
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 58/VIII/2003

Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 29.04.2003 r.

STATUT MIASTA ŁEBY

C Z Ę Ś Ć  I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1.
1Gmina Miejska Łeba zwana dalej Miastem jest wspólnotą samorządową  jej 
mieszkańców..

§ 2.
1. Miasto obejmuje obszar o powierzchni 1480 ha.
2. Granice Miasta określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 3.
Miasto posiada herb, którego rysunek wraz z opisem stanowi załącznik Nr 2 do 
Statutu.

§ 4.
1. Miasto posiada osobowość prawną.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawą na rzecz innych 

podmiotów Miasto wykonuje we własnym imieniu.
§ 5.

Podstawowym zadaniem Miasta jest:
1. organizowanie życia publicznego wspólnoty,
2. reprezentowanie uczestników wspólnoty wobec organów Państwa,
3. wykonywanie administracji publicznej na własną odpowiedzialność chyba, że 

ustawy wyraźnie stanowią inaczej,
4. dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój Miasta.

CZĘŚĆ II
USTRÓJ MIASTA

§ 6.
1. Organami Miasta są Rada i Burmistrz Miasta.
2. Rada składa się z radnych wybranych przez mieszkańców w wyborach 

samorządowych w ilości zgodnej z ustawą o samorządzie gminnym.

RADA  MIEJSKA W ŁEBIE
§ 7.

1.  Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej.
2.  Rada kształtuje politykę rozwoju Miasta.
3.  Organizację i tryb pracy rady określa „Regulamin Rady Miejskiej w Łebie”
     stanowiący załącznik Nr 3 do Statutu.
4. W celu kontroli działalności Burmistrza Miasta i gminnych jednostek 
    organizacyjnych rada powołuje komisję rewizyjną. Zasady i tryb działania tej   
    komisji określa załącznik  Nr 4 do statutu.
                                                      § 8.
Rada miejska wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodni-
czących.

1 Zmieniono Uchwałą Nr 287/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.04.2005 r. (Dz.Urz. Woj.Pom. Nr 94 poz.1918 z 06.10.2005 
r.)



BURMISTRZ  MIASTA  ŁEBY
§ 9.

1.  Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz Miasta.
2.  Burmistrz Miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu miejskiego.
3.  Organizację i tryb pracy urzędu miejskiego określa „Regulamin Organizacyjny”
     ustalony w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta.
                                                      § 10.
Oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem składa 
jednoosobowo Burmistrz Miasta albo działający na podstawie jego upoważnienia 
Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza 
Miasta osobą. 
 
 

JAWNOŚĆ DZIAŁANIA ORGANÓW GMINY I   ZASADY  DOSTĘPU   DO   
DOKUMENTÓW  WYNIKAJĄCYCH Z  WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANÓW

GMINY
§ 11.

1. Protokoły z sesji rady, posiedzeń komisji po upływie 30 dni od odbycia posiedzenia 
są wykładane do publicznego wglądu w biurze rady.
2. Ograniczenie jawności działania organów gminy może wynikać wyłącznie
z ustaw w szczególności :
- z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.
Nr 133 ,poz.883 z późn.zm/,
- z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, 
           poz.926 z późn.zm/,
- z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U.
Nr 11,poz.95 z późn.zm./.
 

C Z Ę Ś Ć   III
JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  MIASTA

                                                           § 12.
1. W celu wykonywania swoich zadań Miasto tworzy miejskie jednostki 
     organizacyjne i wyposaża je w majątek.
2.  Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Łeby zawiera załącznik Nr 5 do Statutu.

C Z Ę Ś Ć   IV
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

                                                         
§ 13.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące, a w szczególności ustawy :
a/  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
    1591 z późn. zm./,
b/  z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym /Dz.U.Nr 110, poz. 437
     z późn. zm./,
c/  z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
     poz. 1593 /,
                                                         § 14.
Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.




