
 

 

 

 

Zarządzenie nr 178/WFE/2020 

Burmistrza Skarszew 

z dnia 17 listopada 2020 roku 

 

 
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Skarszew. 

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.) zarządzam, co następuje:  

 

 

§ 1 

Ustala się „Regulamin Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Skarszew” w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie nr 67/WFE/2017 Burmistrza Skarszew z dnia 10 kwietnia 2017 roku w 

sprawie zmiany Regulaminu Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Skarszew. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

        B u r m i s t r z 

 

        Jacek Pauli 



 

 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 178/WFE/2020 

Burmistrza Skarszew 

z dnia 17 listopada 2020 roku 

 

Regulamin  

Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Skarszew 

 
§ 1 

Zadania 

 

1. Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Skarszew, zwana dalej Radą, sprawuje funkcje opiniodawcze 

i konsultacyjno-doradcze w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta i gminy 

Skarszewy. 

2. Rada uprawniona jest do wyrażania opinii i podejmowania inicjatyw, projektów, rozwiązań 

odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Skarszew. 

3. Rada może uczestniczyć w procesie tworzenia strategicznych programów gospodarczych 

Skarszew. 

4. Rada może konsultować oraz opiniować wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć 

przygotowanych przez Burmistrza Skarszew, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i 

inwestycyjnej w mieście. 

5. Rada może konsultować, wydawać opinie w sprawach zgłoszonych przez Burmistrza Skarszew, 

członków Rady oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego. 

6. Rada reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze. 

7. Rada wspiera działania Burmistrza Skarszew poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość 

problemów gospodarki miasta. 

8. Rada może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej i 

zarządzeń Burmistrza Skarszew związanych z gospodarką. 

 

§ 2 

Członkowie Rady 

 

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz Skarszew w drodze zarządzenia. 

2. Kadencja Rady wynosi cztery lata. 

3. W skład Rady wchodzi od ośmiu do dwunastu członków, w tym:  

   1) sześciu członków wskazanych przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców:  



 

 

   a) Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców – 3 osoby, 

   b) Skarszewski Klub Biznesu – 2 osoby, 

   c) Cech Rzemiosł Różnych – 1 osoba, 

  2) od dwóch do sześciu członków wskazanych przez Burmistrza Skarszew. 

4. W przypadku odwołania członka, o którym mowa w § 2, ust. 3, pkt. 1 organizacja, której 

przedstawiciel został odwołany wskazuje innego kandydata na to miejsce. 

 

§ 3 

Posiedzenia Rady 

 

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Skarszew. 

2. Rada wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium Rady. 

3. W skład Prezydium Rady wchodzą Przewodniczący Rady i dwóch Wiceprzewodniczących Rady. 

4. Wybór Prezydium Rady następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród 

członków Rady. 

5. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane na wniosek:  

  1) Przewodniczącego Rady, 

  2) Burmistrza, 

  3) członków Rady. 

6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

7. Członkowie Rady są powiadamiani o posiedzeniach Rady pisemnie (np. w formie elektronicznej) 

na co najmniej trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady. 

8. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

9. Protokoły z posiedzeń Rady podpisuje Przewodniczący Rady, lub - w razie jego nieobecności - 

Wiceprzewodniczący Rady. 

10. Rada może wyrazić swoja opinię lub sformułować wniosek w formie uchwały bądź 

odnotowania w protokole z posiedzenia Rady: 

  1) Opinie lub uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

  2) Opinie lub wnioski podpisuje Przewodniczący Rady. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

 

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.  

2. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady:  

  1) reprezentuje Radę,  

  2) zaprasza na posiedzenia Rady, w porozumieniu z Burmistrzem Skarszew, przedstawicieli 



 

 

organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Radzie,  

  3) inicjuje i organizuje prace Rady, 

  4) ustala porządek i termin obrad Rady w porozumieniu z Burmistrzem Skarszew,  

  5) przewodniczy obradom Rady. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

Obsługę Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Skarszew zapewnia Wydział Funduszy Europejskich 

Urzędu Miejskiego w Skarszewach. 

                                                                                                                                                                                                               


