
UCHWAŁA NR XIII/91/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

 
 
w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnej I  instancji. 

 
        Na podstawie art. 27 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, 
poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) uchwala się, co następuje: 

 
 

        § 1. Na okres kadencji Rady Miejskiej ChełmŜy 2006-2010  do składu komisji 

dyscyplinarnej I instancji wybrano następujące osoby: 

1) Janusz Wilczyński; 

2) Marek Kuffel; 

3) Krystyna Lulka; 

4) Teresa Nowicka; 

5) Ewa Siwek; 

6) Eugeniusz Szyczewski. 

 

        § 2. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

        § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały nr XIII/91/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnej I instancji 
_______________________________________________________________ 

 

W myśl przepisów ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) pracownicy samorządowi mianowani 

podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej. 

Odpowiedzialność porządkowa pracownika mianowanego jest odpowiedzialnością za 

przewinienie mniejszej wagi, a sankcja funkcjonującą w jej ramach jest wyłącznie kara 

porządkowa upomnienia, którą wymierza bezpośredni przełoŜony pracownika 

samorządowego mianowanego  i zawiadamia go o tym na piśmie. 

Przedmiotem odpowiedzialności dyscyplinarnej jest zawinione naruszenie 

obowiązków pracowniczych przez pracownika samorządowego mianowanego, a kary 

dyscyplinarne za naruszenie tych obowiązków orzekają komisje dyscyplinarne. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w 

sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków 

przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania  przed tymi komisjami 

(Dz. U. Nr 57, poz. 336) wybór członków komisji dyscyplinarnych naleŜy do kompetencji 

rady gminy. Rada gminy wybiera komisje dyscyplinarne na czas kadencji rady gminy. 

Stosownie do art. 27 ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych komisja 

dyscyplinarna I instancji składa się z członków wybranych spośród pracowników 

samorządowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania. 

 


