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ZARZ¥DZENIE NR 200/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w zwi¹zku z wyrokiem Naczelnego S¹du Administracyjnego
Orodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2000 r. w przedmiocie wyganiêcia mandatu radnego
(sygn. akt S.A./SZ 428/2000) oraz uchwa³¹ Nr XVIII/128/2000 Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim z dnia
29 czerwca 2000 r. w sprawie wyganiêcia mandatu radnego, w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym
w Szczecinie, zarz¹dza siê co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do:
a) Rady Miejskiej w Mieszkowicach, w okrêgu wyborczym nr 1, w którym wybiera siê jednego radnego;
b) Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim, w okrêgu wyborczym nr 10, w którym wybiera siê jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 24 wrzenia 2000 r.
§ 2.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 200/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30 czerwca 2000 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania czynnoci
do 31 lipca 2000 r.
do 5 sierpnia 2000 r.

-

do 10 sierpnia 2000 r.

-

do 25 sierpnia 2000 r.

-

do 28 sierpnia 2000 r.

-

do 3 wrzenia 2000 r.

-

Treæ
podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, zarz¹dzenia
wojewody
podanie do publicznej wiadomoci informacji
o granicach, numerze i liczbie radnych
wybieranych w okrêgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
wyborczej
powo³anie przez wojewódzkiego komisarza
wyborczego gminnej komisji wyborczej
zg³aszanie terytorialnej komisji wyborczej list
kandydatów na radnych
nadanie numerów zarejestrowanym listom
kandydatów na radnych
powo³anie przez zarz¹d gminy obwodowych
komisji wyborczych
podanie do publicznej wiadomoci, w formie
obwieszczenia, informacji o numerach i granicach
obwodów g³osowania oraz o wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych
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do 9 wrzenia 2000 r.

-

do 10 wrzenia 2000 r.
23 wrzenia 2000 r.

-

24 wrzenia 2000 r.
godz. 6.00 - 20.00

-

Poz. 289 - 290

rozplakatowanie obwieszczenia gminnej
komisji wyborczej o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery
list, dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach
list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
i list
sporz¹dzenie spisu wyborców w gminie
przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych
komisji wyborczych spisu wyborców
g³osowanie

Poz. 290
ZARZ¥DZENIE NR 201/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 4 lipca 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnej, stwierdzonym uchwa³¹
Nr XVI/190/2000 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2000 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem
Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Polanowie, w okrêgu wyborczym nr 13, w którym wybiera
siê jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 24 wrzenia 2000 r.
§ 2.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski
Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 201/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 4 lipca 2000 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania czynnoci
do 31 lipca 2000 r.
do 5 sierpnia 2000 r.

do 10 sierpnia 2000 r.
do 25 sierpnia 2000 r.

Treæ
podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, zarz¹dzenia
wojewody
- podanie do publicznej wiadomoci informacji
o granicach, numerze i liczbie radnych
wybieranych w okrêgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
wyborczej
- powo³anie przez zastêpcê wojewódzkiego komisarza
wyborczego gminnej komisji wyborczej
- zg³aszanie terytorialnej komisji wyborczej list
kandydatów na radnych
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do 28 sierpnia 2000 r.

-

do 3 wrzenia 2000 r.

-

do 9 wrzenia 2000 r.

-

do 10 wrzenia 2000 r.
23 wrzenia 2000 r.

-

24 wrzenia 2000 r.
godz. 6.00 - 20.00

-

Poz. 290 - 291

nadanie numerów zarejestrowanym listom
kandydatów na radnych
powo³anie przez zarz¹d gminy obwodowych
komisji wyborczych
podanie do publicznej wiadomoci, w formie
obwieszczenia, informacji o numerach i granicach
obwodów g³osowania oraz o wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych
rozplakatowanie obwieszczenia gminnej
komisji wyborczej o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery
list, dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach
list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
i list
sporz¹dzenie spisu wyborców w gminie
przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych
komisji wyborczych spisu wyborców
g³osowanie

Poz. 291
UCHWA£A NR XIX/150/2000
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 17 maja 2000 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczecinek.
Na podstawie art. l 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), Rada Gminy Szczecinek uchwala co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Gminy Szczecinek w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Szczecinku Nr XIX/120/96 z dnia 29 padziernika 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 56, poz.166) wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwa³ami Rady Gminy:


XXVII/169/97 z dnia 10 listopada 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 38, poz. 179),



II/6/98 z dnia 11 listopada 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 28, poz.199),



IV/19/98 z dnia 10 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2, poz. 10),



VIII/60/99 z dnia 27 lutego 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 39 )

oraz uchwa³a Nr XXVI/166/97 z dnia 24 padziernika 1997r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania Honorowego
Obywatelstwa Gminy Szczecinek.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Jasionas
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIX/150/2000
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 17 maja 2000 r.
STATUT
GMINY SZCZECINEK

Rozdzia³ I
Postanowienie ogólne
§ 1.
Osoby zamieszkuj¹ce w granicach administracyjnych Gminy Szczecinek tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹.
§ 2.
1.

Gmina Szczecinek obejmuje obszar 510 km w Województwie Zachodniopomorskim.

2.

Granice gminy okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik nr 4 do Statutu .

2

§ 3.
Siedzib¹ organów gminy jest miasto Szczecinek.
§ 4.
1.

Gmina posiada osobowoæ prawn¹.

2.

Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
§ 5.

1.

Herbem gminy jest znak przedstawiaj¹cy gryfa z tarcz¹ wed³ug opisu wzoru graficznego stanowi¹cego za³¹cznik
nr 5 do Statutu.

2.

Herb jest znakiem prawnie chronionym.

3.

Gmina Szczecinek pos³uguje siê pieczêci¹ okr¹g³¹ z wizerunkiem herbu gminy porodku i nazw¹ w otoku Gmina
Szczecinek.
§ 6.

Rada Gminy mo¿e osobie szczególnie zas³u¿onej dla gminy nadaæ Honorowe Obywatelstwo Gminy Szczecinek. Zasady
nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Szczecinek okrela Regulamin zawarty w za³¹czniku
nr 6 do Statutu.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania i zadania gminy
§ 7.
Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej, tworzenie warunków do racjonalnego
i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty.
§ 8.
1.

Do zadañ gminy nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz
innych podmiotów.

2.

Gmina wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej na³o¿one przez ustawy lub
wynikaj¹ce z porozumieñ zawartych z t¹ administracj¹.

3.

Zadania zlecone przyjête w drodze porozumienia, gmina wykonuje po zapewnieniu rodków finansowych przez
administracjê rz¹dow¹.

4.

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 9.

Do zadañ w³asnych gminy nale¿¹ sprawy wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów, a w szczególnoci:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska,
2) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
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3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci
oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) opieki spo³ecznej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) owiaty, w tym: przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) zapewnienie kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
§ 10.
1.

W celu wykonywania zadañ, gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.

2.

Gmina oraz gminna jednostka organizacyjna posiadaj¹ca osobowoæ prawn¹ mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹
wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnej
ustawie.

3.

Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust.1 nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy.

4.

Dzia³alnoæ jednostek organizacyjnych okrelaj¹ statuty nadane przez Radê Gminy.

5.

Aktualny wykaz gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek, dla których Rada Gminy Szczecinek
jest organem za³o¿ycielskim stanowi za³¹cznik nr 7 do Statutu.
§ 11.

1.

Je¿eli wykonywanie zadañ publicznych przekracza jej mo¿liwoci organizacyjne, gmina mo¿e przyst¹piæ do zwi¹zku
gmin.

2.

Przyst¹pienie do zwi¹zku gmin wymaga uchwa³y Rady Gminy.

3.

Gmina mo¿e wykonywaæ zadania publiczne na zasadach wspó³dzia³ania miêdzykomunalnego.

4.

Gmina mo¿e tworzyæ stowarzyszenia, podpisywaæ porozumienia lub inne zorganizowane podmioty oraz byæ ich
cz³onkiem na zasadach prawa w³aciwego tym podmiotom.
Rozdzia³ III
Organizacja wewnêtrzna organów gminy
Postanowienia ogólne
§ 12.

1. W³adza w gminie nale¿y do jej mieszkañców.
2. Mieszkañcy sprawuj¹ w³adzê przez swych przedstawicieli - radnych wybieranych w g³osowaniu powszechnym.
3. W sprawach dla gminy szczególnie wa¿nych mieszkañcy mog¹ wyraziæ swoj¹ wolê w drodze referendum.
4. W drodze referendum rozstrzygane s¹ sprawy:
1) samoopodatkowania mieszkañców gminy na cele publiczne,
2) odwo³ania Rady Gminy przed up³ywem kadencji.
5. Referendum gminne przeprowadza siê z inicjatywy rady lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.
6. Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
7. Referendum w sprawie odwo³ania rady gminy przed up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek
mieszkañców na zasadach okrelonych w ust.5 i 6, nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od dnia
wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwo³ania rady gminy przed up³ywem kadencji.
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8. Referendum, o którym mowa w ust.7 nie przeprowadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.
9. O referendum w sprawie odwo³ania rady postanawia wojewódzki komisarz wyborczy, a przeprowadza je komisja
gminna i komisje obwodowe.
10. Odwo³anie Rady Gminy przed up³ywem kadencji oznacza zakoñczenie dzia³alnoci Rady i z mocy prawa - Zarz¹du
Gminy.
11. W przypadku okrelonym w ust.10 funkcje organów gminy pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
12. Tryb przeprowadzania referendum okrela odrêbna ustawa.
§ 13.
1.

W przypadkach przewidzianych ustaw¹ oraz w innych sprawach wa¿nych dla gminy mog¹ byæ przeprowadzone na
jej terytorium konsultacje z mieszkañcami gminy.

2.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami gminy okrela uchwa³a rady gminy.
§ 14.

1.

Gmina dzia³a poprzez swoje organy.

2.

Organami gminy s¹:
1) Rada Gminy Szczecinek,
2) Zarz¹d Gminy Szczecinek.
Rada Gminy
§ 15.

1. Rada Gminy jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy.
2. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
3. Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy okrela
odrêbna ustawa.
4. W sk³ad Rady Gminy wchodzi 22 radnych.
5. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Gminy nale¿y:
1) uchwalanie Statutu Gminy, Statutu So³ectwa, Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du Gminy, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ
z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Gminy,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdañ z wykonywania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania sk³adników mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d
w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
corocznie przez Rady Gminy, b¹d wykraczaj¹cych poza rok bud¿etowy,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ i fundacji oraz rozwi¹zywania lub wystêpowania
z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
h) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
i) tworzenia, likwidacji i reorganizacji zak³adów oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz
wyposa¿enia ich w maj¹tek,
j) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek, porêczeñ, udzielanych przez Zarz¹d Gminy w roku
bud¿etowym.
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10) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz powiatami z wydzieleniem na ten cel
odpowiedniego maj¹tku,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu gminy, wznoszenia pomników,
13) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14) upowa¿nienie organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz organów jednostek organizacyjnych
do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
15) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ Zarz¹du Gminy, po uprzednim zbadaniu ich przez Komisjê Rewizyjn¹,
16) wybór ³awników i cz³onków kolegium ds. wykroczeñ,
17) powo³ywanie sta³ych / w tym dyscyplinarnych / i doranych komisji do okrelonych zadañ,
18) podejmowanie uchwa³ o zaskar¿aniu rozstrzygniêæ organu nadzorczego,
19) uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upowa¿nienia,
20) stanowienia w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Gminy.
6.

Rada realizuje funkcje kontrolne przez: uprawnienia kontrolne komisji rewizyjnej, komisji sta³ych i doranych,
a tak¿e przez interpelacje i zapytania radnych w sposób okrelony w za³¹czniku nr 1 i nr 3 do Statutu Gminy.
§ 16.

Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady okrela Regulamin Rady Gminy stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do Statutu.
Radni
§ 17.
Radni reprezentuj¹ wyborców, utrzymuj¹ sta³¹ wiê z mieszkañcami i ich organizacjami, przyjmuj¹ zg³aszane skargi
i wnioski oraz przedstawiaj¹ je organom gminy do rozpatrzenia.
§ 18.
Do obowi¹zków radnego nale¿y:
1)

informowanie wyborców o stanie gminy,

2)

konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,

3)

propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,

4)

informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w Radzie,

5)

przyjmowanie postulatów mieszkañców gminy.
§ 19.

1.

Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2.

Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ radnego od pracy zawodowej, w celu umo¿liwienia mu wziêcia udzia³u
w pracach organu gminy.

3.

Radny jest zobowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady i jej organów oraz tych instytucji samorz¹dowych, do których
zosta³ wybrany lub desygnowany.
§ 20.

Radni oraz cz³onkowie komisji spoza Rady Gminy otrzymuj¹ diety i zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na warunkach
okrelonych przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 21.
1.

Radni s¹ obowi¹zani z³o¿yæ Przewodnicz¹cemu Rady Gminy owiadczenie o swoim stanie maj¹tkowym w terminie
trzydziestu dni od dnia objêcia mandatu. Kolejne owiadczenia radni sk³adaj¹ co roku, do dnia 31 marca, wed³ug
stanu na dzieñ 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na dwa miesi¹ce przed dat¹ wyborów do rad gmin. Analizy
zawartych w owiadczeniu danych dokonuje Przewodnicz¹cy Rady. Owiadczenia przechowuje siê przez 6 lat.

2.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy sk³ada owiadczenie, o którym mowa w ust. 1 Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy.

3.

W przypadku naruszenia terminów okrelonych w ust. 1, radnemu nie przys³uguje dieta do czasu z³o¿enia
owiadczenia.
§ 22.

Radni nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem
mienia komunalnego.
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§ 23.
1.

Organ gminy mo¿e powierzyæ radnemu wykonanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

2.

Zawarcie takiej umowy wymaga pozytywnej opinii komisji rewizyjnej.
§ 24.

1.

Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w Urzêdzie Gminy, w której uzyska³ mandat.

2.

Przepis ust.1 dotyczy równie¿ kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.

Przepis ust.1 nie dotyczy radnych wybranych do Zarz¹du Gminy, z którymi stosunek pracy nawi¹zany jest
na podstawie wyboru.

4.

Zasady postêpowania w przypadku kolizji mandatu radnego z zatrudnieniem w Urzêdzie Gminy lub innych jednostkach
organizacyjnych gminy okrela ustawa.
Przewodnicz¹cy Rady
§ 25.

1.

Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego Rady i dwóch wiceprzewodnicz¹cych.

2.

Funkcji, o których mowa w ust.1 nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ cz³onka Zarz¹du Gminy.
§ 26.

1.

Wy³¹cznym zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest organizowanie pracy Rady Gminy oraz prowadzenie jej obrad.

2.

Przewodnicz¹cy Rady wspó³dzia³aj¹c z wiceprzewodnicz¹cymi Rady i przewodnicz¹cymi komisji Rady oraz klubami
radnych, kieruje jej prac¹ oraz czuwa nad zapewnieniem radnym warunków niezbêdnych do wykonywania mandatu.

3.

W przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez Przewodnicz¹cego, zastêpuje go wyznaczony przez niego
wiceprzewodnicz¹cy Rady. W razie nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego jego obowi¹zki wykonuje najstarszy
wiekiem wiceprzewodnicz¹cy.
§ 27.

1.

Przewodnicz¹cy Rady w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom Rady,
3) reprezentuje Radê na zewn¹trz,
4) nadzoruje w imieniu Rady terminowoæ wykonywania uchwa³ Rady,
5) zapewnia realizacjê uprawnieñ Rady, jej komisji i radnych,
6) udziela radnym, na wniosek w³aciwych komisji, upowa¿nieñ do przeprowadzenia kontroli,
7) kontroluje terminowoæ udzielania odpowiedzi na interpelacje,
8) powo³uje z w³asnej inicjatywy, na wniosek komisji albo Rady, ekspertów w celu opracowania opinii lub ekspertyz
w sprawach rozpatrywanych przez Radê, b¹d komisje,
9) okrela zakres obowi¹zków wiceprzewodnicz¹cych Rady,
10) opiniuje projekt bud¿etu w zakresie wydatków Rady i Biura Rady,
11) Przewodnicz¹cy Rady koordynuje pracê wszystkich komisji, w celu w³aciwego ich ukierunkowania,
zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.

2.

Przewodnicz¹cemu Rady przys³uguje zrycza³towana miesiêczna dieta w wysokoci ustalonej odrêbn¹ uchwa³¹
Rady Gminy.
Komisje Rady
§ 28.

1.

Rada Gminy, w drodze uchwa³y, powo³uje ze swego grona sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, okrelaj¹c
przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy.

2.

Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez cz³onków komisji.

3.

W przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez przewodnicz¹cego komisji, zastêpuje go wiceprzewodnicz¹cy
powo³ywany i odwo³ywany przez cz³onków komisji.

4.

Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w tym sk³adzie przedstawia przewodnicz¹cy rady na wniosek
zainteresowanych radnych, klubów radnych, komisji.

1390

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 291

§ 29.
Do zadañ komisji sta³ych nale¿y w szczególnoci:
1)

opiniowanie projektów uchwa³ Rady,

2)

wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,

3)

kontrolowanie dzia³alnoci zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek w zakresie w³aciwoci komisji,

4)

kontrolowanie realizacji uchwa³ Rady,

5)

praca koncepcyjna w zakresie w³aciwoci komisji,

6)

rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radê, komisje Rady, Zarz¹d, cz³onków komisji i inne podmioty
oraz mieszkañców gminy.
§ 30.

1.

W celu kontrolowania dzia³alnoci Zarz¹du i gminnych jednostek organizacyjnych, Rada Gminy powo³uje Komisjê
Rewizyjn¹.

2.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej mog¹ wchodziæ wy³¹cznie radni, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje cz³onków
Zarz¹du oraz Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych Rady.

3.

Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Szczecinku okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§ 31.

1.

Komisje podlegaj¹ wy³¹cznie Radzie.

2.

Komisje dzia³aj¹ na podstawie rocznego planu pracy oraz wykonuj¹ zadania zlecone doranie przez Radê.

3.

Komisje sk³adaj¹ Radzie raz w roku sprawozdanie ze swej dzia³alnoci.
§ 32.

1.

Radny z wyj¹tkiem Przewodnicz¹cego Rady i wiceprzewodnicz¹cych Rady, obowi¹zany jest byæ cz³onkiem
co najmniej jednej komisji sta³ej.

2.

Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym i wiceprzewodnicz¹cym tylko jednej komisji sta³ej. Przewodnicz¹cy Rady,
wiceprzewodnicz¹cy Rady, ani cz³onkowie Zarz¹du Gminy nie mog¹ byæ przewodnicz¹cymi, ani wiceprzewodnicz¹cymi
komisji sta³ych.
§ 33.

Cz³onkami komisji sta³ych i doranych, z zastrze¿eniem § 28 ust.2 i 3, mog¹ byæ osoby spoza Rady w liczbie nie
przekraczaj¹cej po³owy sk³adu komisji.
Kluby Radnych
§ 34.
1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, w celu realizacji wspólnych zamierzeñ programowych. Radny mo¿e byæ cz³onkiem
tylko jednego klubu radnych.

2.

Klub radnych mo¿e byæ utworzony przez co najmniej 3 radnych.

3.

Kluby radnych dzia³aj¹ na podstawie w³asnych regulaminów. Fakt powstania klubu nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu
Rady. W zg³oszeniu nale¿y podaæ nazwê klubu, jego sk³ad osobowy oraz w³adze upowa¿nione do jego
reprezentowania.

4.

Ka¿dorazowe zmiany w sk³adzie osobowym lub we w³adzach klubu, nale¿y zg³osiæ niezw³ocznie Przewodnicz¹cemu
Rady. Przewodnicz¹cy Rady na kolejnej sesji Rady Gminy informuje o zmianach w sk³adzie osobowym,
lub we w³adzach klubu.
§ 35.

1.

Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

2.

Kluby mog¹ przedstawiæ swoje stanowisko na sesji Rady wy³¹cznie przez swoich przedstawicieli.
§ 36.

1.

Kluby radnych mog¹ wystêpowaæ do Wójta Gminy o nieodp³atne udostêpnienie pomieszczeñ, w celu odbywania
swoich spotkañ.

2.

Korzystanie z pomieszczeñ Urzêdu Gminy przez kluby radnych, nie mo¿e zak³ócaæ pracy Urzêdu Gminy, jak te¿ Rady
Gminy.
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Po godzinach pracy Urzêdu, Przewodnicz¹cy klubów ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoæ za organizacjê spotkañ
klubu w Urzêdzie.
§ 37.

Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji trwania Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
Zarz¹d Gminy
§ 38.
1.

Organem wykonawczym gminy jest Zarz¹d Gminy, zwany w treci niniejszego Statutu Zarz¹dem.

2.

W sk³ad Zarz¹du wchodzi 7 osób:
1) Wójt Gminy jako przewodnicz¹cy,
2) Zastêpca Wójta,
3) cz³onkowie Zarz¹du w liczbie 5 osób.
§ 39.

1.

Rada wybiera Zarz¹d sporód radnych, lub spoza sk³adu Rady, w ci¹gu 6 miesiêcy od daty og³oszenia wyników
wyborów przez w³aciwy organ wyborczy.

2.

Je¿eli Rada Gminy nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie okrelonym ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
Wybory przedterminowe, zarz¹dzone przez Prezesa Rady Ministrów przeprowadza siê w terminie 3 miesiêcy od dnia
rozwi¹zania Rady Gminy.

3.

Do czasu wyboru Zarz¹du przez Now¹ Radê, Prezes Rady Ministrów wyznacza osobê, która w tym okresie pe³ni
funkcjê organów gminy.

4.

Je¿eli Rada Gminy wybrana w trybie ust. 2 nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie okrelonym w ust. 1, ulega
rozwi¹zaniu z mocy prawa.

5.

W przypadku okrelonym w ust. 4 nie przeprowadza siê wyborów. Do dnia wyborów na kolejn¹ kadencjê, kompetencje
organów gminy przejmuje Zarz¹d komisaryczny, ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 40.

1.

Zarz¹d jest wybierany na okres kadencji Rady.

2.

Po up³ywie kadencji Rady, Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du.
§ 41.

1.

Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady i inne zadania gminy okrelone przepisami prawa.

2.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) wykonywanie uchwa³ Rady oraz okrelanie sposobu ich realizacji,
3) opracowanie projektu bud¿etu i jego realizacja,
4) podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem gminy, w tym:
a) zaci¹ganie po¿yczek krótkoterminowych w granicach upowa¿nienia udzielonego przez Radê na dany rok
kalendarzowy,
b) zaci¹ganie zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci nie przekraczaj¹cej
wartoci ustalonej przez Radê na dany rok kalendarzowy,
5) wnoszenie, cofanie i zbywanie udzia³ów i akcji na zasadach okrelonych przez Radê,
6) wykonywanie zadañ zleconych i przejêtych od administracji rz¹dowej,
7) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych,
8) gospodarowanie mieniem komunalnym,
9) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie im pe³nomocnictw
do zarz¹dzania mieniem tych jednostek,
10) udzielanie upowa¿nieñ do sk³adania owiadczeñ woli w zakresie zarz¹du mieniem gminy w granicach
przewidzianych przepisami prawa,
11) okrelenie zakresu w jakim Wójt Gminy mo¿e powierzyæ Sekretarzowi prowadzenie spraw gminy w swoim
imieniu,
12) zatwierdzenie czynnoci dokonanych przez Wójta, nale¿¹cych do Zarz¹du w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki
zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego,
13) przedk³adanie Radzie sprawozdañ z pracy Zarz¹du i dzia³alnoci finansowej gminy,
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14) wystêpowanie z wnioskiem do Przewodnicz¹cego Rady o zwo³anie sesji,
15) wydawanie decyzji administracyjnych przekazanych przepisami prawa do kompetencji Zarz¹du,
16) wydawanie przepisów porz¹dkowych, o których mowa w ustawie w formie zarz¹dzeñ w przypadkach nie
cierpi¹cych zw³oki,
17) informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej
oraz wykorzystywaniu rodków bud¿etowych.
§ 42.
1.

W realizacji zadañ w³asnych Zarz¹d podlega wy³¹cznie Radzie.

2.

Z dzia³alnoci Zarz¹du dotycz¹cej gospodarki finansowej Gminy sporz¹dza siê sprawozdanie, a Rada Gminy corocznie
podejmuje uchwa³ê w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy.
§ 43.

1.

Do zadañ Wójta Gminy - Przewodnicz¹cego Zarz¹du nale¿¹ sprawy okrelone w ustawach, a w szczególnoci:
1) reprezentowanie gminy na zewn¹trz,
2) organizowanie pracy Zarz¹du,
3) kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy,
4) kierowanie prac¹ Urzêdu Gminy,
5) wykonywanie funkcji zwierzchnika s³u¿bowego wobec pracowników Urzêdu Gminy oraz kierowników jednostek
organizacyjnych / z wy³¹czeniem zatrudniania i zwalniania tych ostatnich/,
6) wnioskowanie o wybór i odwo³anie cz³onków Zarz¹du,
7) wnioskowanie do Rady Gminy o powo³ywanie i odwo³ywanie Sekretarza i Skarbnika Gminy,
8) og³aszanie bud¿etu gminy oraz sprawozdania z jego wykonania,
9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2.

Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ pracowników Urzêdu do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa
w ust. 1 pkt 9.
§ 44.

1.

Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

2.

Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Gminy okrela jego regulamin, a gminnych jednostek organizacyjnych
ich Statuty.

3.

Regulamin i Statuty, o których mowa w ust. 2, uchwala Rada na wniosek Zarz¹du Gminy.
§ 45.

Zarz¹d Gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 46.
Tryb pracy Zarz¹du okrela Regulamin Zarz¹du Gminy stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do Statutu.
Rozdzia³ IV
Samorz¹dowe jednostki pomocnicze
§ 47.
Podstawow¹ jednostk¹ pomocnicz¹ w gminie jest so³ectwo.
§ 48.
1.

Gmina obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa:
1) Brzeno
2) Dalêcino
3) Drawieñ
4) Drê¿no
5) Dziki
6) Ga³owo
7) Gr¹bczyn
8) Gwda Ma³a
9) Gwda Wielka
10) Jelenino
11) Kr¹g³e
12) Kusowo
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Kwakowo
Marcelin
Mosina
Parsêcko
Sitno
Spore
Stare Wierzchowo
Trzesieka
Turowo
Wilcze Laski
Wierzchowo
Wojnowo
¯ó³tnica

2.

Wykaz miejscowoci nale¿¹cych do so³ectw gminy zawiera za³¹cznik nr 8 do Statutu.

3.

Inny podzia³ gminy na so³ectwa ni¿ okrelony w ust. 1 nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy. Podjêcie uchwa³y
przez Radê w sprawie utworzenia, podzia³u, po³¹czenia lub zniesienia so³ectwa poprzedzone jest przeprowadzeniem
konsultacji z mieszkañcami zainteresowanych miejscowoci.

4.

Konsultacje przeprowadza siê poprzez umo¿liwienie mieszkañcom so³ectw zg³aszanie uwag do projektu uchwa³y
o utworzeniu, po³¹czeniu, podziale lub zniesieniu so³ectwa przez okres 30 dni w siedzibie Urzêdu Gminy.

5.

Wynik konsultacji nie jest dla Rady Gminy wi¹¿¹cy.

6.

Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ oraz zniesienie so³ectwa nastêpuje na wniosek organów gminy lub na wniosek 1/3
uprawnionych do g³osowania mieszkañców projektowanego so³ectwa, bior¹c pod uwagê istniej¹ce wiêzi spo³eczne
mieszkañców danego obszaru.

7.

Uchwa³a Rady, o której mowa w ust. 3, powinna wskazywaæ:nazwê i granice jednostki pomocniczej.

8.

Zasady i termin wyborów rady jednostki pomocniczej okrela Rada Gminy w odrêbnej uchwale.
§ 49.

1.

Jednostki pomocnicze w gminie dzia³aj¹ w oparciu o Statut uchwalony przez Radê Gminy.

2.

Statut jednostki pomocniczej okrela szczegó³owo jej organizacjê i zakres dzia³ania, zarz¹dzania i korzystania
z mienia komunalnego, rozporz¹dzania dochodami z tego ród³a oraz zasady wspó³pracy z organami gminy
i jednostkami organizacyjnymi.
§ 50.

1.

Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie, a organem wykonawczym so³tys.

2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

3.

Rada so³ecka pe³ni funkcje doradcze i opiniodawcze.
§ 51.

1.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy zawiadamia przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - so³tysa
o sesjach Rady Gminy, przekazuje mu jednoczenie proponowany porz¹dek obrad.

2.

So³tys, cz³onek Rady So³eckiej lub inna zainteresowana osoba mo¿e uczestniczyæ w sesjach Rady Gminy z prawem
zabierania g³osu w sprawach dotycz¹cych jednostki ale bez prawa udzia³u w g³osowaniach.

3.

Za udzia³ w pracach Rady Gminy so³tysom przys³uguje dieta i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych
odrêbn¹ uchwa³¹.

4.

So³tys organizuje wspó³dzia³anie organów so³ectwa z komisjami Rady i radnymi z terenu danego so³ectwa.
§ 52.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej sprawuje Rada Gminy oraz Zarz¹d.
Rozdzia³ V
Gospodarka finansowa gminy
§ 53.
1.

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu gminy.

2.

Bud¿et gminy, jako plan finansowy dochodów i wydatków gminy uchwalany jest na okres roku kalendarzowego.
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§ 54.
1.

Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami, Zarz¹d przedk³ada Radzie Gminy
najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
celem zaopiniowania.

2.

Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, najpóniej jednak do 31 marca roku
bud¿etowego.

3.

Do czasu uchwalenia bud¿etu gminy, nie póniej ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej
jest projekt bud¿etu przed³o¿ony Radzie Gminy.

4.

W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie, o którym mowa w ust. 3, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala
bud¿et gminy do dnia 30 kwietnia roku bud¿etowego.
§ 55.

1.

Gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych prowadzona jest w ramach bud¿etu gminy.

2.

Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczególnoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi
okrela Rada Gminy.
§ 56.

1.

Dochodami gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone ustawowo jako dochody gminy,
2) dochody z maj¹tku gminy,
3) subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa.

2.

Dochodami gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz dofinansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy i darowizny,
4) inne dochody.
§ 57.

1.

W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia niedoboru bud¿etu, je¿eli planowane wydatki przewy¿szaj¹
planowane dochody.

2.

Uchwa³y organów gminy dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ ród³a dochodów, z których zobowi¹zania
te zostaj¹ pokryte.
§ 58.

Dyspozycja rodkami pieniê¿nymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.
§ 59.
Sprawozdanie z dzia³alnoci finansowej gminy podlega sprawdzeniu przez Komisjê Rewizyjn¹ przed udzieleniem Zarz¹dowi
absolutorium.
§ 60.
1.

Za prawid³owe wykonanie bud¿etu gminy odpowiada Zarz¹d Gminy.

2.

Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji gminy jest jawna. Wójt niezw³ocznie og³asza
uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w sposób miejscowo przyjêty.
Rozdzia³ VI
Mienie gminy
§ 61.

1.

Mieniem gminy jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez gminê.

2.

Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych, przy zachowaniu
wymogów zawartych w odrêbnych przepisach.
§ 62.

1.

Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu gminy sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du Gminy lub jeden
cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d /pe³nomocnik/, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 3.
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2.

Zarz¹d Gminy mo¿e udzieliæ Wójtowi upowa¿nienia do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci Gminy.

3.

Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest
kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej.

4.

Skarbnik, który odmówi³ kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie Przewodnicz¹cego Zarz¹du, z wyj¹tkiem
przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowi³oby przestêpstwo albo wykroczenie; w takim przypadku powiadamia
o tym organ stanowi¹cy i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 63.

1.

Zarz¹d mieniem i jego ochrona powinny byæ wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.

2.

Za w³aciwe gospodarowanie mieniem gminy odpowiedzialny jest Zarz¹d Gminy, a tak¿e kierownicy gminnych
jednostek organizacyjnych.
Rozdzia³ VII
Pracownicy samorz¹dowi
§ 64.

Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie Gminy s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy
na podstawie:
1)

wyboru,

2)

powo³ania,

3)

mianowania,

4)

umowy o pracê.
§ 65.

1.

Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru.

2.

Stosunek pracy z Wójtem, na podstawie uchwa³y Rady Gminy nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady, a tak¿e dokonuje
innych czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy z wyj¹tkiem ustalania wynagrodzenia.

3.

Warunki p³acy Wójta ustala Rada Gminy na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
§ 66.

1.

Na podstawie powo³ania zatrudniony jest Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy. Stosunek pracy z tymi osobami
nawi¹zuje Wójt, na podstawie uchwa³y Rady Gminy o powo³aniu, ustalaj¹c warunki pracy i p³acy.

2.

Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy powo³ywani i odwo³ywani s¹ przez Radê Gminy na wniosek Wójta.

3.

Uchwa³y Rady w sprawie odwo³ania Sekretarza i Skarbnika Gminy nie mog¹ byæ podjête na sesji, na której zosta³
zg³oszony wniosek o odwo³anie. Sprawê odwo³ania Sekretarza i Skarbnika rozpatruje Rada Gminy na sesji zwo³anej
nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

4.

Przed podjêciem uchwa³y o odwo³aniu, o którym mowa w ust. 3, Rada jest zobowi¹zana wys³uchaæ wyjanieñ
osoby, której dotyczy wniosek o odwo³anie.
§ 67.

1.

Stosunek pracy na podstawie mianowania nawi¹zuje Wójt. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy jest akt mianowania.

2.

Pracownicy samorz¹dowi mianowani podlegaj¹ okrelonym ocenom klasyfikacyjnym.

3.

Zasady dokonywania ocen klasyfikacyjnych okrela Rada Gminy.
§ 68.

1.

Pracownicy samorz¹dowi mianowani ponosz¹ odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹ i dyscyplinarn¹ za naruszenie
obowi¹zków pracowniczych.

2.

Karê porz¹dkow¹ upomnienia za przewinienia mniejszej wagi wymierza bezporedni prze³o¿ony pracownika
i zawiadamia go o tym na pimie.

3.

W sprawach dyscyplinarnych orzekaj¹ komisje dyscyplinarne I i II instancji:
1) komisja dyscyplinarna I instancji sk³ada siê z cz³onków wybranych przez Radê Gminy sporód pracowników
z wyj¹tkiem pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i umowy o pracê,
2) komisja dyscyplinarna II instancji sk³ada siê z cz³onków wybranych przez Radê Gminy sporód radnych,
3) cz³onków komisji dyscyplinarnych wybiera siê na okres kadencji Rady Gminy.
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§ 69.
Wykaz stanowisk mianowanych stanowi za³¹cznik nr 9 do Statutu.
§ 70.
1.

Na podstawie umowy o pracê zatrudnieni s¹ pozostali pracownicy.

2.

Stosunek pracy na podstawie umowy o pracê nawi¹zuje Wójt.
Rozdzia³ VIII
Przepisy Gminne
§ 71.

1.

Przepisy gminne og³aszane s¹ przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych, na tablicy informacyjnej
Urzêdu Gminy i na tablicach informacyjnych so³tysów.

2.

Wchodz¹ one w ¿ycie z dniem og³oszenia, o ile nie przewiduj¹ wyranie terminu póniejszego.

3.

Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych - dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
§ 72.

Radzie Gminy na podstawie upowa¿nieñ ustawowych przys³uguje prawo stanowienia przepisów obowi¹zuj¹cych na
obszarze gminy.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 73.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maj¹ zastosowanie przepisy szczególne o charakterze powszechnie
obowi¹zuj¹cym.
§ 74.
Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonane przez Radê Gminy w miarê potrzeb. Projekt zmian w Statucie powinien byæ
zg³oszony Przewodnicz¹cemu Rady na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem sesji.
§ 75.
Integraln¹ czêæ Statutu stanowi¹ za³¹czniki w liczbie 9 wymienione w Statucie.
§ 76.
Statut niniejszy wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Za³¹cznik nr 1
do Statutu Gminy Szczecinek

REGULAMIN
RADY GMINY
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin Rady Gminy okrela wewnêtrzn¹ organizacjê i tryb pracy Rady Gminy Szczecinek. Za³¹cznik nr 3 do Statutu
jest regulaminem Komisji Rewizyjnej.
Rozdzia³ II
lubowanie i wykonywanie mandatu radnego
§ 2.
1.

Na pierwszej sesji Rady, przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu, radny sk³ada lubowanie, którego rota
brzmi: lubujê uroczycie jako radny pracowaæ dla dobra i pomylnoci gminy, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem
oraz z interesami gminy i jej mieszkañców, godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszcz¹c siê o ich
sprawy oraz nie szczêdziæ si³ dla wykonywania zadañ gminy.

2.

Po odczytaniu roty przez Radnego Seniora, wywo³ani w kolejnoci alfabetycznej radni, kolejno powstaj¹ i wypowiadaj¹
s³owo lubujê.
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3.

Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹
lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.

4.

Odmowa z³o¿enia lubowania rodzi okrelone skutki prawne (wyganiêcie mandatu ).
§ 3.

1.

Radny mo¿e odbywaæ dy¿ury w swoim okrêgu wyborczym lub w siedzibie Rady Gminy.

2.

Informacje o terminach i miejscach dy¿urów radnych Przewodnicz¹cy Rady Gminy podaje do wiadomoci mieszkañcom
gminy.
§ 4.

1.

Radni ponosz¹ odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki pracy w Radzie Gminy.

2.

Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.

3.

Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia sesji Rady Gminy lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecnoæ, sk³adaj¹c pisemne wyjanienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
Rozdzia³ III
Wybór i odwo³anie Przewodnicz¹cego Rady Gminy i Zarz¹du Gminy
§ 5.

1.

Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych Rady, radni wybieraj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

2.

Odwo³anie Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady w trybie ustalonym w ust. 1.

3.

Wyboru osób, o których mowa w ust. 1 dokonuje Rada na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy.

4.

W przypadku rezygnacji z funkcji Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie
rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji.
§ 6.

1.

Rada wybiera Wójta w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.

2.

Zastêpcê Wójta oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du wybiera Rada Gminy na wniosek Wójta w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 7.

1.

Uchwa³a Rady Gminy w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku
o odwo³anie Zarz¹du Gminy, chyba ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d Gminy zosta³ odwo³any z innej
przyczyny.

2.

Z powodu nieudzielenia absolutorium, Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.

3.

Rada Gminy rozpoznaje sprawê odwo³ania Zarz¹du Gminy z przyczyny okrelonej w ust. 2 na sesji zwo³anej nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium. Po zapoznaniu
siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej, uchwa³y Regionalnej Izby Obrachunkowej i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du,
Rada Gminy podejmuje stosown¹ uchwa³ê.

4.

Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d, z wyj¹tkiem Wójta, z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek
1/4 ustawowego sk³adu Rady po uzyskaniu opinii w³aciwej komisji oraz komisji rewizyjnej, na sesji zwo³anej nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od terminu zg³oszenia wniosku. Wniosek wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia. Uchwa³a zapada bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.

5.

Odwo³anie Wójta mo¿e nast¹piæ wiêkszoci¹ 2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym,
na zasadach okrelonych w ust. 4. Odwo³anie Wójta jest równoznaczne z odwo³aniem pozosta³ych cz³onków
Zarz¹du.

6.

Odwo³anie pozosta³ych cz³onków Zarz¹du mo¿e nast¹piæ na uzasadniony wniosek Wójta - zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym. Rada rozpatruje wniosek
na sesji nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od daty z³o¿enia wniosku na sesji Rady Gminy.

7.

Je¿eli wniosek o odwo³anie Zarz¹du lub Wójta nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania  przy
zachowaniu zasad okrelonych w ust. 4 i 5.
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W razie odwo³ania Zarz¹du  Rada Gminy wybiera w ci¹gu 1 miesi¹ca nowy Zarz¹d na zasadach okrelonych w §
7 niniejszego Regulaminu. Do czasu wyboru nowego Zarz¹du, obowi¹zki Zarz¹du pe³ni dotychczasowy Zarz¹d.
Rozdzia³ IV
Tryb pracy Komisji Rady
§ 8.

1.

Rada Gminy powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisja Rewizyjna  dzia³a zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radê Gminy, stanowi¹cym za³¹cznik
nr 3 do Statutu.
2) Komisja Statutowa  dzia³a w szczególnoci w zakresie:
a) przestrzegania aktów prawa miejscowego,
b) opiniowania podejmowanych uchwa³ pod wzglêdem formalno  prawnym,
c) przygotowania projektów uchwa³ o charakterze ustrojowym.
3) Komisja Bud¿etowo  Finansowa  dzia³a w szczególnoci w zakresie:
a) bud¿etu gminy,
b) planowania finansowego,
c) opiniowania dokonywanych zmian w planie dochodów i wydatków bud¿etowych gminy.
4) Komisja Owiaty, Kultury, Sportu i Turystyki  dzia³a w szczególnoci w zakresie:
a) funkcjonowania placówek owiaty,
b) wychowania i kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y,
c) funkcjonowania placówek kultury oraz obiektów sportowych,
d) rozwoju sportu, rekreacji i turystyki,
e) promocji gminy.
5) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Wspó³pracy z Zagranic¹  dzia³a w szczególnoci w zakresie:
a) budownictwa,
b) inwestycji,
c) infrastruktury,
d) zagospodarowania przestrzennego,
e) funkcjonowania handlu, us³ug i rolnictwa,
f) budowania i monitorowania strategii i programów gospodarczych,
g) rozwoju wspó³pracy miêdzygminnej,
h) nawi¹zywania kontaktów z gminami s¹siednich krajów.
6) Komisja Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Ochrony rodowiska - dzia³a w szczególnoci w zakresie:
a) funkcjonowania placówek s³u¿by zdrowia,
b) ochrony zdrowia,
c) porz¹dku publicznego na obszarze gminy,
d) pomocy spo³ecznej,
e) ochrony rodowiska naturalnego cz³owieka.

2.

Komisja Dyscyplinarna II instancji zajmuje siê orzekaniem w sprawach o naruszenie dyscypliny pracy przez
pracowników samorz¹dowych mianowanych.
§ 9.

1.

Praca komisji przebiega w okresach miêdzy sesjami, zgodnie z rocznym planem przed³o¿onym Radzie.

2.

W razie potrzeby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy, komisje mog¹ dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ
w planie pracy.

3.

Komisje obraduj¹ w obecnoci co najmniej po³owy swojego sk³adu.

4.

Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
§ 10.

1.

Rada okrela sk³ad osobowy i ilociowy poszczególnych komisji w uchwa³ach o ich powo³aniu.

2.

Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy komisji, wybierani s¹ przez cz³onków komisji w g³osowaniu jawnym zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy uprawnionych do g³osowania. Je¿eli komisja nie dokona
wyboru w terminie 1 miesi¹ca od dnia jej powo³ania albo zwolnienia siê stanowiska przewodnicz¹cego lub
wiceprzewodnicz¹cego, to wyboru dokonuje Rada. Odwo³anie nastêpuje w trybie wyboru.

3.

Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ, zwo³uje posiedzenia
komisji i kieruje obradami. Przewodnicz¹cemu komisji przys³uguje zrycza³towana miesiêczna dieta w wysokoci
ustalonej odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.
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W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy. Rycza³t
za zastêpstwo przewodnicz¹cego komisji przys³uguje powy¿ej jednego miesi¹ca nieobecnoci.
§ 11.

1.

Pierwsze posiedzenie komisji sta³ej zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.

2.

Posiedzenia komisji sta³ych odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.

3.

Wraz z zawiadomieniem o terminie posiedzenia komisji podaje siê porz¹dek obrad i przekazuje niezbêdne materia³y.

4.

W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ, oprócz cz³onków komisji, Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy
Rady, cz³onkowie Zarz¹du, Sekretarz Gminy oraz osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego komisji.
§ 12.

Porz¹dek obrad podlega zatwierdzeniu przez komisjê. Mo¿e on byæ w czasie obrad uzupe³niony lub zmieniony za zgod¹
komisji.
§ 13.
1.

Uchwa³a, stanowisko, wniosek komisji podejmowany jest zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy jej sk³adu. W przypadku tej samej liczby g³osów za i przeciw o wyniku g³osowania rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego.

2.

Decyzje w formie: uchwa³, opinii, wniosków, komisje przedk³adaj¹ Radzie Gminy, w razie potrzeby Zarz¹dowi.
§ 14.

Rada nie mo¿e przekazywaæ komisjom prawa do decydowania w imieniu Rady.
§ 15.
1.

Z obrad komisji sporz¹dzony jest protokó³ stanowi¹cy jedyn¹ formaln¹ dokumentacjê przebiegu posiedzenia.

2.

Protokó³ powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
2) przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
3) przyjêcie porz¹dku obrad,
4) stanowisko komisji.

3.

Za³¹cznikami do protoko³u s¹:
1) listy obecnoci radnych i zaproszonych goci,
2) pisemne wyst¹pienie radnych i innych osób,
3) owiadczenie i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego,
4) pisemne sprawozdania.

4.

Protokó³ przygotowuje Biuro Rady Gminy. Za jego sporz¹dzenie odpowiedzialny jest przewodnicz¹cy komisji.
Protokó³ podpisuje protokolant i przewodnicz¹cy obrad.

5.

Tekst protoko³u zatwierdza komisja w g³osowaniu na kolejnym posiedzeniu.

6.

Protoko³y komisji udostêpnione s¹ do wgl¹du tylko za zgod¹ przewodnicz¹cego komisji i Przewodnicz¹cego Rady,
o ile nie narusza to przepisów o ochronie danych osobowych, czy informacji objêtych tajemnic¹.
§ 16.

Komisje w ramach swoich uprawnieñ kontrolnych mog¹ przeprowadziæ analizy dzia³alnoci gminnych jednostek
organizacyjnych oraz mog¹ ¿¹daæ od kierowników tych jednostek sk³adania sprawozdañ.
§ 17.
Komisje dorane rozwi¹zuj¹ siê po wype³nieniu zadania i przyjêcia przez Radê koñcowego sprawozdania.
Rozdzia³ V
Inicjatywa uchwa³odawcza
§ 18.
1.

Z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹, w formie projektu uchwa³y mog¹ wystêpowaæ:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) klub radnych,
3) komisje,
4) co najmniej 5 radnych,
5) Zarz¹d Gminy.
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2.

Projekt uchwa³y sk³ada projektodawca na pimie w Biurze Rady.

3.

Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 wymagaj¹ zaopiniowania przez Zarz¹d
Gminy, z wy³¹czeniem uchwa³ personalnych i dotycz¹cych dzia³ania Rady Gminy.

4.

Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym komisjom i Zarz¹dowi Gminy celem wydania opinii.

5.

Projektodawca mo¿e wycofaæ swój projekt uchwa³y do momentu zarz¹dzenia przez przewodnicz¹cego obrad
g³osowania nad ca³ym projektem uchwa³y.
§ 19.

Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1)

tytu³ uchwa³y,

2)

podstawê prawn¹,

3)

przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem uchwa³y,

4)

wskazanie odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y,

5)

okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y,

6)

opiniê radcy prawnego pod wzglêdem zgodnoci z prawem,

7)

sposób podania do publicznej wiadomoci,

8)

podpis projektodawcy,

9)

uzasadnienie wraz z informacj¹ o ewentualnych skutkach prawnych, finansowych, spo³ecznych i organizacyjnych.
§ 20.

1.

Uchwa³y Rady Gminy podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.

2.

Ust.1 stosuje siê odpowiednio do wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 21.

1.

Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyrazów w ich podstawowym
znaczeniu.

2.

Podjête uchwa³y, za³¹czniki opatruje siê dat¹ i kolejnym numerem podaj¹c:
1) cyframi rzymskimi numer sesji,
2) cyframi arabskimi numer uchwa³y,
3) rok podjêcia (od roku 2000 wszystkie cyfry).

3.

Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady Gminy. Rejestr uchwa³
prowadzi stanowisko ds. obs³ugi Rady.

4.

Wójt zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewodzie uchwa³ Rady Gminy, w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia.

5.

Wójt przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach okrelonych w ust. 4:
1) uchwa³ê bud¿etow¹ do dnia 31 marca,
2) uchwa³ê w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz¹du Gminy, b¹d uchwa³ê w sprawie nieudzielenia
absolutorium dla Zarz¹du Gminy do dnia 30 kwietnia,
3) informacje o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze do dnia 31 sierpnia,
4) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania Izby.
§ 22.

1.

Zakoñczenie inicjatywy uchwa³odawczej nastêpuje przez z³o¿enie projektu uchwa³y Przewodnicz¹cemu Rady Gminy.

2.

Uchylenie lub zmiana uchwa³y mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na
nastêpnej sesji.
§ 23.

Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
Rozdzia³ VI
Sesje Rady
§ 24.
1.

Rada Gminy odbywa sesje w liczbie niezbêdnej do wype³nienia swoich zadañ, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.

2.

Sesje te odbywaj¹ siê zgodnie z przyjêtym przez Radê Gminy planem rocznym, okrelaj¹cym podstawowe tematy
obrad.
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W razie potrzeby, Rada Gminy mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
§ 25.

1.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych
w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.

2.

Sesjê, o której mowa w ust. 1 do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny
na sesji.

3.

Porz¹dek obrad pierwszej sesji powinien obejmowaæ nastêpuj¹ce sprawy:
1) z³o¿enie lubowania przez nowo wybranych radnych,
2) wybór Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cych,
3) powo³anie sta³ych komisji oraz wybór Przewodnicz¹cych tych komisji,
4) ustalenie kryteriów wyboru Wójta, wybór Wójta lub ustalenie terminu wyboru Wójta,
5) poinformowanie o stanie bud¿etu oraz o innych wa¿nych sprawach dla gminy.
§ 26.

1.

Rada mo¿e odbywaæ sesje nadzwyczajne zwo³ane bez wzglêdu na plan pracy Rady na pisemny wniosek Zarz¹du
Gminy lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Gminy, w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.

2.

Sesje nadzwyczajne powiêcone s¹ sprawom pilnym, wymagaj¹cym niezw³ocznego rozstrzygniêcia, w szczególnoci
nie uwzglêdnionym w planie rocznym Rady Gminy. Przewodnicz¹cy Rady niezw³ocznie powiadamia radnych
o terminie i projekcie porz¹dku sesji.

3.

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy mo¿e mieæ charakter uroczysty, wi¹zaæ siê z obchodami wi¹t oraz rocznic wa¿nych
z punktu widzenia historii pañstwa lub gminy. W czasie uroczystej sesji mo¿na pomin¹æ w porz¹dku obrad niektóre
sprawy proceduralne, a wprowadziæ akcenty uroczyste.
Przygotowanie sesji
§ 27.

1.

Sesje organizuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady ustalaj¹c projekt porz¹dku, miejsce, dzieñ i godzinê otwarcia obrad.

2.

O sesji powiadamia siê radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie powinno
zawieraæ:
1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) projekt porz¹dku obrad.

3.

Materia³y na sesjê, a w szczególnoci projekty uchwa³ dorêcza siê najpóniej na 3 dni przed planowanym
posiedzeniem, z tym ¿e materia³y, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu gminy oraz rozpatrzenie sprawozdania
z wykonania bud¿etu, dorêczane s¹ radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.

4.

W razie nie dotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o utrzymaniu
terminu sesji lub ograniczeniu porz¹dku obrad, albo wyznaczeniu nowego terminu sesji.

5.

Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed przyst¹pieniem
do uchwalenia porz¹dku obrad.

6.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy powinno byæ podane do publicznej wiadomoci.
§ 28.

1.

Listê zaproszonych goci ustala Przewodnicz¹cy Rady po zasiêgniêciu opinii Wójta.

2.

Na sesjach Rady uczestnicz¹ z g³osem doradczym Radca Prawny, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz nie bêd¹ce
radnymi osoby wchodz¹ce w sk³ad Zarz¹du.

3.

Do udzia³u w sesjach Rady Gminy mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
podlegaj¹cych kontroli Rady.
§ 29.

Zarz¹d obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i obs³udze sesji
Rady Gminy.
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Obrady
§ 30.
1.

Sesje Rady Gminy s¹ jawne.

2.

Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub co najmniej 1/4 liczby radnych obecnych na sesji, Rada Gminy mo¿e
postanowiæ, ¿e ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³eczny lub charakter omawianych spraw, ca³a sesja lub jej czêæ
odbywaæ siê bêdzie przy drzwiach zamkniêtych.

3.

Porz¹dek obrad sesji Rady Gminy powinien zostaæ wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek
Przewodnicz¹cego Rady lub radnych, Rada Gminy mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu
w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

4.

O przerwach obrad zgodnie z ust. 3 Rada Gminy mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ
wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów
lub inne nie przewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie Gminy podejmowanie uchwa³.

5.

W protokole obrad Rady odnotowuje siê przerwanie obrad, o których mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych
radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
§ 31.

1.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia porz¹dek i bezpieczeñstwo obradowania na sesjach, a tak¿e porz¹dek po jej
zakoñczeniu.

2.

Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowania radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji,
Przewodnicz¹cy Rady po zwróceniu uwagi mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.

3.

Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób uczestnicz¹cych w sesji Rady Gminy.

4.

Przewodnicz¹cy Rady po uprzednim zwróceniu uwagi mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad rady, osobom bêd¹cym
publicznoci¹, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 32.

1.

Rada Gminy rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.

2.

W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
Przewodnicz¹cy nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
§ 33.

1.

Obrady sesji otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka Przewodnicz¹cy Rady lub wskazany wiceprzewodnicz¹cy.

2.

Otwarcie sesji Rady Gminy nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
..... (podaje numer) sesjê Rady Gminy Szczecinek.

3.

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia projekt porz¹dku obrad, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4 i 5. Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê
projektu porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, komisje, klub radnych albo Zarz¹d Gminy,
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.

4.

W przypadku braku quorum, Przewodnicz¹cy Rady wyznacza nowy termin posiedzenia Rady i zamyka obrady.

5.

Rada Gminy obraduje wg ustalonego porz¹dku obrad. Za zgod¹ Rady Gminy, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
 w trakcie sesji - na wniosek wnioskodawcy uchwa³y zdj¹æ z porz¹dku obrad projekt uchwa³y. Uzupe³nianie
porz¹dku obrad w trakcie sesji, poprzez wprowadzanie nowych punktów, jest niedopuszczalne.

6.

Porz¹dek obrad sesji powinien obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
3) interpelacje i zapytania radnych,
4) wnioski i owiadczenia radnych,
5) informacje o dzia³alnoci Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych Rady, Zarz¹du.
§ 34.

1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê
nad ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu radnym wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.
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3. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu poza kolejnoci¹ cz³onkowi Zarz¹du Gminy, Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi
Gminy, w celu z³o¿enia wyjanieñ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad.
4. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego Rady.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabraæ radnemu g³os w ka¿dym momencie obrad.
6. Przewodnicz¹cy Rady nie mo¿e odmówiæ klubowi radnych zaprezentowania w³asnego stanowiska w omawianej
sprawie.
7. W ka¿dym momencie sesji Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu, celem zg³aszania wniosku o charakterze formalnym,
którego przedmiotem mog¹ byæ sprawy:
1) stwierdzenia quorum,
2) ograniczenia czasu wyst¹pieñ w dyskusji,
3) zarz¹dzenia przerwy,
4) zamkniêcia listy mówców,
5) odes³ania projektu uchwa³y do komisji lub projektodawcy,
6) g³osowania bez dyskusji,
7) reasumpcji g³osowania ( reasumpcja uchwa³y jest dopuszczalna tylko w trakcie tego samego posiedzenia sesji
i wy³¹cznie w przypadku ujawnienia oczywistego b³êdu w uprzednio podjêtej uchwale),
8) sprecyzowanie wniosku poddawanego pod g³osowanie,
9) przestrzeganie Statutu, czy obowi¹zuj¹cych ustaw.
8. Przewodnicz¹cy Rady poddaje wniosek o charakterze formalnym pod g³osowanie. Rada Gminy decyduje w tych
sprawach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym.
9. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom nie bêd¹cym radnymi, po uprzednim zg³oszeniu siê tych osób
do listy mówców. G³os w dyskusji nie powinien przekraczaæ 5 minut. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy
mo¿e pozwoliæ na przekroczenie czasu wypowiedzi. Mówcy przys³uguje prawo zabrania g³osu w formie repliki,
której czas trwania nie powinien przekraczaæ 3 minut.
10. Listê mówców prowadzi wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 35.
1.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy, które le¿¹ w jej kompetencjach stanowi¹cych
i kontrolnych.

2.

W czasie rozpatrywania uchwa³y, Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu w kolejnoci:
1) przedstawicielowi projektodawcy uchwa³y,
2) przedstawicielom klubów radnych,
3) przedstawicielom komisji, które opiniowa³y projekt uchwa³y,
4) przedstawicielowi Zarz¹du Gminy, je¿eli nie on by³ projektodawc¹ uchwa³y.
Nastêpnie otwiera siê dyskusjê nad projektem.
§ 36.

1.

W trakcie dyskusji radnych nad projektem uchwa³y mog¹ zabraæ g³os za zgod¹ Przewodnicz¹cego Rady, obecni na
sesji kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych lub innych organizacji,
je¿eli z³o¿yli wniosek w tej sprawie.

2.

Mówca mo¿e zabraæ g³os z w³asnej inicjatywy, nie wiêcej ni¿ dwa razy w tej samej sprawie.

3.

Czas wyst¹pienia mówcy wynosi do 5 min.

4.

Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
§ 37.

Projekt uchwa³y, odes³any przez Radê do komisji lub projektodawcy, Przewodnicz¹cy Rady umieszcza w projekcie
porz¹dku obrad na najbli¿sz¹ sesjê.
§ 38.
1.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê zamykam... ( podaje
numer) sesjê Rady Gminy Szczecinek.

2.

Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za czas trwania sesji.

3.

Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
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Tryb g³osowania
§ 39.
1.

W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

2.

Rozstrzygniêcia podejmowane s¹ przez Radê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Rady, z wyj¹tkiem uchwa³, dla których podjêcia ustawa wymaga, innej wiêkszoci lub innego quorum.

3.

G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ g³osów.

4.

G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych, wa¿nie oddanych g³osów tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie
parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdna wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus
1 g³os wa¿nie oddany.

5.

G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego sk³adu Rady Gminy oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który
uzyska³ co najmniej 12 g³osów.

6.

G³osowanie kwalifikowan¹ wiêkszoci¹ 2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady Gminy oznacza, ¿e przyjêty zostaje
wniosek, który uzyska³ co najmniej 15 g³osów.
§ 40.

1.

W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki. Za g³osy oddane uznaje siê g³osy: za, przeciw oraz
wstrzymujê siê.

2.

G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady Gminy przy pomocy wiceprzewodnicz¹cego Rady, który
oblicza liczbê oddanych g³osów.

3.

W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw, rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Rady.

4.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy Rady Gminy.

5.

Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 41.

1.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ Rady Gminy.

2.

G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radê Gminy sporód radnych. Komisja
skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.

3.

Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych obecnych na sesji.

4.

Radni wyczytywani w porz¹dku alfabetycznym przez przewodnicz¹cego komisji skrutacyjnej wrzucaj¹ wype³nione
karty g³osowania do urny.

5.

Rada Gminy ka¿dorazowo ustala sposób g³osowania. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania
objania sposób g³osowania.

6.

Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.

7.

Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
W protokole komisji skrutacyjnej podaje siê w szczególnoci:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) datê i przedmiot g³osowania,
3) liczbê wydanych kart,
4) liczbê kart wrzuconych do urny,
5) liczbê g³osów wa¿nych (za, przeciw),
6) stwierdzenie wa¿noci g³osowania.

8.

W przypadku równej liczby g³osów za, przeciw w g³osowaniu tajnym, przeprowadza siê powtórnie g³osowanie.
§ 42.

1.

Autopoprawki nie g³osuje siê, chyba ¿e wniosek o poddanie jej g³osowaniu zg³osi przewodnicz¹cy klubu lub
przewodnicz¹cy komisji Rady.

2.

Kolejnoæ g³osowania wniosków dotycz¹cych projektu uchwa³y jest nastêpuj¹ca:
1) g³osowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwa³y,
2) g³osowanie wniosku o odes³anie projektu uchwa³y wraz z wytycznymi do projektodawcy, lub do komisji Rady,
3) g³osowanie poprawek, przy czym g³osuje siê:
a) w pierwszej kolejnoci te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o zasadnoci g³osowania
innych poprawek, a nastêpnie:
b) pozosta³e poprawki w kolejnoci od najdalej id¹cych.
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Po przeg³osowaniu poprawek przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie ca³oæ projektu uchwa³y z przyjêtymi
poprawkami.
§ 43.

1.

Uchwa³om Rady nadaje siê formê odrêbnych dokumentów, z wyj¹tkiem uchwa³ proceduralnych, które odnotowuje
siê w protokole sesji.

2.

Uchwa³y Rady, Przewodnicz¹cy Rady przekazuje Sekretarzowi Gminy nie póniej ni¿ w terminie 3 dni po zakoñczeniu
sesji.

3.

Uchwa³y Rady, stanowi¹ce przepisy gminne wywiesza siê na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy oraz
rozplakatowuje siê w so³ectwach.
§ 44.

1.

Biuro Rady Gminy sporz¹dza protokó³ z sesji Rady, który stanowi jedyn¹ formaln¹ dokumentacjê przebiegu
posiedzenia. Dla prawid³owego sporz¹dzenia protoko³u, pracownik Biura Rady korzysta z dwiêkowego zapisu
przebiegu obrad. Po przyjêciu protoko³u zapis dwiêkowy ulega likwidacji.

2.

W protokole odnotowuje siê stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia ( quorum i prawid³owoci zwo³ania), porz¹dek
obrad oraz przedstawienie przebiegu obrad, w tym g³ówne tezy wyst¹pieñ i wyniki g³osowañ.

3.

Za³¹cznikami do protoko³u s¹ w szczególnoci:
1) listy obecnoci radnych i zaproszonych goci,
2) uchwa³y Rady wraz z uzasadnieniem i opiniami,
3) protoko³y komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania tajnego,
4) interpelacje,
5) pisemne wyst¹pienia radnych i innych osób,
6) owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego obrad,
7) pisemne sprawozdania.

4.

Za sporz¹dzenie protoko³u odpowiedzialny jest Przewodnicz¹cy Rady.

5.

Projekt protoko³u udostêpnia siê do wgl¹du uczestnikom obrad w Biurze Rady, w celu ewentualnego zg³oszenia
poprawek.

6.

Ostateczny tekst protoko³u zatwierdza Rada w g³osowaniu na nastêpnej sesji.

7.

Protoko³y przechowuje Biuro Rady Gminy.
Rozdzia³ VII
Interpelacje i zapytania radnych
§ 45.

Radny lub grupa radnych mog¹ sk³adaæ interpelacje i zapytania do Zarz¹du, Sekretarza Gminy lub Skarbnika Gminy,
a zapytania równie¿ do Przewodnicz¹cego Rady.
§ 46.
1.

Interpelacjê sk³ada siê w sprawach o istotnym znaczeniu dla gminy i jej mieszkañców.

2.

Przedmiotem interpelacji i zapytañ mog¹ byæ wy³¹cznie sprawy nale¿¹ce do kompetencji organów gminy.

3.

Interpelacje sk³ada siê Przewodnicz¹cemu Rady na pimie.

4.

Przewodnicz¹cy kieruje interpelacjê do adresata, wyznaczaj¹c termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ 21 dni.

5.

Na ka¿dej sesji przewodnicz¹cy obrad informuje Radê o wszystkich interpelacjach, które wp³ynê³y w czasie
od ostatniej sesji.

6.

Odpowied na interpelacjê przekazuje siê na pimie interpeluj¹cemu, a kopiê do Biura Rady Gminy.

7.

Na ¿¹danie interpeluj¹cego udziela siê dodatkowych wyjanieñ na najbli¿szej sesji.

8.

Interpeluj¹cy mo¿e postawiæ pod g³osowanie Rady wniosek o odbycie na nastêpnej sesji debaty nad zagadnieniem
poruszonym w interpelacji.
§ 47.

1.

Zapytanie sk³ada siê w sprawach niezbyt z³o¿onych, a zw³aszcza w celu uzyskania informacji i wyjanieñ o faktach.

2.

Odpowiedzi na zapytanie udziela Wójt, lub wyznaczona przez niego osoba, albo Przewodnicz¹cy Rady.
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3.

Na ¿yczenie pytaj¹cego, odpowiedzi na zapytanie udzielaj¹ na pimie osoby, o których mowa w ust. 2 w terminie
14 dni od z³o¿enia zapytania.

4.

Odpowied na zapytanie musi byæ udzielona na sesji, je¿eli pytaj¹cy z³o¿y³ zapytanie na pimie najpóniej na dwa
dni robocze przed jej rozpoczêciem.

5.

Nad zapytaniem i odpowiedzi¹ Rada nie debatuje.
Rozdzia³ VIII
Biuro Rady Gminy
§ 48.

1.

Obs³ugê Przewodnicz¹cego Rady, wiceprzewodnicz¹cych, radnych oraz dzia³alnoci komisji i posiedzeñ Rady
zapewnia Biuro Rady Gminy.

2.

Biuro Rady Gminy prowadzi rejestry:
1) klubów radnych,
2) Honorowych Obywateli Gminy,
3) projektów uchwa³ Rady Gminy,
4) uchwa³ Rady Gminy,
5) interpelacji,
6) zapytañ na pimie.
3. Szczegó³owy zakres zadañ Biura okrela Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy.
Rozdzia³ IX
Wspólne sesje Rad Gmin
§ 49.

1.

Rada Gminy mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi Radami, w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich
wspólnych spraw.

2.

Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad.

3.

Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie Przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy tych Rad.
§ 50.

1.

Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej po³owa radnych z ka¿dej Rady.

2.

W drodze g³osowania wybiera siê przewodnicz¹cego obrad wspólnej sesji.

3.

Koszty ponosz¹ równomiernie Rady bior¹ce udzia³ we wspólnej sesji, chyba ¿e radni postanowi¹ inaczej.

4.

Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ ustalony regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad, a je¿eli
to nie nast¹pi stosuje siê odpowiednio przepisy regulaminów Rad, które bior¹ udzia³ we wspólnej sesji.
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
§ 51.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapewnia przestrzeganie postanowieñ regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego
interpretacji.
Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Szczecinek
REGULAMIN
ZARZ¥DU GMINY
Rozdzia³ I
Postanowienie ogólne
§ 1.
Regulamin Zarz¹du okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Zarz¹du, w tym zasady wykonywania uchwa³ Rady
oraz podejmowania uchwa³ przez Zarz¹d.
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§ 2.
1.

Zarz¹d jako organ wykonawczy gminy dzia³a z zachowaniem zasady kolegialnoci.

2.

Ograniczenia kolegialnoci w dzia³aniach Zarz¹du dopuszczalne s¹ jedynie w przypadkach okrelonych w ustawach.
Rozdzia³ II
Organizacja i tryb pracy Zarz¹du
§ 3.

1.

Pracê Zarz¹du organizuje Wójt Gminy.

2.

Wójt Gminy w szczególnoci:
1) zwo³uje posiedzenia Zarz¹du,
2) ustala porz¹dek obrad Zarz¹du i przewodniczy jego obradom,
3) nadzoruje wykonanie uchwa³ Zarz¹du.
§ 4.

1.

Organizowanie pracy Zarz¹du obejmuje:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzeñ Zarz¹du,
3) dostarczanie cz³onkom Zarz¹du materia³ów dotycz¹cych punktów porz¹dku obrad, w terminie do dwóch dni
przed posiedzeniem Zarz¹du Gminy.

2.

Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objêtych porz¹dkiem obrad lub wyznaczanie innych osób do zreferowania tych spraw,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
3) ustalanie kolejnoci zabierania g³osów przez uczestników dyskusji,
4) zarz¹dzenie g³osowañ nad dyskutowanymi kwestiami.

3.

Reprezentowanie Zarz¹du na zewn¹trz obejmuje:
1) przedstawianie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
2) przyjmowanie uwag i wniosków dotycz¹cych dzia³alnoci Zarz¹du,
3) reprezentowanie Zarz¹du w postêpowaniach s¹dowych i administracyjnych, o ile z przepisów prawa lub
uchwa³y Rady, albo Zarz¹du nie wynika nic innego,
4) wystêpowanie w imieniu Zarz¹du na sesjach Rady Gminy.
§ 5.

1.

Zastêpca Wójta pe³ni funkcje spo³ecznie.

2.

Zastêpca Wójta udziela pomocy i wspó³pracuje z Przewodnicz¹cym Zarz¹du w zakresie realizacji zadañ okrelonych
w § 3.

3.

Zastêpca Wójta przejmuje zadania okrelone w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu w przypadku nieobecnoci Wójta.
§ 6.

Do obowi¹zków cz³onka Zarz¹du nale¿y:
1)

udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du,

2)

realizacja zadañ wynikaj¹cych z uchwa³ Rady i Zarz¹du,

3)

sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Gminy na podstawie imiennych upowa¿nieñ wynikaj¹cych z uchwa³ Zarz¹du,

4)

realizacja zadañ powierzonych przez Zarz¹d.
§ 7.

Zastêpca Wójta i cz³onkowie Zarz¹du pe³ni¹cy swe funkcje spo³ecznie otrzymuj¹ rycza³t obejmuj¹cy diety i zwrot
kosztów podró¿y.
§ 8.
Cz³onkostwa w Zarz¹dzie nie mo¿na ³¹czyæ z funkcjami:
1)

Przewodnicz¹cego Rady, b¹d jego Zastêpców,

2)

z cz³onkostwem w Komisji Rewizyjnej,

3)

z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,

4)

przewodnicz¹cych i wiceprzewodnicz¹cych komisji sta³ych Rady Gminy.
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§ 9.
1.

W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w Zarz¹dzie Gminy, Rada Gminy podejmuje uchwa³ê o przyjêciu
rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka Zarz¹du, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów nie póniej ni¿ w ci¹gu
1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji.

2.

Przyjêcie rezygnacji, o której mowa w ust. 1, rozpatruje Rada Gminy na najbli¿szej sesji.

3.

Niepodjêcie przez Radê Gminy uchwa³y w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji
z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.

4.

W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez cz³onka Zarz¹du Gminy, nie bêd¹cego Przewodnicz¹cym, Wójt obowi¹zany
jest najpóniej w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia przyjêcia rezygnacji lub up³ywu okresu, o którym mowa w ust. 3,
przedstawiæ Radzie Gminy now¹ kandydaturê cz³onka Zarz¹du Gminy.
§ 10.

1.

Wszyscy cz³onkowie Zarz¹du, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy zobowi¹zani s¹ do brania udzia³u w pracach Zarz¹du.

2.

W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ uczestniczyæ: Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Rady, a na zaproszenie Wójta,
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
§ 11.

1.

Za przygotowanie projektów uchwa³ (zarz¹dzeñ, decyzji) Zarz¹du odpowiedzialni s¹ w³aciwi merytorycznie
pracownicy urzêdu.

2.

Zasady okrelone w ust. 1 stosuje siê równie¿ do projektów uchwa³ dotycz¹cych gminnych jednostek
organizacyjnych.
§ 12.

1.

Projekt uchwa³y Zarz¹du opracowany jest zgodnie z zasadami redagowania aktów prawnych.

2.

Przed wniesieniem projektu uchwa³y pod obrady Zarz¹du, jednostka przygotowuj¹ca projekt dokonuje niezbêdnych
uzgodnieñ merytorycznych, redakcyjno - prawnych zgodnie z zasadami okrelonymi w uchwale Zarz¹du.

3.

Projekty uchwa³ dotycz¹ce upowa¿nieñ i pe³nomocnictw przygotowuje Sekretarz Gminy po otrzymaniu
uzasadnionych wniosków od kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.
§ 13.

Szczegó³owy tryb sk³adania materia³ów i przedstawienia ich na posiedzeniu Zarz¹du okrela zarz¹dzenie Wójta Gminy.
§ 14.
1.

Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu. Skarbnik i Sekretarz Gminy
uczestnicz¹ w posiedzeniach Zarz¹du bez prawa do g³osowania.

2.

Wójt jest zobowi¹zany zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du na pisemny wniosek co najmniej trzech cz³onków Zarz¹du,
w terminie 3 dni od daty z³o¿enia wniosku.

3.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du mo¿e w toku obrad przekazaæ przewodnictwo obrad Zastêpcy Wójta.
§ 15.

Zadania okrelone w § 41 Statutu, Zarz¹d realizuje w formie:
1)

podejmowanych uchwa³, wydawanych zarz¹dzeñ oraz decyzji w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci,

2)

podejmowanych stanowisk w sprawach indywidualnych, b¹d bêd¹cych przedmiotem obrad, a nie wymagaj¹cych
formy uchwa³y, zarz¹dzenia lub decyzji.
§ 16.

1.

Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu Zarz¹du.

2.

W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego obrad.

3.

Uchwa³y dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Zarz¹du, w g³osowaniu jawnym.
§ 17.

1.

W przypadkach okrelonych ustawami Zarz¹d wydaje decyzje administracyjne.

2.

Decyzje zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków
Zarz¹du.
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§ 18.
1.

Uchwa³y i zarz¹dzenia wydane przez Zarz¹d podpisuje przewodnicz¹cy posiedzenia.

2.

Decyzje wydawane przez Zarz¹d w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Wójt Gminy. W decyzji
wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w jej podjêciu.

3.

W przypadku zmiany osoby przewodnicz¹cego w toku obrad, uchwa³y i zarz¹dzenia podpisuje przewodnicz¹cy
posiedzenia, na którym uchwa³a lub zarz¹dzenie zosta³y podjête.
§ 19.

Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje osobom wchodz¹cym w sk³ad Zarz¹du, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.
§ 20.
1.

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio
zdrowiu i ¿yciu oraz sprawach mog¹cych spowodowaæ znaczne straty materialne, Wójt podejmuje niezbêdne
czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci Zarz¹du. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.

2.

Czynnoci, o których mowa w ust. 1 wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du
Gminy.
§ 21.

1.

Z posiedzenia Zarz¹du Gminy sporz¹dza siê protokó³.

2.

Protokó³ zawiera w szczególnoci:
1) datê oraz numer kolejny posiedzenia,
2) okrelenie osoby przewodnicz¹cego i uczestników obrad,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) informacje o ewentualnej zmianie przewodnicz¹cego posiedzenia w toku obrad,
5) treæ podjêtych uchwa³, zarz¹dzeñ, decyzji, przyjêtych stanowisk i opinii,
6) okrelenie terminu realizacji podjêtych uchwa³, zarz¹dzeñ,
7) okrelenie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizacjê podjêtych uchwa³,
8) zajête w sprawach stanowiska i wyra¿one opinie.
§ 22.

1.

Protokó³ jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu Zarz¹du w wyniku g³osowania.

2.

Cz³onkom Zarz¹du oraz Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy przys³uguje prawo do przegl¹dania protoko³ów
i wnoszenia do nich uwag.

3.

Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du podpisuje Przewodnicz¹cy obrad i osoba sporz¹dzaj¹ca.

4.

Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du udostêpnia siê radnym za zgod¹ Przewodnicz¹cego Zarz¹du, o ile nie narusza
to przepisów o ochronie danych osobowych.
§ 23.

1.

Obs³ugê administracyjno  biurow¹ posiedzeñ Zarz¹du, przekazywanie do realizacji podjêtych uchwa³ oraz
informowanie o stanowisku zajêtym przez Zarz¹d w poszczególnych sprawach zapewnia Sekretarz Gminy.

2.

Stanowisko ds. organizacji i kadr prowadzi zbiór uchwa³, zarz¹dzeñ, decyzji Zarz¹du oraz protoko³ów z posiedzeñ
Zarz¹du.
Rozdzia³ III
Wspó³dzia³anie z Rad¹ Gminy
§ 24.

Wójt Gminy, cz³onkowie Zarz¹du, Sekretarz lub Skarbnik Gminy przedstawiaj¹ na sesjach Rady w szczególnoci:
1)

projekty uchwa³ wnoszone przez Zarz¹d pod obrady Rady,

2)

stanowisko Zarz¹du do projektów uchwa³, których Zarz¹d nie by³ projektodawc¹,

3)

informacjê i sprawozdanie na temat uchwa³ Rady powierzonych do wykonania Zarz¹dowi,

4)

okresowe sprawozdania z dzia³alnoci Zarz¹du,

5)

odpowiedzi na zapytania radnych.
§ 25.

Cz³onkowie Zarz¹du, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy wspó³pracuje z komisjami Rady zapewniaj¹c bie¿¹ce informowanie
komisji o stanowisku oraz dzia³aniach Zarz¹du podejmowanych w sprawach dotycz¹cych problemów stanowi¹cych
przedmiot prac komisji.
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Rozdzia³ IV
Zadania Sekretarza i Skarbnika Gminy
§ 26.
Skarbnik Gminy jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu gminy.
§ 27.
1.

Sekretarz Gminy, w imieniu Wójta, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki organizacyjne
Urzêdu Gminy, w szczególnoci nad terminowym i prawid³owym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu
organizacyjnego urzêdu i instrukcji kancelaryjnej.

2.

Sekretarz Gminy prowadzi sprawy gminy powierzone mu przez Wójta w zakresie ustalonym przez Zarz¹d.

3.

Sekretarz z upowa¿nienia Wójta wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych, w zakresie ustalonym
przez Wójta.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 28.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Szczecinek
REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek, okrela zasady i tryb dzia³ania tej Komisji.
§ 2.
1.

Komisja Rewizyjna jest sta³¹ komisj¹ powo³ywan¹ w celu kontrolowania dzia³alnoci Zarz¹du Gminy oraz gminnych
jednostek organizacyjnych.

2.

Celem dzia³ania kontrolnego jest dostarczanie Radzie informacji niezbêdnych do oceny dzia³alnoci Zarz¹du
i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych
jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

3.

Komisja podlega Radzie Gminy.
Rozdzia³ II
Sk³ad Komisji Rewizyjnej
§ 3.

1.

Komisja sk³ada siê z: Przewodnicz¹cego, Wiceprzewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie 2, wybieranych
wy³¹cznie sporód radnych uchwa³¹ Rady, podejmowan¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.

2.

Odwo³anie cz³onka Komisji nastêpuje na zasadach okrelonych w ust. 1.

3.

Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyganiêcia mandatu radnego, wyboru cz³onka Komisji na
Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz w przypadku wyboru w sk³ad Zarz¹du Gminy.
Rozdzia³ III
Posiedzenia komisji
§ 4.

1.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj¹ siê zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarê potrzeb.

2.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwo³uje Przewodnicz¹cy ustalaj¹c projekt porz¹dku obrad.

1411

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 291

3.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej jest zobowi¹zany zwo³aæ posiedzenie na wniosek Przewodnicz¹cego Rady,
b¹d co najmniej dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej. Porz¹dek obrad musi zawieraæ zagadnienie wnoszone przez
wnioskodawcê w formie pisemnej.

4.

W przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez Przewodnicz¹cego Komisji, zastêpuje go wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej.
§ 5.

1.

Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy swojego sk³adu.

2.

Przy g³osowaniu jawnym w przypadku równej liczby g³osów, rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego obrad.
§ 6.

1.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³ osoby zaproszone przez Przewodnicz¹cego komisji, jednak bez
prawa udzia³u w g³osowaniu.

2.

Komisja Rewizyjna, za zgod¹ Rady Gminy mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 7.

1.

Z obrad komisji sporz¹dzony jest protokó³ stanowi¹cy jedyn¹ formaln¹ dokumentacjê przebiegu posiedzenia.
Dla prawid³owego sporz¹dzenia protoko³u pracownik Biura Rady mo¿e skorzystaæ z dwiêkowego zapisu przebiegu
obrad. Po przyjêciu protoko³u zapis dwiêkowy ulega likwidacji.

2.

W protokole odnotowuje siê stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia (quorum i prawid³owoæ zwo³ania) oraz
przedstawienie porz¹dku obrad, w tym g³ówne tezy wyst¹pieñ i wyniki g³osowañ.

3.

Za³¹cznikami do protoko³u s¹ w szczególnoci:
1) listy obecnoci radnych i zaproszonych goci,
2) pisemne wyst¹pienia radnych i innych osób,
3) owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego komisji,
4) pisemne sprawozdania.

4.

Protokó³ przygotowuje Biuro Rady. Za jego sporz¹dzenie odpowiedzialny jest Przewodnicz¹cy komisji.

5.

Protokó³ podpisany jest przez protokolanta oraz wszystkie osoby uczestnicz¹ce w obradach i udostêpnia siê go
w Biurze Rady do wgl¹du uczestnikom obrad, w celu zg³oszenia poprawek.

6.

Ostateczny tekst protoko³u zatwierdza komisja w g³osowaniu na kolejnym posiedzeniu.

7.

Protokó³ jest udostêpniany radnym, a za zgod¹ Komisji Rewizyjnej tak¿e innym osobom.

8.

Protoko³y przechowuje Biuro Rady Gminy.
Rozdzia³ IV
Zadania Komisji Rewizyjnej
§ 8.

1.

Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y dokonywanie:
1) kontroli ca³okszta³tu dzia³alnoci Zarz¹du Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
2) bie¿¹cej kontroli realizacji bud¿etu i wystêpowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.

2.

Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o odwo³anie Wójta lub cz³onków Zarz¹du.

3.

Komisja Rewizyjna wydaje tak¿e opinie w sprawach okrelonych w uchwa³ach Rady.

4.

Komisja Rewizyjna koordynuje prace kontrolne innych komisji.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez Komisjê Rewizyjn¹
§ 9.

Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce kontrole:
1)

kompleksowe obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,

2)

problemowe obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce niewielki fragment jego dzia³alnoci,

3)

sprawdzaj¹ce podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku dzia³alnoci
jednostki.
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§ 10.
Komisja kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du i jednostek organizacyjnych Gminy pod wzglêdem:
1)

legalnoci (badanie zgodnoci dzia³ania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa, w tym uchwa³ami Rady
i Zarz¹du),

2)

celowoci,

3)

gospodarnoci,

4)

rzetelnoci (badanie, czy powierzone obowi¹zki s¹ wykonywane w sposób sumienny, uczciwy, solidny),

5)

terminowoci,

6)

zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
§ 11.

1.

Komisja przeprowadza kontrole, w celu realizacji zadañ, o których mowa w art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym lub na zlecenie Rady.

2.

Uchwa³a Rady w sprawie przeprowadzenia kontroli okrela przedmiot, zakres i czas jej trwania.

3.

Rada mo¿e nakazaæ Komisji nie rozpoczynanie kontroli, a tak¿e przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisjê
Rewizyjn¹. Powy¿sze dotyczy tak¿e wykonywania poszczególnych czynnoci kontrolnych.

4.

Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
§ 12.

1.

Kontrole, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu przeprowadzaj¹ zespo³y kontroluj¹ce wyznaczone przez
Komisjê Rewizyjn¹.

2.

Przewodnicz¹cego zespo³u kontroluj¹cego ustala Komisja Rewizyjna. W pracach zespo³u mog¹ braæ udzia³ w razie
potrzeby oprócz cz³onków Komisji Rewizyjnej specjalici (biegli) z dziedziny odpowiadaj¹cej przedmiotowi kontroli.
§ 13.

1.

Cz³onek Komisji Rewizyjnej podczas pe³nienia czynnoci kontrolnych obowi¹zany jest przestrzegaæ przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy.

2.

Cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e byæ wy³¹czony z postêpowania kontrolnego w ka¿dym czasie, je¿eli zachodz¹
uzasadnione w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.

3.

W sprawie wy³¹czenia, o którym mowa w ust. 2 decyduje Przewodnicz¹cy Komisji.

4.

O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje Rada.

5.

Wy³¹czony cz³onek komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie do Rady, od decyzji o wy³¹czeniu - w terminie 7 dni od daty
powziêcia tej decyzji.
§ 14.

Zespó³ kontroluj¹cy ma prawo:
1)

wstêpu do pomieszczeñ kontrolowanej jednostki,

2)

wgl¹du w dokumenty zwi¹zane z prowadzon¹ kontrol¹,

3)

wezwaæ do z³o¿enia wyjanieñ pracowników jednostki kontroluj¹cej, przy czym wyjanienia utrwalane s¹ na ¿yczenie
pracownika w formie protoko³u.
§ 15.

1.

O podjêciu czynnoci kontrolnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej powiadamia na pimie Przewodnicz¹cego
Rady i kierownika kontrolowanej jednostki, okrelaj¹c przedmiot, zakres i datê kontroli.

2.

Czynnoci kontrolne Komisja Rewizyjna wykonuje w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

3.

Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy w kontrolowanej jednostce.
§ 16.

Kierownik kontrolowanej jednostki zobowi¹zany jest do:
1)

zapewnienia zespo³owi kontroluj¹cemu w³aciwych warunków lokalowych i technicznych oraz kopii niezbêdnych
dokumentów,

2)

pisemnego uzasadnienia braku mo¿liwoci dostarczenia zespo³owi kontroluj¹cemu niezbêdnych dokumentów.
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§ 17.
1.

Po zakoñczeniu kontroli zespó³ kontroluj¹cy sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy:
1) sk³ad zespo³u,
2) wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
3) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespó³,
4) wykaz nieprawid³owoci ustalonych przez zespó³ z podaniem dowodów, na podstawie których ustalono te
nieprawid³owoci, a zw³aszcza dokumentów, wyjanieñ pracowników kontrolowanej jednostki, oglêdzin i opinii
bieg³ych powo³anych na wniosek zespo³u lub Komisji Rewizyjnej,
5) adnotacjê o zapoznaniu z protoko³em kierownika jednostki kontrolowanej, zaopatrzon¹ podpisem tego
kierownika,
6) podpisy zespo³u.

2.

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zg³oszenia do otrzymanego protoko³u w terminie 7 dni uwag, co do
jego treci oraz przebiegu kontroli.

3.

W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanej jednostki, osoba ta obowi¹zana jest
z³o¿yæ w terminie 7 dni od daty odmowy, pisemne wyjanienie jej przyczyn.

4.

Wyjanienie, o którym mowa w ust. 3 sk³ada siê na rêce Przewodnicz¹cego komisji.

5.

Orygina³ protoko³u przechowywany jest w aktach Komisji Rewizyjnej, natomiast odpisy uwierzytelnione podpisami
przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej i przewodnicz¹cego zespo³u kontroluj¹cego przekazywane s¹:
1) Przewodnicz¹cemu Rady,
2) Wójtowi Gminy,
3) Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

6.

Protokó³ z przeprowadzonej kontroli jak i inne wymienione dokumenty nie mog¹ byæ wynoszone na zewn¹trz
jednostki kontroluj¹cej, b¹d Urzêdu Gminy. Osoby kontroluj¹ce informacje stanowi¹ce tajemnicê s³u¿bow¹,
obowi¹zane s¹ do zachowania tych wiadomoci w tajemnicy.
§ 18.

1.

Komisja w terminie 14 dni od daty zakoñczenia kontroli, formu³uje zalecenia pokontrolne i wnioski w sprawie:
1) usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci przez jednostki kontrolowane,
2) wyci¹gniêcia przez Wójta konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
3) ewentualnego skierowania sprawy do pañstwowych organów kontroli, nadzoru i cigania.

2.

Zalecenia i wnioski, o których mowa w ust. 1 Komisja Rewizyjna kieruje do Zarz¹du Gminy, Przewodnicz¹cego Rady
i kierownika jednostki kontrolowanej.

3.

Wójt lub kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, do którego wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane,
jest obowi¹zany w wyznaczonym terminie, nie d³u¿szym ni¿ 10 dni zawiadomiæ Komisjê Rewizyjn¹ i Przewodnicz¹cego
Rady o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.
§ 19.

1.

W przypadku sporu pomiêdzy Komisj¹ Rewizyjn¹, a Wójtem lub kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej
odnonie sposobu realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych, Komisja Rewizyjna kieruje sprawê do rozstrzygniêcia
przez Radê Gminy.

2.

Rozstrzygniêcia Rady Gminy s¹ ostateczne.

3.

Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.
§ 20.

Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Gminy wyniki dzia³añ kontrolnych w sprawozdaniu rocznym ze swej pracy, które
winno zawieraæ w szczególnoci:
1)

zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz osób
odpowiedzialnych za ich powstanie,

2)

sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych.
Rozdzia³ VI
Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 21.

1.

Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 grudnia ka¿dego roku.

2.

Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
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termin odbywania posiedzeñ,
terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli.

Rada mo¿e zatwierdziæ czêæ planu pracy Komisji. Komisja mo¿e przyst¹piæ do wykonywania kontroli
kompleksowych, po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czêci.
§ 22.

1.

Komisja sk³ada Radzie - w terminie do dnia 30 marca ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za rok
poprzedni.

2.

Sprawozdanie powinno zawieraæ w szczególnoci:
1) liczbê, przedmiot, miejsca i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê,
4) wykaz wy³¹czeñ z kontroli,
5) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami wynikaj¹cymi z tych
kontroli,
6) ocenê wykonania bud¿etu.

3.

Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 Komisja sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej
uchwa³y Rady okrelaj¹cej przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 23.

Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub przez inne uprawnione organy kontroli.
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Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Szczecinek
Mapa Gminy Szczecinek
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Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy Szczecinek
Herb Gminy Szczecinek
Opis:
W herbie gminy na jednolitym, bia³ym polu umieszczono god³o przedstawiaj¹ce czerwonego gryfa krocz¹cego w prawo,
ukazanego z profilu ze skrzyd³ami lekko uniesionymi, ³apami w rozkroku i podwiniêtym ogonem.
W koñczynach górnych gryfa znajduje siê zaokr¹glona od do³u tarcza herbowa, podzielona w lewo skonie na trzy
pod³u¿ne, barwne pasy: od do³u niebieski, ¿ó³ty i zielony.
Dziób gryfa, czêæ koñczyn górnych i pazury ³ap s¹ w kolorze ¿ó³tym.
Wzór:
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Za³¹cznik nr 6
do Statutu Gminy Szczecinek
REGULAMIN NADAWANIA
HONOROWEGO OBYWATELSTWA GMINY SZCZECINEK
§ 1.
Honorowe Obywatelstwo Gminy Szczecinek, zwane dalej Honorowym Obywatelstwem, jest wyrazem najwy¿szego
wyró¿nienia i uznania Rady. Nadawane mo¿e byæ przez Radê osobom szczególnie zas³u¿onym dla Gminy Szczecinek oraz
wybitnym osobom.
§ 2.
1.

Honorowe Obywatelstwo mo¿e byæ nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom.

2.

Honorowe Obywatelstwo mo¿e byæ nadane tej samej osobie tylko jeden raz.
§ 3.

1.

Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mog¹ wyst¹piæ:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) Komisje Rady,
3) Wójt Gminy.

2.

Pisemny wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawieraæ:
1) dane o kandydacie,
2) okrelenie zas³ug uzasadniaj¹cych wyró¿nienie kandydata.

3.

Wniosek powinien byæ rozpatrzony przez Radê w terminie 60 dni od daty jego z³o¿enia w Biurze Rady.
§ 4.

Wrêczenia Aktu Nadania Obywatelstwa dokonuje w imieniu Rady  Przewodnicz¹cy Rady lub wiceprzewodnicz¹cy
na sesji Rady.
§ 5.
Osobie wyró¿nionej Honorowym Obywatelstwem przys³uguj¹ nastêpuj¹ce przywileje:
1)

u¿ywanie tytu³u Honorowy Obywatel Gminy,

2)

uczestniczenie na prawach honorowego gocia we wszystkich sesjach Rady oraz innych uroczystociach gminnych,

3)

zwolnienie z podatków lokalnych nie zwi¹zanych z prowadzeniem przez osobê wyró¿nion¹ dzia³alnoci gospodarczej.
§ 6.

Ewidencjê osób wyró¿nionych Honorowym Obywatelstwem prowadzi Biuro Rady.
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Za³¹cznik nr 7
do Statutu Gminy Szczecinek

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY SZCZECINEK
Lp.

Nazwa jednostki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zak³ad Bud¿etowy Gminny Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Szczecinku
Zespó³ Ekonomiczno - Administracyjny Szkó³ Gminy Szczecinek
Publiczne Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej
Publiczne Gimnazjum w Turowie
Publiczne Gimnazjum w Wierzchowie
Szko³a Podstawowa w Dalêcinie
Szko³a Podstawowa w Drê¿nie
Szko³a Podstawowa w Gwdzie Wielkiej
Szko³a Podstawowa w Jeleninie
Szko³a Podstawowa w Parsêcku
Szko³a Podstawowa w Sporem
Szko³a Podstawowa w Turowie
Szko³a Podstawowa w Wierzchowie
Szko³a Podstawowa w Wilczych Laskach
Szko³a Podstawowa w ¯ó³tnicy

Pozosta³e jednostki organizacyjne, dla których organem za³o¿ycielskim jest Rada Gminy Szczecinek:
Lp. Nazwa zak³adu

1.

Samodzielny Publiczny Zespó³ Orodków Zdrowia Gminy Szczecinek
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Za³¹cznik nr 8
do Statutu Gminy Szczecinek

WYKAZ SO£ECTW
GMINY SZCZECINEK

Lp.

So³ectwo

1. Brzeno
2. Dalêcino
3. Drawieñ
4. Drê¿no
5. Dziki
6. Ga³owo
7. Gr¹bczyn
8. Gwda Ma³a
9. Gwda Wielka
10. Jelenino
11. Kr¹g³e

12. Kusowo
13. Kwakowo
14. Marcelin
15. Mosina
16.Parsêcko
17. Sitno
18. Spore
19. Stare Wierzchowo
20. Trzesieka
21.Turowo
22. Wilcze Laski
23. Wierzchowo
24. Wojnowo
25. ¯ó³tnica

Wsie, przysió³ki wchodz¹ce w sk³ad so³ectwa
Brzeno, Krasnobrzeg.
Dalêcino, Opoczyska, Skotniki, Dalêcinko, Dêbrzyna,
Brodce, Nizinne.
Drawieñ.
Drê¿no, £ysa Góra, Orawka.
Dziki, £abêd.
Ga³owo, Ga³ówko, Trzcinno.
Gr¹bczyn, Gr¹bczyñski M³yn.
Gwda Ma³a, Gwda.
Gwda Wielka, Grochowiska, £¹czka, Wielis³awice.
Jelenino, Zamêcie.
Kr¹g³e, D¹browa, D¹brówka, Go³onóg, £ozinka,
Niedwiady, Or³owce, Parnica, P³u¿yny, Smolniki,
Strze¿ys³aw, Zielonowo.
Kusowo, Glinno, Glonowo, Mylêcin, Panigrodz,
S³awêcin, Trzebiechowo, Trzebujewo.
Kwakowo, Kwakówko, Letnica.
Marcelin, Godzimierz.
Mosina, Dêbowo, Jadwi¿yn.
Parsêcko, Pêkowo, Skalno, Tarnina.
Sitno, Lipnica, wi¹tki.
Spore, Dobrogoszcz, Malechowo, Nowe Gonne.
Stare Wierzchowo.
Trzesieka, Brzostowo, Janowo.
Turowo, Miêkowo, Spotkanie.
Wilcze Laski.
Wierzchowo, Bia³e, Kêpno, Pietrzykowo, Pluskota,
S³awêcice, Wêglewo.
Wojnowo.
¯ó³tnica, Andrzejewo, Buczek, Go³êbiewo, Omulna,
Siedlice, Sierszeniska, W¹grodno.

Poz. 291
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Za³¹cznik nr 9
do Statutu Gminy Szczecinek
Wykaz stanowisk mianowanych
1.

Stanowisko pracy ds. organizacji i kadr.

2.

Stanowisko pracy ds. obs³ugi Rady Gminy.

3.

Stanowisko pracy ds. wojskowych, obrony cywilnej i przeciw-po¿arowych.

4.

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami.

5.

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ksiêgowoci bud¿etowej i podatkowej.

6.

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludnoci i dowodów osobistych.

Poz. 292
UCHWA£A NR XV/255/2000
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 14 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Borne Sulinowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306) Rada Miejska
w Bornem Sulinowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Borne Sulinowo stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXI/268/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 28 poz. 89; zmiana: z 1998 r. Nr 29, poz. 208) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 2 w zdaniu pierwszym wyraz koszaliñskim zastêpuje siê wyrazem zachodniopomorskim,

2)

§ 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Pierwsz¹ Sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu
7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku
wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyniku wyborów do rady gminy.

3)

w § i 73 ust. 5 wykrela siê wyraz Rady,

4)

w § 73 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
7. W sprawach istotnych dotycz¹cych miasta Borne Sulinowo rady osiedli maj¹ prawo wypowiadaæ siê wspólnie.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Renata Pietkiewicz-Chmy³kowska
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UCHWA£A NR XVI/216/2000
Rady Gmniny Dar³owo
z dnia 14 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Dar³owo.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy Dar³owo uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Dar³owo stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Rady Gminy Dar³owo z dnia
6 listopada 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 59, poz. 174 zm:. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 10,
poz. 113) w § 5 ust. 2 dodaje siê punkt 17 o treci:
17) przeciwdzia³ania bezrobociu i skutkom bezrobocia na terenie Gminy Dar³owo
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
W³adys³aw Krakowiak
Poz. 294
UCHWA£A NR XX/113/2000
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 20 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Szczecineckiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91,
poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Powiatu Szczecineckiego stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr III/11/98 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia
28 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Szczecineckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r.
Nr 1, poz. 4, z 2000 r. Nr 17, poz. 177) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

W § 14:
a) Dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
 4. W przypadku nie dotrzymania terminów o jakich mowa w ust. 2 i 3, rada powiatu mo¿e podj¹æ uchwa³ê
o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia.
b) Dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
 5. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez klub radnych lub radnego tylko na pocz¹tku obrad
przed przyst¹pieniem do uchwalenia porz¹dku obrad.
c) Dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
 6. Terminów okrelonych w ust. 2 i 3 nie stosuje siê do sesji zwo³ywanej w trybie przewidzianym
w § 12 ust. 2.
d) Dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
 7. Wymogu dorêczenia dokumentów, o którym jest mowa w ust. 3 nie stosuje siê do projektów uchwa³
zg³aszanych bezporednio na sesji rady powiatu, na której uchwa³y te maj¹ byæ rozstrzygane.

2)

W § 18:
a) Wstêp ust. 7 otrzymuje brzmienie:
 7. Z zastrze¿eniem ust. 8, porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w szczególnoci:
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Dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:
 8. Porz¹dek obrad sesji zwo³anej w trybie przewidzianym w § 12 ust. 2 powinien obejmowaæ wy³¹cznie
sprawy zg³oszone we wniosku o zwo³anie sesji w tym trybie.

W § 25, po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
 3a. Ust. 2 i 3 nie stosuje siê do projektów uchwa³ zg³aszanych na sesji rady powiatu lub poprawek do projektów
uchwa³. Rada powiatu mo¿e jednak, na wniosek radnego, klubu radnych lub zarz¹du powiatu, podj¹æ uchwa³ê
o skierowaniu projektu uchwa³y lub poprawki do projektu uchwa³y do zaopiniowania przez w³aciwe komisje
rady lub zarz¹d powiatu.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Szczecineckiego.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Wawrzyniec Romacki

Poz. 295
UCHWA£A XXIII/218/00
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 25 maja 2000 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrêbie wiêta
dotycz¹cej lokalizacji przystani promowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 Nr 13, poz..74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 10, art. 28
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z 1999 r. Nr 41,
poz. 412; z 1999 r. Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz uchwa³y Rady Miejskiej w Goleniowie nr VI/399/97
z dnia 24 wrzenia 1997 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Goleniów, Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê zmianê Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Goleniów uchwalonego
dnia 18 grudnia 1987 r. (uchwa³a Nr XXIII-160/87, Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego z 1998 r. Nr 1, poz. 2), polegaj¹c¹ zmianie
przeznaczenia terenu o powierzchni 39,7 ha w obrêbie geodezyjnym wiêta, wed³ug rysunku zmiany planu stanowi¹cego
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, na funkcje: komunikacji promowej z zapleczem techniczno-magazynowym i przystani¹,
komunikacji dojazdowej, us³ug i dzia³alnoci gospodarczej oraz funkcjê rolnicz¹. Przeprawa promowa przeznaczona jest
do przewozu wszystkich rodzajów pojazdów drogowych w tym przewo¿¹cych ³adunki niebezpieczne.
§ 2.
Do czasu zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ planu, przedmiotowy teren mo¿e byæ wykorzystywany w sposób
dotychczasowy.
§ 3.
Ustala siê obowi¹zek uzyskiwania pozwolenia na u¿ytkowanie wszystkich obiektów budowlanych. Pozwolenie takie nie
mo¿e byæ wydane przed dostosowaniem drogi nr 113 do przenoszenia ruchu ciê¿kich pojazdów. Wymóg nie dotyczy
terenów rolniczych.
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§ 4.
Ustalenia ogólne dotycz¹ce wszystkich terenów objêtych zmian¹
1.

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach pokazane s¹ na rysunku zmiany planu w skali 1:1000, stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2.

Obowi¹zuje zachowanie ci¹g³oci dzia³ania istniej¹cego systemu melioracji rolniczych. Projekty budowlane musz¹
byæ uzgodnione z zarz¹dc¹ systemu melioracyjnego.

3.

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
3.1. Dojazdy komunikacyjne drog¹ nr 113 lub drog¹ szybkiego ruchu 4 KD II (w uk³adzie wariantowym).
3.2. Zaopatrzenie w wodê pitn¹ z wiejskiego ujêcia wody we wsi wiêta, w wodê techniczn¹ z indywidualnych
ujêæ infiltracyjnych lub powierzchniowych.
3.3. Odprowadzanie cieków: powstaj¹ce cieki sanitarne i opadowe mog¹ byæ odprowadzane do wód
powierzchniowych lub do ziemi po oczyszczeniu do stopnia wymaganego odpowiednimi przepisami. Ustala
siê lokalizacjê urz¹dzeñ oczyszczania cieków dla obszarów 1 K(P) i 4U,P na terenie 8NO,EE. Obiekty na
terenach 5U i 6U powinny odprowadzaæ cieki do oczyszczalni wiejskiej (poza obszarem zmiany). Obiekty na
terenie 7G mog¹ odprowadzaæ cieki do oczyszczalni na terenie 8NO,EE lub zorganizowaæ oczyszczanie cieków
na w³asnym terenie.
3.4. Do czasu realizacji sta³ego systemu odprowadzania cieków dopuszcza siê budowê zbiorników szczelnych
i wywóz nieczystoci p³ynnych w ilociach do 10m3/dobê.
3.5. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci redniego napiêcia 15 kV za porednictwem stacji transformatorowych.
Ustala siê dopuszczalnoæ linii 15 kV jako napowietrznych i obligatoryjnoæ nowych linii niskiego napiêcia
jako kablowych.
3.6. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ z w³asnych róde³, bez ograniczeñ dotycz¹cych rodzaju paliwa.
3.7. Telekomunikacja przewodowa z kierunku Goleniowa, bezprzewodowa bez ograniczeñ.
3.8. Obowi¹zuje miejski system gromadzenia odpadów sta³ych, ze zwróceniem uwagi na ich selektywn¹ zbiórkê.
Wywóz odpadów na wysypisko lub do zak³adu utylizacji poza obszarem zmiany.

4.

Ustalenia z zakresu ochrony rodowiska przyrodniczego
4.1. Zakaz wycinki egzemplarzy drzew z wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
4.2. Zakaz odprowadzania cieków nieczyszczonych do wód lub gruntu.
4.3. Zakaz odprowadzania cieków oczyszczonych do cieków nawadniaj¹cych uk³adu melioracyjnego.

5.

Rzêdna dróg i placów przeprawy promowej minimum +1,5m npm. maksimum do +2m npm.

6.

Ustalenia z zakresu ochrony dóbr kultury
Zobowi¹zuje siê inwestorów do powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o zamiarze
rozpoczêcia prac ziemnych z wyprzedzeniem minimum 14dniowym celem umo¿liwienia sprawowania nadzoru
archeologiczno - konserwatorskiego. W razie stwierdzenia okolicznoci niszczenia dóbr kultury przy realizacji
inwestycji, Inwestor zobowi¹zany jest zleciæ przeprowadzenie ratunkowych badañ archeologicznych
wyspecjalizowanej jednostce badawczej (archeologicznej).
§ 5.

Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów wyodrêbnionych na rysunku zmiany planu
powierzchnia
terenu ha 8,22

Nr geodezyjne dzia³ek:
czêæ 5/10

SYMBOL TERENU 1 K (P)

Inne informacje: Wiêkszoæ terenu w granicach portu morskiego Police
USTALENIA
1. ustalenia
Przystañ promowa z placami manewrowymi i placami oczekiwañ na wjazd
funkcjonalne i us³ugami dla pasa¿erów i pojazdów.
Maksymalne iloci stanowisk na placach oczekiwania ustala siê na:
– 500 pojazdów umownych nie przewo¿¹cych ³adunków niebezpiecznych,
– 60 pojazdów rzeczywistych (autocystern) z ³adunkami niebezpiecznymi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ i przemys³ow¹, w tym stacja paliw, w czêci
po³udniowo-zachodniej na obszarach nie koliduj¹cych z funkcj¹ podstawow¹.
2. ustalenia
form
zabudowy
3.
ustalenia zasad
parcelacji

Obiekty kierowania ruchem promów i samochodów i zabudowa typu przemys³owego
i us³ugowego bez funkcji mieszkalnej. Gabarytów nie ogranicza siê.
Dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek na cele zwi¹zane z funkcj¹ okrelon¹
w p.1., realizowane przez odrêbne podmioty gospodarcze.
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Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w czêci l¹dowej podlegaj¹
uzgadnianiu z Urzêdem Morskim w Szczecinie. Na zabudowê w obszarze przyleg³ych
morskich wód wewnêtrznych warunki te wydaje Urz¹d Morski.

Obs³uga przez tereny o symbolach 2K i 3K.
ust. dot. obs³ugi
S³u¿ebnoæ gruntowa w zakresie dojazdów do obiektów przepompowni melioracyjnej
komunikacyjnej
i na terenach o symbolu 4 U,P i 8 NO,EE
6.
S³u¿ebnoæ gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i zasilania
inne ustalenia
obiektów i urz¹dzeñ nawigacyjnych oraz umacniania brzegów.
stanowi¹ce
Obowi¹zuje przeznaczenie minimum 20% terenu na zieleñ.
5

powierzchnia
terenu ha

1,26

Nr geodezyjne dzia³ek:
czêæ 5/10

SYMBOL TERENU

2K

Inne informacje: Czêæ terenu w granicach portu morskiego Police
USTALENIA
1. ustalenia
Droga dojazdowo-wyjazdowa podstawowa.
funkcjonalne
2. ustalenia
form
Dopuszczalna tylko zabudowa zwi¹zana z funkcjonowaniem drogi.
zabudowy
3. ustalenia zasad
Zakaz parcelacji
parcelacji
4. ust.
Planistyczne
i proceduralne
5. ust.
dot. obs³ugi
komunikacyjnej
6. inne ustalenia
stanowi¹ce

powierzchnia
terenu ha

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w czêci le¿¹cej w granicach portu
morskiego Police podlega uzgadnianiu z Urzêdem Morskim w Szczecinie.

Docelowo trzy pasy ruchu – dwa wyjazdowe i jeden wjazdowy.
Teren 2K zawiera pas drogowy i pas infrastruktury technicznej.
Przed wykonaniem drogi obowi¹zuje wykonanie rowu melioracyjnego po jej
po³udniowej stronie drogi na terenie 11 R.

0,60

Nr geodezyjne dzia³ek:
czêæ 5/10

SYMBOL TERENU 3 K

Inne informacje: istniej¹ca droga gruntowa do przepompowni melioracyjnej
USTALENIA
1. ustalenia
Droga dojazdowo-wyjazdowa rezerwowa.
funkcjonalne
2. ustalenia
form
Dopuszczalna tylko zabudowa zwi¹zana z funkcjonowaniem drogi.
zabudowy
3. Ustalenia
zasad
Zakaz parcelacji.
parcelacji
4. ust.
planistyczne
Brak.
i proceduralne
5. ust. dot. obs³ugi
Docelowo dwa pasy ruchu.
komunikacyjne
6. inne ustalenia
Brak.
stanowi¹ce
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powierzchnia
terenu ha

4,05

Nr geodezyjne dzia³ek:
czêæ 5/10

SYMBOL TERENU

Poz. 295

4 U,P

Inne informacje: Teren w granicach portu morskiego Police
USTALENIA
1. ustalenia
Us³ugi i produkcja zwi¹zane bezporednio lub porednio z przepraw¹ promow¹.
funkcjonalne
2. ustalenia
Zabudowa przemys³owo-us³ugowa bez funkcji mieszkalnej. Gabarytów nie
form
ogranicza siê
zabudowy
3.
ustalenia zasad
Parcelacja pod warunkiem dostêpu ka¿dej wydzielonej dzia³ki do drogi publicznej.
parcelacji
Szerokoæ frontu dzia³ki minimum 30m.
4. ust.
planistyczne
i proceduralne
5.
ust. dot. obs³ugi
komunikacyjnej

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu podlegaj¹ uzgadnianiu z Urzêdem
Morskim w Szczecinie.

6. inne ustalenia
stanowi¹ce

S³u¿ebnoæ gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i zasilania
obiektów i urz¹dzeñ nawigacyjnych oraz umacniania brzegów.
Obszar miêdzy wa³em przeciwpowodziowym a brzegiem Odry mo¿e byæ
zagospodarowany wy³¹cznie na cele zwi¹zane z prze³adunkami morskimi lub
ródl¹dowymi.
Obowi¹zuje przeznaczenie minimum 20% terenu na zieleñ.

powierzchnia
terenu ha

Obs³uga z drogi na terenie 1 K(P) lub z drogi wykszta³conej na terenie 4 U,P.

0,08

Nr geodezyjne dzia³ek:
czêæ 5/10, czêæ 5/2

SYMBOL TERENU

5U

Inne informacje: brak
USTALENIA
ustalenia
1.
Us³ugi motoryzacyjne. Dopuszcza siê stacjê paliw.
funkcjonalne
ustalenia
2.
Wysokoæ obiektów do 5m od poziomu terenu do kalenicy.
form
Nieprzekraczalna linia zabudowy od stron drogi 2 K: 5m od granic dzia³ki.
zabudowy
ustalenia zasad parcelacja pod warunkiem dostêpu ka¿dej wydzielonej dzia³ki do drogi publicznej.
3.
parcelacji
Szerokoæ frontu dzia³ki minimum 25m.
ust.
4. planistyczne
Brak.
i proceduralne
ust. dot. Obs³ugi
5.
Obs³uga z drogi 2 K.
komunikacyjnej
6.

inne ustalenia
stanowi¹ce

Obowi¹zuje zapewnienie miejsc parkingowych dla pracowników i klientów na
w³asnym terenie. Obowi¹zuje przeznaczenie minimum 20% terenu na zieleñ.
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powierzchnia
terenu ha

0,30

Nr geodezyjne dzia³ek:
czêæ 5/10, czêæ 5/2

SYMBOL TERENU

6U

Inne informacje: brak
USTALENIA
1.
ustalenia
Us³ugi motoryzacyjne, handel, gastronomia, inne us³ugi. Dopuszcza siê stacjê paliw.
funkcjonalne
Handel. Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z dzia³alnoci us³ugow¹.
2. ustalenia
form
Zabudowy

Wysokoæ obiektów do 8 m od poziomu terenu do gzymsu. Dachy o nachyleniu
do 45°.
Dopuszcza siê fragmenty wy¿sze na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 15% rzutu
budynku.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 2 K: 5m od granicy dzia³ki.
Maksymalny wskanik zabudowy terenu 0,5.

3.

Parcelacja pod warunkiem dostêpu ka¿dej wydzielonej dzia³ki do drogi publicznej.
Szerokoæ frontu dzia³ki minimum 50 m.

ustalenia zasad
parcelacji

4. ust.
planistyczne
i proceduralne
5. ust. dot. obs³ugi
komunikacyjnej
6. inne ustalenia
stanowi¹ce

powierzchnia
terenu ha

Brak.
Obs³uga z drogi i 2 K, dopuszcza siê obs³ugê z drogi nr 113.
Obowi¹zuje zapewnienie miejsc parkingowych dla pracowników i klientów na
w³asnym terenie.
Obowi¹zuje przeznaczenie minimum 20% terenu na zieleñ.
S³u¿ebnoæ gruntowa w zakresie eksploatacji linii napowietrznej niskiego napiêcia.

2,71

Nr geodezyjne dzia³ek:
czêæ 6, 20, 21, 54

SYMBOL TERENU 7 G

Inne informacje: Teren w granicach portu morskiego Police.
USTALENIA
1. ustalenia
Dzia³alnoæ gospodarcza dowolnego rodzaju z wykluczeniem funkcji chronionych
funkcjonalne
(mieszkalnictwo, owiata, ochrona zdrowia)
2. ustalenia
form
zabudowy
3.
ustalenia zasad
parcelacji

Brak
Parcelacja pod warunkiem dostêpu ka¿dej wydzielonej dzia³ki do drogi publicznej.
Szerokoæ frontu dzia³ki minimum 50 m.

4. ust.
planistyczne
i proceduralne
5.
ust. dot. obs³ugi
komunikacyjnej

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w czêci l¹dowej podlegaj¹
uzgadnianiu z Urzêdem Morskim w Szczecinie. Na zabudowê w obszarze
przyleg³ych morskich wód wewnêtrznych warunki te wydaje Urz¹d Morski.

6. inne ustalenia
stanowi¹ce

S³u¿ebnoæ gruntowa w zakresie ustawiania budowy, eksploatacji i zasilania
obiektów i urz¹dzeñ nawigacyjnych oraz umacniania brzegów.
S³u¿ebnoæ gruntowa w zakresie eksploatacji ruroci¹gu zasilaj¹cego melioracyjny
system nawadniaj¹cy.
Obowi¹zuje przeznaczenie minimum 20% terenu na zieleñ.

Obs³uga z drogi nr 113.
Obowi¹zuje zapewnienie miejsc parkingowych dla pracowników i klientów na
w³asnym terenie.

Poz. 295
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Powierzchnia terenu
Nr geodezyjne dzia³ek
1,33
SYMBOL TERENU 8 NO,EE
ha
czêæ 5/10
Inne informacje: Teren w granicach portu morskie o Police.
USTALENIA
1. ustalenia
Zaplecze techniczno-magazynowe przeprawy. Oczyszczalnia cieków, stacja
funkcjonalne
transformatorowa z agregatem pr¹dotwórczym.
Funkcja uzupe³niaj¹ca: nabrze¿a postojowe dla promów, jednostek pomocniczych
i turystycznych.
2. ustalenia
form
zabudowy
3.
ustalenia zasad
parcelacji
4.

5.

6.

Brak.
Parcelacja pod warunkiem dostêpu ka¿dej wydzielonej dzia³ki do drogi publicznej.
Szerokoæ dzia³ki wzd³u¿ wa³u przeciwpowodziowego o minimum 70 m.

ust.
planistyczne
i proceduralne

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w czêci l¹dowej podlegaj¹
uzgadnianiu z Urzêdem Morskim w Szczecinie. Na zabudowê w obszarze
morskich wód wewnêtrznych warunki te wydaje Urz¹d Morski.

ust. dot. obs³ugi
komunikacyjnej

Obs³uga z drogi 3 K i terenu 1K(P). Lokalizacja parkingów dla pracowników
przeprawy promowej i placów postoju incydentalnego pojazdów niedopuszczonych
do przeprawy

inne ustalenia
stanowi¹ce

Obowi¹zuje zapewnienie miejsc parkingowych dla pracowników i klientów
na w³asnym terenie. Obowi¹zuje przeznaczenie minimum 30% terenu na zieleñ.

powierzchnia
terenu ha

2,9

Nr geodezyjne dzia³ek:
czêæ 5/10

SYMBOL TERENU 9 R

Inne informacje: Czêæ terenu w granicach portu morskiego Police.
USTALENIA
1. ustalenia
U¿ytkowanie rolnicze.
funkcjonalne
2.
ustalenia
Zakaz zabudowy.
zabudowy
3. ustalenia zasad
Zakaz parcelacji.
parcelacji
4. ust.
planistyczne
Brak.
i proceduralne
5.
ust. dot. obs³ugi
Obs³uga z drogi 3 K i rezerwowo z 2K.
komunikacyjnej
6. inne ustalenia
stanowi¹ce

S³u¿ebnoæ gruntowa w zakresie eksploatacji linii napowietrznej 15 kV.
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powierzchnia
terenu ha

3,10

Nr geodezyjne dzia³ek:
czêæ 5/10, czêæ 8

SYMBOL TERENU 10 R

Inne informacje: brak
USTALENIA
1. ustalenia
U¿ytkowanie rolnicze
funkcjonalne
2. ustalenia
Dopuszczalne obiekty zwi¹zane z produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹ oraz siedliska
zabudowy
gospodarskie.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od stron drogi 2 K: 5m od ranie dzia³ki.
3. ustalenia zasad parcelacja dopuszczalna pod warunkiem dostêpu ka¿dej dzia³ki do drogi
parcelacji
publicznej.
Minimalna wielkoæ wydzielonej dzia³ki 1 ha.
4. ust.
planistyczne
Brak.
i proceduralne
5. ust. dat obs³ugi
Obs³uga z drogi 2 K i drogi nr 113.
komunikacyjnej
6. inne ustalenia
S³u¿ebnoæ gruntowa w zakresie eksploatacji linii napowietrznej 15 kV
stanowi¹ce
i wodoci¹gu do budynku nr 20.
Obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej w oparciu o system wiejskie.

powierzchnia
Nr geodezyjne dzia³ek
13,40
SYMBOL TERENU 11 R
terenu ha
czêæ 5/10, 7 czêæ 8,9
Inne informacje: Czêæ terenu w granicach portu morskiego Police
USTALENIA
ustalenia
1.
U¿ytkowanie rolnicze
funkcjonalne
ustalenia
Dopuszczalne obiekty zwi¹zane z produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹ oraz siedliska
2. form
gospodarskie.
zabudowy
3.
parcelacja dopuszczalna pod warunkiem dostêpu ka¿dej dzia³ki do drogi
ustalenia zasad
publicznej wytworzonej na terenie.
parcelacji
Minimalna wielkoæ wydzielonej dzia³ki 1 ha.
4. ust.
Warunki zabudowy i zagospodarowania w czêci terenu podlegaj¹ uzgadnianiu
planistyczne
z Urzêdem Morskim w Szczecinie.
i proceduralne
5.
ust. dot. obs³ugi
Obs³uga z drogi 2 K i drogi nr 113.
komunikacyjnej
6. inne ustalenia
stanowi¹ce

S³u¿ebnoæ gruntowa w zakresie ustawiania, budowy, eksploatacji i zasilania
obiektów i urz¹dzeñ nawigacyjnych oraz umacniania brzegów.
S³u¿ebnoæ gruntowa w zakresie eksploatacji ruroci¹gu zasilaj¹cego
melioracyjny system nawadniaj¹cy.
S³u¿ebnoæ gruntowa w zakresie eksploatacji linii napowietrznej niskiego
napiêcia.
Obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej w oparciu o systemy wiejskie.
W pó³nocnej czêci terenu lokalizacja rowu melioracyjnego przy drodze 2K.

Poz. 295
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terenu ha

0,48

Nr geodezyjne dzia³ek:
10, Czêæ 5/10.

SYMBOL TERENU 12 W

Inne informacje: Czêæ terenu w granicach portu morskiego Police
USTALENIA
1. ustalenia
Urz¹dzenia melioracyjne – kana³ nawadniaj¹cy
funkcjonalne
2. ustalenia
Zakaz zabudowy. Dopuszczalne mostki i k³adki potrzebne do obs³ugi terenów
form
10R i 11R
zabudowy
3.
ustalenia zasad
Zakaz parcelacji
parcelacji
4.

ust.
planistyczne
i proceduralne

Warunki zabudowy i zagospodarowania w czêci terenu podlegaj¹ uzgadnianiu
z Urzêdem Morskim w Szczecinie.

5. ust. dot. obs³ugi
Brak
komunikacyjnej
6. inne ustalenia
Brak
stanowi¹ce

powierzchnia
terenu ha

0,84

Nr geodezyjne dzia³ek:
czêæ 16.

SYMBOL TERENU 13 K

Inne informacje: Czêæ terenu w granicach portu morskiego Police
USTALENIA
1. ustalenia
Droga nr 113.
funkcjonalne
2.
ustalenia
Zakaz zabudowy.
form
3.

4.

5.
6.

zabudowy
ustalenia zasad

zakaz parcelacji.

ust.
parcelacji
planistyczne
i proceduralne

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w czêci terenu podlegaj¹
uzgadnianiu z Urzêdem Morskim w Szczecinie.

ust dot. obs³ugi Jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. Obs³uga przyleg³ej zabudowy.
komunikacyjnej
inne ustalenia
Brak.
stanowi¹ce

Poz. 295
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powierzchnia
Nr geodezyjne dzia³ek:
0 ,40
SYMBOL TERENU 14 R
terenu ha
5/2 czêæ S/10.
inne informacje: Czêæ terenu w granicach portu morskiego Police
USTALENIA
1. ustalenia
funkcjonalne
Uprawy rolne.
2. ustalenia
form
zabudowy
3. ustalenia zasad
parcelacji

Dopuszcza siê jedynie rolnicze obiekty magazynowe.
Minimalna wielkoæ wydzielonych dzia³ek 0,1 ha, dostêp ka¿dej dzia³ki do drogi
i publicznej.

4. ust.
planistycznej
Brak.
proceduralnej
5. ust. dot. obs³ugi
komunikacyjnej
obs³uga z drogi 2K.
6. inne ustalenia
stanowi¹ce

Brak.

§ 6.
Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 jest integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y i stanowi za³¹cznik nr 1. Rysunek ustala
linie rozgraniczenia terenów i nieprzekraczalne linie zabudowy.
§ 7.
Uchwala siê zmianê przeznaczenia 18,76 ha gruntów rolnych pochodzenia organicznego na cele nierolnicze i nielene
w tym 14,25ha klasy RIVb, 4,15ha klasy £IV i 0,36 ha klasy LzV. Grunty te uzyska³y zgodê Wojewody
Zachodniopomorskiego na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze.
§ 8.
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
ustala siê na jeden %.
§ 9.
Na terenie objêtym nniejsz¹ zmian¹ trac¹ moc ustalenia zawarte w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Goleniów uchwalonym dnia 18 grudnia 1987 r. (uchwa³a nr XXIII-160/87, Dz. Urz.
Woj. Szczeciñskiego Nr 1/88, poz. 2)
§ 10 .
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Goleniów.
§ 11.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Miros³aw Chylicki

Granice obszaru zmiany planu
Granice terenów elementarnych
Numer i symbol obszaru elementarnego
Granice obszaru portu morskiego Police
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Drzewa o du¿ej wartoci dendrologicznej
Istniej¹ca linia elektoenergetyczna 15 kV
Istniej¹ca linia elektoenergetyczna 0,4 kV
Istn. wodoci¹g
Granica morskich wód wewnêtrznych
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIII/218/00
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 25 maja 2000 r.
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UCHWA£A NR XVII/127/2000
Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim
z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciñski - dotycz¹cej
przeznaczenia pod funkcjê us³ugow¹ w zakresie turystyki, handlu i gastronomii oraz stacjê paliw, terenu
oznaczonego w planie symbolem RP, obejmuj¹cego dzia³ki o numerach geodezyjnych: 571/6, 571/11, 571/10
(po dokonaniu wtórnego podzia³u - 571/14 i 571/15), po³o¿one w obrêbie Lipnik.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306), art. 8 i 26 ustawy z dnia
7 1ipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136), oraz na podstawie uchwa³y Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim Nr XXIII/177/96 z dnia
30 grudnia 1996 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Stargard Szczeciñski i Uchwa³y Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim Nr XXVIII/204/97 z dnia 27 maja 1991 r. w sprawie
zmiany uchwa³y Nr XXIII/177/96 Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim z dnia 30 grudnia 1996 r., Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

Dokonuje siê zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciñski, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr XII/55/85 Gminnej Rady Narodowej w Stargardzie Szczeciñskim z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegó³owego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciñski (Dz. U. Woj. Szczeciñskiego z 1986 r. Nr 1,
poz. 7; z 1991 r. Nr 1, poz. 8, Nr 7, poz. 107; z 1992 r. Nr 13, poz. 150; z 1993 r. Nr 4, poz. 54, Nr 8, poz. 94 i 95, Nr 9,
poz. 103; z 1994 r. Nr 14, poz. 112; z 1996 r. Nr 15, poz. 108, 109, 110, 111 i 112; z 1997 r. Nr 8, poz. 67; z 1999 r. Nr 51,
poz. 753), dotycz¹cej terenu dzia³ek: nr 571/6, 571/11, 571/10 (po wtórnym podziale  nr 571/14 i 571/15), po³o¿onych
w obrêbie Lipnik, zwanej dalej zmian¹ planu.

2.

Zakres przestrzenny terenu zmiany planu, o którym mowa w ust. 1 wyznaczaj¹:
1) od pó³nocy - pó³nocna granica dzia³ek nr 571/6, 571/14 i 571/15,
2) od wschodu - wschodnia granica dzia³ek nr 571/14, 571/15 i 571/11,
3) od po³udnia - po³udniowa granica dzia³ek nr 571/15, 571/6 i 571 / 1 5,
4) od zachodu - zachodnia granica dzia³ek nr 571/6 i 571/15.
§ 2.

1.

Integraln¹ czêci¹ zmiany planu jest rysunek zmiany planu, wykonany na mapie sytuacyjno - wysokociowej
w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2.

Oznaczenia graficzne zawarte na rysunku zmiany planu, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ w zakresie przestrzennym
okrelonym w § 1 ust. 2.
§ 3.

Na obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê:
1)

przeznaczenie terenów,

2)

lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i urz¹dzania terenów oraz nieprzekraczalne linie
zabudowy, oznaczone na rysunku zmiany planu,

3)

szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego i kulturowego,

4)

linie rozgraniczaj¹ce drogi publiczne,

5)

zasady i warunki podzia³u terenu na parcele budowlane,

6)

zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury,

7)

tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu.
§ 4.

Wschodnia granica terenu zmiany planu, o której mowa w § 1 ust. 2, stanowi jednoczenie administracyjn¹ granicê
gminy i miasta Stargard Szczeciñski.
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Rozdzia³ II
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 5.
1.

Wyznacza siê teren stacji paliw oraz obiektów i urz¹dzeñ us³ug uzupe³niaj¹cych, oznaczony na za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y symbolem KS, U.

2.

Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wyznacza siê obszar rezerwy terenowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu, przeznaczonej na cele niezbêdnej
modernizacji i rozbudowy drogi krajowej S-10, przebiegaj¹cej w s¹siedztwie pó³nocnej granicy terenu zmiany
planu,
2) zewnêtrzn¹, bezporedni¹ obs³ugê komunikacyjn¹ terenu winna zapewniaæ droga wspomagaj¹ca, przebiegaj¹ca
równolegle do drogi S-10,
3) szczegó³owe warunki oraz - przewidywane poza obszarem zmiany planu - miejsce w³¹czenia drogi wspomagaj¹cej
do drogi krajowej S-10  uzgodniæ nale¿y z Dyrekcj¹ Okrêgow¹ Dróg Publicznych w Szczecinie,
4) wielkoæ terenu rezerwowanego na cele okrelone w punkcie 1 mo¿e ulec zmniejszeniu, jedynie w przypadku
ograniczenia i ostatecznego ustalenia rzeczywistych potrzeb zwi¹zanych z modernizacj¹ drogi 5-10  w oparciu
o szczegó³owe, techniczne rozwi¹zania projektowe, okrelaj¹ce m. in. parametry geometryczne, zakres
wyposa¿enia i sposób przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych elementów zagospodarowania pasa
drogowego, w tym usytuowanie oraz trasê przebiegu cie¿ki rowerowej,
5) na obszarze, o którym mowa w punkcie 1, wprowadza siê bezwzglêdny zakaz lokalizacji trwa³ych obiektów
i urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z modernizacj¹ drogi oraz jej docelow¹ funkcj¹,
6) dopuszcza siê inny, ni¿ ustalony w punktach 2 i 3 sposób zewnêtrznej obs³ugi komunikacyjnej wy³¹cznie
w przypadku:
a) zmiany docelowej funkcji drogi krajowej oraz projektowanych parametrów technicznych okrelaj¹cych
zakres jej rozbudowy,
b) uzyskania stosownego uzgodnienia z Dyrekcj¹ Okrêgow¹ Dróg Publicznych w Szczecinie,
7) wyznacza siê strefê lokalizacji stacji paliw, zaplecza techniczno  gospodarczego oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
towarzysz¹cych, orientacyjnie oznaczon¹ na rysunku zmiany p1anu,
8) realizacja i póniejsza eksploatacja obiektów i urz¹dzeñ, o których mowa w punkcie, z zastrze¿eniem pkt 5,
winna byæ prowadzona z uwzglêdnieniem:
a) szczególnie starannego zabezpieczenia instalacji stacji paliw przed przedostaniem siê do gruntu substancji
ropopochodnych - poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ np. zbiorników dwup³aszczowych,
instalacji paliwowej dwup³aszczowej itp.,
b) wymogu prowadzenia systematycznego monitoringu lokalnego stacji i jej otoczenia, w tym sta³ego
monitoringu szczelnoci urz¹dzeñ stacji oraz sk³adu wód podziemnych, z uwzglêdnieniem przede wszystkim
zawartoci produktów ropopochodnych i ich metabolików,
c) sporz¹dzenia  w ramach procedury lokalizacyjnej - oceny oddzia³ywania inwestycji na rodowisko
przyrodnicze, któr¹ nale¿y do³¹czyæ do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu,
9) wyznacza siê strefê lokalizacji funkcji uzupe³niaj¹cych orientacyjnie oznaczon¹ na rysunku zmiany planu,
10) w strefie, o której mowa w punkcie 9 dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z obs³ug¹ komunikacji, np. motel, us³ugi w zakresie turystyki, gastronomii, handlu itp. - pod warunkiem
spe³nienia przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa oraz wymogów ustalonych w punkcie 12,
11) dopuszcza siê lokalizacjê uzupe³niaj¹cej funkcji mieszkaniowej  w zakresie ograniczonym do potrzeb zwi¹zanych
z zabezpieczeniem w programie zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1, mo¿liwoci realizacji
mieszkañ w³acicieli lub u¿ytkowników prowadz¹cych dzia³alnoæ us³ugow¹ i gospodarcz¹ - pod warunkiem
przeznaczenia na ten cel max. 10% ³¹cznej wielkoci powierzchni u¿ytkowej realizowanej zabudowy,
12) realizacja obiektów i urz¹dzeñ, o których mowa w punkcie 7 i punkcie 10 winna byæ prowadzona
z uwzglêdnieniem:
a) zachowania wysokoci nie przekraczaj¹cej 3 kondygnacji nadziemnych,
b) wykonania technicznych badañ pod³o¿a gruntowego, dla okrelenia warunków posadowienia obiektów
budowlanych w zakresie niezbêdnym dla lokalizacji projektowanych urz¹dzeñ,
c) przestrzegania zasad obrony cywilnej, oraz spe³nienia wymogów okrelonych w przepisach odrêbnych
i szczególnych, w tym sanitarnych, o ochronie przeciwpo¿arowej i o ochronie powietrza atmosferycznego,
13) projekt zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1, winien uwzglêdniaæ:
a) zapewnienie  stosownie do wielkoci programu us³ug oraz dzia³alnoci, o której mowa w punkcie
10  odpowiedniej iloci miejsc postojowych, zabezpieczaj¹cej potrzeby w zakresie parkowania
samochodów, z uwzglêdnieniem miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne, przy jednoczesnym
zachowaniu warunków technicznych okrelonych odrêbnymi przepisami,
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uporz¹dkowanie obszaru poroniêtego rolinnoci¹ ruderaln¹ i wprowadzenie ozdobnej, niskiej i wysokiej
zieleni towarzysz¹cej obiektom kubaturowym, zieleni izolacyjnej o zró¿nicowanej wysokoci w szczególnoci zabezpieczaj¹cej przed ha³asem obiekty i urz¹dzenia funkcji uzupe³niaj¹cych
lokalizowanych w strefie, o której mowa w punkcie 9,
wprowadzenie intensywnego zakrzewienia na wschodniej po³udniowej i zachodniej granicy terenu,
o którym mowa w ust. 1 - w celu ograniczenia przemieszczania siê zwierz¹t z terenów s¹siednich,
zachowanie powierzchni biologicznie aktywnej na obszarze zajmuj¹cym min. 15% ³¹cznej wielkoci terenu,
o którym mowa w ust. 1.

3.

Dopuszcza siê wewnêtrzny podzia³ terenu, o którym mowa w ust. 1, na parcele budowlane pod warunkiem:
1) zapewnienia bezporedniej dostêpnoci komunikacyjnej z drogi wspomagaj¹cej, o której mowa w ust. 2 pkt 2
lub z odrêbnie wydzielonego dojazdu, nie obarczonego s³u¿ebnoci¹,
2) spe³nienia wymogów okrelonych przepisami odrêbnymi i szczególnymi oraz warunków ustalonych wed³ug
ust. 2 pkt 1  7 i pkt 9.

4.

Dopuszcza siê lokalizacjê towarzysz¹cych obiektów i urz¹dzeñ np. infrastruktury technicznej, wynikaj¹c¹
z technicznych warunków realizacji projektowanej zabudowy lub ze strategicznych potrzeb ogólnogminnych.

5.

Z uwagi na eksponowane po³o¿enie terenu przy g³ównej drodze dojazdowej do Stargardu Szczeciñskiego,
w bezporednim s¹siedztwie zainwestowania miejskiego - prace projektowe i póniejsze dzia³ania realizacyjne nale¿y
prowadziæ z uwzglêdnieniem szczególnie starannego zagospodarowania i urz¹dzenia terenu oraz nadania atrakcyjnej
formy architektoniczno  przestrzennej projektowanym obiektom kubaturowym.

6.

Zaleca siê zastosowanie w projekcie budowlanym zró¿nicowanej wysokoci obiektów realizowanych w strefie,
o której mowa w ust. 2 pkt 9 - z zastrze¿eniem ust. 2 pkt 12 lit a.

7.

Wszelka dzia³alnoærealizacyjna winna spe³niaæ wymogi zawarte w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego
w sprawie ustanowienia stref ochronnych komunalnego ujêcia wody z jeziora Miedwie dla miasta Szczecina
 ze wzglêdu na po³o¿enie terenu, o którym mowa w § 1 ust. 2 w zasiêgu podstrefy B ochrony poredniej ujêcia.
Rozdzia³ III
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§ 6.

1.

Na obszarze zmiany planu, o którym mowa w § 1 ust. 2, ustala siê wy³¹cznie zorganizowany sposób gromadzenia
i usuwania odpadów, odprowadzenia cieków oraz zaopatrzenia w wodê, gaz i energiê elektryczn¹.

2.

Obs³ugê obszaru w zakresie infrastruktury technicznej nale¿y zapewniæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) zaopatrzenie w wodê - z magistrali wodoci¹gowej rednicy 500 mm, u³o¿onej w ulicy Szczeciñskiej,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych - poprzez kolektor sanitarny projektowany w ul. Szczeciñskiej
 do komunalnej oczyszczalni cieków, zlokalizowanej w Stargardzie Szczeciñskim, poza obszarem zmiany
planu; nie dopuszcza siê lokalizacji zbiorników bezodp³ywowych,
3) odprowadzenie wód opadowych, w szczególnoci z powierzchni utwardzonych wewnêtrznych ci¹gów
komunikacyjnych i parkingów - poprzez jednolity system kanalizacji deszczowej zaopatrzonej w osadniki
i separatory olejowe do naturalnego odbiornika znajduj¹cego siê poza zasiêgiem podstrefy B ochrony
poredniej ujêcia wody z jeziora Miedwie oraz projektowanej strefy ochronnej ujêcia Lipnik, poza obszarem
opracowania,
4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów  w systemie miejskim:
a) odpady winny byæ wstêpnie segregowane i gromadzone w pojemnikach o wielkoci odpowiedniej do
rodzaju zastosowania oraz wywo¿one taborem specjalistycznym na istniej¹ce wysypisko gminne,
b) sposób postêpowania w przypadku ewentualnych odpadów niebezpiecznych uzgodniæ nale¿y
z Wojewod¹ Zachodniopomorskim,
5) zaopatrzenie w ciep³o  w zale¿noci od bilansu cieplnego obiektów - poprzez indywidualny system grzewczy
przy zastosowaniu paliw ekologicznych, z wy³¹czeniem paliwa sta³ego,
6) zaopatrzenie w gaz - w zale¿noci od zastosowanej technologii i skali potrzeb - gazem przewodowym redniego
cinienia z gazoci¹gu przebiegaj¹cego w ul. Szczeciñskiej; przy³¹czanie obiektów z zastosowaniem reduktorów
indywidualnych,
7) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cej, napowietrznej linii elektroenergetycznej redniego napiêcia,
poprzez rozdzielcz¹ sieæ kablow¹ niskiego napiêcia, wyprowadzon¹ ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV, któr¹
nale¿y zlokalizowaæ na obszarze zmiany planu; linie napowietrzne koliduj¹ce z projektowanym zainwestowaniem
winny byæ przebudowane,
8) obs³uga telekomunikacyjna - poprzez kanalizacjê telefoniczn¹ istniej¹c¹ w ul. Szczeciñskiej.
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Stosownie do wielkoci programu dzia³alnoci gospodarczej i us³ug realizowanych na terenie o którym mowa w § 1.
ust. 2, zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w § 5 ust. 1 - w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe - okreliæ
nale¿y stopieñ wykorzystania, sposób modernizacji oraz zakres wprowadzenia uzupe³nieñ i ewentualnej likwidacji
usytuowanych na obszarze zmiany plany sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych.
Rozdzia³ IV
Postanowienia koñcowe
§ 7.

Sposób rozmieszczenia i wzajemne powi¹zania stref, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 7 i pkt 9 oraz strefy parkowania
oznaczonej na rysunku zmiany planu - mog¹ podlegaæ korektom pod warunkiem przestrzegania zasad i wymogów
ustalonych w § 5 ust. 2  i w § 6.
§ 8.
1.

Na obszarze, o którym mowa w § 1 ust. 2 dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji studni publicznych, w celu spe³nienia
wymogów w zakresie obrony cywilnej, pod warunkiem przestrzegania innych przepisów odrêbnych i szczególnych.
Potrzebê i mo¿liwoæ lokalizacji studni, o których mowa ust. 5, oraz zasady ich rozmieszczenia okreliæ nale¿y
rozpoznaniu ich ewentualnego wp³ywu na funkcjonowanie ujêcia wody Lipnik usytuowanego poza obszarem
zmiany planu w oparciu o wyniki odrêbnego opracowania specjalistycznego.
§ 9.

Na obszarze zmiany planu, o którym mowa w § 1 ust. 2, trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Stargard Szczeciñski, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XII/55/85 Gminnej Rady Narodowej w Stargardzie
Szczeciñskim z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegó³owego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard
Szczeciñski (Dz. U. Woj. Szczeciñskiego z 1986 r. Nr 1, poz. 7; z 1991 r. Nr 1, poz. 8, Nr 7, poz. 107; z 1992 r. Nr 13, poz. 150;
z 1993 r. Nr 4, poz. 54, Nr 8, poz. 94 i 95, Nr 9, poz. 103; z 1994 r. Nr 14, poz. 112; z 1996 r. Nr 15, poz. 108, 109, 110, 111 i 112;
z 1997 r. Nr 8, poz. 67; z 1999 r. Nr 51, poz. 753).
§ 10.
Na obszarze zmiany planu, o którym mowa w § 1 ust. 2, ustala siê jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany planu  w wysokoci 30%.
§ 11.
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Stargardzie Szczeciñskim.
§ 12.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Wojciechowski

Kierunki obs³ugi in¿ynieryjnej
Napowietrzna linia elektronergetyczna SN - Istn./Proj.
Napowietrzna linia elektronergetyczna SN - do likwidacji
Zalecana lokalizacja stacji transformatowej 15/0,4 kV
Kanalizacja sanitarna - Istn./Proj.

Granice zmian planu
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Linia rozgraniczaj¹ca tereny dróg publicznych
Rezerwa terenowa pod modernizacjê drogi
krajowej S - 10
O drogi wspomagaj¹cej - orientacyjny przebieg
Orientacyjny przebieg linii rozgraniczaj¹cych
tereny o ro¿nym sposobie zagospodarowania
Strefa lokalizacji stacji paliw, zaplecza
techniczno-gospodarczego i urzadzeñ towarzysz¹cych
Strefa lokalizacji funkcji uzupe³niaj¹cych
Komunikacja wewnêtrzna, strefa parkowania
Pasma zieleni izolacyjnej - zasady rozmieszczenia

LEGENDA

ZMIANA PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STARGARD SZCZECIÑSKI
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Za³¹cznik do uchwa³y NR XVII/127/2000
Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim
z dnia 26 maja 2000 r.
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UCHWA£A NR XX/149/00
Rady Gminy w Manowie
z dnia 31 maja 2000 r.
w sprawie zmian okrelenia obwodu Gimnazjum w Manowie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Tytu³ uchwa³y Nr VII/59/9 Rady Gminy w Manowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie zmian okrelenia obwodu Gimnazjum
w Manowie z oddzia³ami w Rosnowie i Boninie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 25, poz. 424) otrzymuje
brzmienie: w sprawie okrelenia obwodu Gimnazjum w Manowie z oddzia³em w Rosnowie.
§ 2.
W § 1 uchwa³y, o której mowa w § 1 wyrazy z oddzia³ami w Rosnowie i Boninie zastêpuje siê wyrazami z oddzia³em
w Rosnowie oraz skrela siê wyraz Bonin
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego. (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 17, poz. 237)
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Roman K³osowski
Poz. 298
UCHWA£A NR XXII/159/2000
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu
z dnia 2 czerwca 2000 r.
w sprawie planu sieci publicznych szkól podstawowych na terenie Gminy Z³ocieniec oraz granic ich
obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dla Gminy Z³ocieniec plan sieci szkó³ podstawowych obejmuj¹cy:
1)

Szko³ê Podstawow¹ Nr 1 im. Janusza Kusociñskiego w Z³ocieñcu,

2)

Szko³ê Podstawow¹ Nr 2 w Z³ocieñcu,

3)

Szko³ê Podstawow¹ Nr 3 w Z³ocieñcu,

4)

Szkolê Podstawow¹ Nr 3 w Z³ocieñcu Szkolê Filialn¹ w Cieszynie,

5)

Szko³ê Podstawow¹ Nr 3 w Z³ocieñcu Szkolê Filialn¹ w Kosobudach.
§ 2.

Granice obwodów szkó³ podstawowych wymienionych w § 1 okrelaj¹ za³¹czniki nr 1  5 do niniejszej uchwa³y.
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§ 3.
Traci moc Uchwa³a Nr VII/47/99 Rady Miejskiej w Z³ocieñcu z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie planu sieci publicznych
szkól podstawowych na terenie gminy Z³ocieniec; oraz granic ich obwodów.
§ 4.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Urszula Ptak
Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XXII/159/2000
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu
z dnia 2 czerwca 2000 r.
Granice obwodu Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusociñskiego w Z³ocieñcu.
Do obwodu szko³y nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice w miecie Z³ocieniec:
Aleja Piastów, Boczna, Bohaterów Warszawy, Cegielniana, Cieszyñska, Czaplinecka, Elizy Orzeszkowej, 11 Listopada,
Gliniasta, Gronowska, Grunwaldzka, Jasna, Jaminowa, Krêta, Kocielna, Kwiatowa, Lotników, Letnia, Lipowa, £¹kowa,
Ma³a, 5 Marca (nr 1 - 19), Mickiewicza, M³yñska, Modrzewiowa, Myliwska, Myczkowskiego, Na Skarpie, Nowa,
Obroñców Westerplatte, Ogrodowa, Ogród Pa³acowy, I Dywizji WP, Parkowa, Plac 3 Maja, Plac Walki M³odych,
Pi³sudskiego, Po³czyñska, Pszczelarska, 3 Pu³ku Piechoty, Rar³awicka, Równa, Rybacka, Rzemielnicza, Sosnowa,
Sportowa, Stary Rynek, Staszica, l¹ska, wierkowa, Targowa, Tkacka, Pó³nocna, Sikorskiego, Wolnoci, Wyzwolenia,
W³ókiennicza, Zau³ek, Zdobywców Wa³u Pomorskiego, Zielona, Zwyciêstwa
Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XXII/159/2000
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu
z dnia 2 czerwca 2000 r.
Granice obwodu Szko³y Podstawowej Nr 2 w Z³ocieñcu.
Do obwodu szko³y nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice w miecie Z³ocieniec:
Armii Polskiej, Brzozowa, Bydgoska, Boles³awa Chrobrego, Cienista, Drawska, Dworcowa, Fryderyka Chopina, Gdyñska,
G³owackiego Gnienieñska, Jeziorna, Kañsko, Kasztanowa, Kaszubska, Kolejowa, Kosowo, Kociuszki, Lena, Kujawska,
5 Marca (nr 20-4.3), Mieszka I, 15 Sierpnia, Mazowiecka, Mi³a, Miros³awiecka, Okrzei, Piaskowa, Polna, Podgórze,
Podmiejska, Pomorska, Pusta, Poznañska, Przesmyk, Pu³awskiego, Prusa, Rakowo, Sadowa, S³oneczna, Spacerowa,
Spokojna, Stolarska, Szkolna, Toruñska, Warmiñska, W¹ska, Witosa, Widok, Wodna, Wielkopolska, Zakole, ¯eromskiego.
Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr XXII/159/2000
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu
z dnia 2 czerwca 2000 r.

Granice obwodu Szko³y Podstawowej Nr 3 w Z³ocieñcu.
Do obwodu szko³y nale¿¹:
1)

w miecie Z³ocieniec ulice: Czwartaków, Kosynierów, Nadrzeczna, Pancerniaków, Szwole¿erów, U³anów,

2)

z terenu gminy Z³ocieniec miejscowoci: Bobrowo, B³êdno, Darskowo, Lubieszewo, Stawno, Su³oszyn, W¹sosz,
Zatonie,
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do szko³y uczêszczaj¹ uczniowie klas IV  VI z obwodu Szko³y Podstawowej Nr 3 w Z³ocieñcu Szko³y Filialnej
w Cieszynie oraz uczniowie klas IV  VI z obwodu Szko³y Podstawowej Nr 3 w Z³ocieñcu Szko³y Filialnej
w Kosobudach.
Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y Nr XXII/159/2000
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu
z dnia 2 czerwca 2000 r.

Granice obwodu Szko³y Podstawowej Nr 3 w Z³ocieñcu Szko³y Filialnej w Kosobudach.
1.

Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci: Jaros³aw, Kosobudki, Kosobudy, Rzênica

2.

Uczniowie klas IV - VI z obwodu tej szko³y uczêszczaj¹ do Szko³y Podstawowej Nr 3 w Z³ocieñcu.
Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Nr XXII/159/2000
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu
z dnia 2 czerwca 2000 r.

Granice obwodu Szko³y Podstawowej Nr 3 w Z³ocieñcu Szko³y Filialnej w Cieszynie.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci:
1.

Cieszyno, Jadwi¿yn, Ma³obór, Mêcidów, Sk¹pe, Stare Worowo, Szymalów, Uraz, Warni³êg.

2.

Uczniowie klas IV - VI z obwodu tej szko³y uczêszczaj¹ do Szko³y Podstawowej Nr 3 w Z³ocieñcu.

Poz. 299
UCHWA£A NR XIV/151/2000
Rady Gminy w widwinie
z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie Gminy widwin.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) i art. 22~ ust. 1 ustawy z dnia 27 wrzenia 1990 r.
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2000 r. Nr 47, poz. 544) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Na wniosek Wójta Gminy tworzy siê nastêpuj¹ce obwody g³osowania:

Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba
obwodowej komisji

Bedlno, Be³tno, Blizno, Berkanowo, G³uszkowo,
Karpno, Kawczyno, K³oniki, Kowanowo,
Przybyradz, Rusinowo, liwno, Zabrowo

Szko³a Podstawowa
w Rusinowie

Kart1ewo, Kunowo, Lekowo

Gminny Orodek
Kultury w Lekowie

3'

Bierzwnica, Cieszeniewo, Kluczkowo,
Kluczkówko, Krasna, Rycerzewko

4

Cieszyno; Klêpczewo

Zespó³ Szkó³
w Bierzwnicy
Szko³a Podstawowa
w Klêpczewie

1

2

1440

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

5
6

7

Poz. 299

Swietlica wiejska
w S³awnie
Zespó³ Szkó³
w Oparznie

S³awa, Smardzko
Gola Dolna, Gola Górna, Lipce, £¹kowo,
O arzno, Osowo
Bystrzyna, Bystrzynka, Dobrowola, Krosino,
Mi³obrzegi, Niemierzyno, Nowy Przybys³aw,
Przymiarki, Psary, Rogalino, Rogalinko, Stary
Przybys³aw, widwinek

Szko³a Podstawowa
Nr 2 w widwinie

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
§ 3.
1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 30 czerwca 2000 r. podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.

2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ludwik Socha
Poz. 300
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciep³a ustalonej przez Geotermiê Pyrzyce Sp. z o. o.
z siedzib¹ w Pyrzycach.

Informuje siê i¿ w dniu 28 czerwca 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca zmianê taryfy dla ciep³a ustalon¹ przez
Geotermiê Pyrzyce Sp. z o. o. z siedzib¹ w Pyrzycach o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSz/820/420-B/15/2000/I/BS
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r.
Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986
r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991 r. Nr 100,
poz. 442 i Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944 z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000
r. Nr 22, poz. 268) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) po rozpatrzeniu wniosku GEOTERMII
PYRZYCE Spó³ka z o. o. z siedzib¹ w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2000 r. znak: Z(253)00, w sprawie przed³u¿enia okresu
obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a do dnia 31 sierpnia 2000 r. oraz dostosowania stawek op³at za us³ugi przesy³owe
do zmienionych przepisów ustawy  Prawo energetyczne postanawiam
1.

przed³u¿yæ okres obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej moj¹ decyzj¹ Nr OSZ/820/420-B/12/99
z dnia 19 kwietnia 1999 r., do dnia 31 sierpnia 2000 r.

2.

zatwierdziæ zmianê pierwszej taryfy dla ciep³a w zakresie stawek op³at za us³ugi przesy³owe, która stanowi za³¹cznik
do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 1999 r. decyzj¹ Nr OSZ/820/420- B/12/99 Prezes URE zatwierdzi³ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez
GEOTERMIÊ PYRZYCE Sp. z o. o. posiadaj¹c¹ koncesje z dnia 9 padziernika 1998 r. na wytwarzanie ciep³a
nr WCC/246/420/U/3/98/WB oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/259/420/U/3/98/WB. Okres obowi¹zywania
bazowych cen i stawek op³at zosta³ w decyzji ustalony do dnia 30 czerwca 2000 r.
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Z uwagi na obowi¹zuj¹c¹ od dnia 14 czerwca 2000 r., nowelizacjê ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególnoci wobec
brzmienia art. 45 ust. 5 tej ustawy, zaistnia³a koniecznoæ wprowadzenia do posiadanej przez Przedsiêbiorstwo taryfy dla
ciep³a stawek op³at za us³ugi przesy³owe opracowanych wed³ug nowych zasad.
Zgodnie z powy¿szym Przedsiêbiorstwo GEOTERMIA PYRZYCE Sp. z .o.o. wyst¹pi³o z wnioskiem o zmianê taryfy dla
ciep³a w zakresie op³at za us³ugi przesy³owe, przedstawiaj¹c stawki op³at przesy³owych z podzia³em na stawkê op³aty
sta³ej i zmiennej.
Ponadto z³o¿y³o wniosek o przed³u¿enie pierwszej taryfy dla ciep³a do dnia 31 sierpnia 2000 r.
W tym czasie Przedsiêbiorstwo zamierza uzyskaæ decyzjê Prezesa URE o zatwierdzeniu drugiej taryfy dla ciep³a i po jej
opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym, przygotowaæ j¹ do wprowadzenia w ¿ycie od dnia 1 wrzenia
2000 r.
Przedsiêbiorstwo sk³adaj¹c wniosek o czêciow¹ zmianê taryfy dla ciep³a skorzysta³o z przewidzianej z art. 155 Kpa
mo¿liwoci wzruszenia decyzji ostatecznej.
Zgodnie tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie, za zgod¹
strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli przemawia za tym s³uszny interes strony i nie
sprzeciwia siê temu przepis szczególny.
W niniejszej sprawie wyst¹pi³y wszystkie wymienione powy¿ej przes³anki umo¿liwiaj¹ce zmianê taryfy dla ciep³a
w zakresie op³at za us³ugi przesy³owe, oraz uzasadniaj¹ce przed³u¿enie okresu obowi¹zywania tej taryfy.
Proponowana zmiana taryfy spe³nia kryteria okrelone w art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy szczególnej reguluj¹cej zasady
konstruowania cen i stawek op³at za energiê, jak¹ jest ustawa - Prawo energetyczne.
Zapewnia ona pokrycie uzasadnionych kosztów dzia³alnoci przedsiêbiorstwa w zakresie us³ug przesy³owych, oraz
uwzglêdnia ochronê interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
Witold Kêpa
ZMIANA
TARYFY DLA CIEP£A
GEOTERMIA PYRZYCE Sp. z o.o.
w Pyrzycach
Zmiana taryfy dla ciep³a zatwierdzonej w dniu 19 kwietnia 1999 r. decyzj¹ Prezesa URE OSZ - 820 / 420 -B/12/ 99 r.,
zawiera zmienione stawki op³at za us³ugi przesy³owe.
Podstaw¹ dokonania zmian jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555).
ZMIENIONE STAWKI OP£AT ZA US£UGI PRZESY£OWE
W miejsce op³aty jednosk³adnikowej za us³ugi przesy³owe ciep³a w ¿ycie wchodz¹ poni¿sze op³aty dwusk³adnikowe:
Lp.

Grupa
odbiorców

Rodzaj stawki

Stawka op³aty sta³ej
1

A
Stawka op³aty zmiennej

Jednostki
miary
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

* ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22 %

Ceny i stawki op³at
netto

brutto*

9360,48
780,04
4,24

11419,80
951,65
5,18
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ZASADY OBLICZANIA OP£AT
Op³ata sta³a za us³ugi przesy³owe ciep³a stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym
i stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.
Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe ciep³a stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego, i stawki op³aty zmiennej dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest
pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.
ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY STAWEK OP£AT
1.

Zmienione stawki op³at za us³ugi przesy³owe okrelone w niniejszej taryfie mog¹ obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿
po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

O zmianie stawek op³at sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorcê, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem
nowych stawek op³at.
Poz. 301
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciep³a ustalonej przez Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A.
z siedzib¹ w Nowym Czarnowie

Informuje siê i¿ w dniu 28 czerwca 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca zmianê taryfy dla ciep³a ustalon¹ przez
Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzib¹ w Nowym Czarnowie o nastêpuj¹cej treci

DECYZJA
Nr OPO-820/1272 - C/2/2000/II/ED
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9,
poz. 26 i Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 5S i Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183; z 1986 r.
Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r. Nr 100,
poz. 442 i Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 106,
poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 22, poz. 268) i art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) na wniosek Zespo³u Elektrowni
Dolna Odra S.A. z siedzib¹ w Nowym Czarnowie, zawarty w pimie z dnia 16 czerwca 2000 r. znak: GK/KE/5688/2000
postanawiam zatwierdziæ dokonan¹ przez Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzib¹ w Nowym Czarnowie zmianê
taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej moj¹ decyzj¹ Nr OPO-820/1272 - B/6/2000/ED z dnia 14 czerwca 2000 r., która to zmiana
stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzib¹ w Nowym Czarnowie, posiadaj¹cy koncesje z dnia 22 padziernika 1998 r.
na wytwarzanie ciep³a nr WCC/346/1272/L1/2/98/EB oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
nr PCC/352/1272/U/2/98/EB, ustali³ taryfê dla ciep³a, która to taryfa zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki Nr OPO820/1272 - B/6/2000/ED z dnia 14 czerwca 2000 r.
Bazowe ceny i stawki op³at ustalone zosta³y na podstawie kosztów poniesionych w ostatnim roku obrotowym:
od 1stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. oraz planowanych kosztów modernizacji i ochrony rodowiska i przy
uwzglêdnieniu danych technicznych z tego samego okresu.
Pismem z dnia 16 czerwca 2000 r. znak: GK/KE/5688/2000 Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzib¹ w Nowym
Czarnowie wyst¹pi³ z wnioskiem o zmianê - w zatwierdzonej taryfie, o której mowa wy¿ej - za³¹czaj¹c akt zmiany taryfy
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej decyzji.
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W uzasadnieniu z³o¿onego wniosku przedsiêbiorstwo poinformowa³o, ¿e przy cenach i stawkach op³at zatwierdzonych
w taryfie do dnia 30 wrzenia 2001 r. realny przyrost przychodów nie zapewni pokrycia uzasadnionych kosztów prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a w okresie obowi¹zywania taryfy.
W myl art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, taryfa powinna zapewniæ pokrycie uzasadnionych
kosztów prowadzonej w tym zakresie dzia³alnoci gospodarczej.
Przedsiêbiorstwo wyjani³o, ¿e w kosztach przyjêtych za podstawê ustalenia bazowych cen i stawek op³at uwzglêdnione
s¹ ju¿ efekty prowadzonych modernizacji róde³ ciep³a. Kwota uzyskanych z tego tytu³u oszczêdnoci nie zrównowa¿y
jednak wartoci utraconych przychodów w okresie obowi¹zywania taryfy z tytu³u zmniejszenia zapotrzebowania na moc
ciepln¹.
Przedsiêbiorstwo przewiduje, ¿e nast¹pi dalsza obni¿ka kosztów wytwarzania ciep³a w wyniku podejmowanych dzia³añ
o charakterze inwestycyjnym ukierunkowanych g³ównie na ochronê rodowiska jak równie¿ o charakterze
pozainwestycyjnym po okresie
obowi¹zywania taryfy i w latach nastêpnych. Koszty prowadzonych w tym zakresie dzia³añ zosta³y tylko czêciowo
uwzglêdnione w kalkulacji bazowych cen i stawek op³at.
W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Poznaniu
Henryk Kanoniczak
ZMIANA
TARYFY DLA CIEP£A
ZESPO£U ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.
z siedzib¹ w Nowym Czarnowie.
W taryfie dla ciep³a Zespo³u Elektrowni Dolna Odra S.A. zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OPO-820/1272-B/6/2000/ED z dnia 14 czerwca 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :


w czêci 4 taryfy punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Elektrownia Pomorzany - grupy odbiorców
I

P/W

1

2

Jednostka
miary
3

Cena netto

Cena brutto

4

5

z³/MW/m-c

4905,75

5985,02

z³/MW/rok

58869,00

71820,18

15,18

18,52

7,33

8,94

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2

Cena ciep³a

z³/GJ

3

Cena nonika ciep³a

z³/m

3

1444

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 301 - 302

Elektrownia Szczecin - grupy odbiorców
SZ/W

I
1

2

Jednostka
miary
3
z³/MW/m-c
z³/MW/rok

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2

Cena ciep³a

z³/GJ

3

Cena nonika ciep³a

z³/m

II

1

SZ/P

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2

Cena ciep³a

3

Cena nonika ciep³a

4

Cena ciep³a poza sezonem
grzewczym

Cena netto

Cena brutto

4

5
6357,50

7756,15

76290,00

93073,80

18,58

22,67

10,62

12,96

3

Jednostka
miary

Cena netto

Cena brutto

z³/MW/m-c

6357,50

7756,15

z³/MW/rok

76290,00

93073,80

z³/GJ

18,58

22,67

z³/t

9,17

z³/GJ

33,97

11,19
41,44

Podane powy¿ej ceny i stawki op³at brutto uwzglêdniaj¹ podatek od towarów i us³ug (VAT) w wysokoci 22 %.
Poz. 302
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2000 r.
o wynikach g³osowania i wynikach wyborów przedterminowych do Rady Gminy Karnice
Na podstawie art. 182 w zwi¹zku z art.192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Dz.U. Nr 160, poz. 1060) podaje siê do wiadomoci wyborców
wyniki wyborów przedterminowych do Rady Gminy w Karnicach przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2000 r.
CZÊÆ I
Dla wyboru Rady Gminy w Karnicach utworzono 9 okrêgów wyborczych, w których ³¹cznie wybierano 18 radnych.
Liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a 3082. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (oddano karty wa¿ne)
1659 wyborców, co stanowi 53,82% uprawnionych do g³osowania
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza potwierdzi³a, ¿e otrzyma³a protokó³ g³osowania od 2 obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie tych protoko³ów Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgach i uwzglêdniaj¹c liczby
g³osów wa¿nych w okrêgach wyborczych oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów.
Okrêg wyborczy nr 1 obejmuj¹cy 4 mandaty.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

381
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Lista nr 2 Komitet Wyborczy Bo¿eny Choina
Choina Bo¿ena
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Samorz¹dni
Siekierski Andrzej
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Zbigniewa Paska
Pasek Zbigniew
Lista nr 5 Komitet Wyborczy Belweder
£ajkosz Zbigniew
Lista nr 6 Komitet Wyborczy Jarka Niedroszlañskiego
Niedroszlañski Jaros³aw
Lista nr 7 Komitet Wyborczy Tadeusza Rychter
Rychter Tadeusz
Lista nr 8 Komitet Wyborczy Czyrny Józef
Czyrny Józef Franciszek
Lista nr 9 Komitet Wyborczy Teresy Szyd³owskiej
Szyd³owska Teresa
Lista nr 10 Komitet Wyborczy Andrzeja Mumot
Mumot Andrzej Wawrzyniec
Lista nr 11 Komitet Wyborczy Robert Janek
Janek Robert
Lista nr 12 Komitet Wyborczy Lokator
Przedziêk Andrzej
Woronowicz Irena
Kokoszka Mieczys³aw
Lista nr 13 Komitet Wyborczy Marczak Zdzis³aw
Marczak Zdzis³aw
Lista nr 14 Komitet Wyborczy Lech Puzdrowski
Puzdrowski Lech
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
PUZDROWSKI Lech
CHOINA Bo¿ena
PRZEDZIÊK Andrzej
MUMOT Andrzej Wawrzyniec

Poz. 302
148
148
69
69
30
30
30
30
19
19
60
60
89
89
59
59
125
125
72
72
238
138
43
58
78
78
163
163

Okrêg wyborczy nr 2 obejmuj¹cy 2 mandaty
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Jana Kolanek
Kolanek Jan
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Stanis³awa Sawkulicz
Sawkulicz Stanis³aw
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Ewa Lepe
Leper Ewa
Lista nr 5 Komitet Wyborczy Ireneusz Wojciechowicz
Wojciechowicz Ireneusz
Lista nr 6 Komitet Wyborczy Jana £opatowicza
£opatowicz Jan
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
WOJCIECHOWICZ Ireneusz
£OPATOWICZ Jan

141
55
55
13
13
43
43
72
72
61
61

Okrêg wyborczy nr 3 obejmuj¹cy 1 mandat.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

48
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Lista nr 2 Komitet Wyborczy Bo¿eny Krzyszofa Tyrpieñ
Tyrpieñ Krzysztof
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Zbigniew Mackiewicz
Mackiewicz Zbigniew
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³ wybrany radnym:
TYRPIEÑ Krzysztof

Poz. 302
47
47
1
1

Okrêg wyborczy nr 4 obejmuj¹cy 1 mandat.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Tadeusz Czapulak
Czapulak Tadeusz
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Tramp
Skroban Andrzej Zenon
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³ wybrany radnym:
CZAPULAK Tadeusz

75
53
53
22
22

Okrêg wyborczy nr 5 obejmuj¹cy 2 mandaty.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Samorz¹d dla Mieszkañców
Frankowski Józef
Lewicki Jan
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Marek Pietrala
Pietrala Marek
Lista nr 3 Komitet Wyborczy  Stec Alicja
Stec Ala
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Stanis³aw Stawicki
Stawicki Stanis³aw
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
FRANKOWSKI Józef
LEWICKI Jan

131
117
74
43
21
21
30
30

Okrêg wyborczy nr 6 obejmuj¹cy 5 mandatów.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Samorz¹d dla Mieszkañców
Szydlik Wies³aw
Tworek Andrzej
Drodziel Karolina
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Janusza W¹sikowskiego
W¹sikowski Janusz
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Jolanty D¹browskiej
D¹browska Jolanta Gra¿yna
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Owiata
Wolski Stanis³aw
Lista nr 5 Komitet Wyborczy Zbigniew Ganowski
Ganowski Zbigniew
Lista nr 6 Komitet Wyborczy Z. Bieñkowskiego
Bieñkowski Zdzis³aw

517
127
67
33
29
44
44
30
30
81
81
43
43
93
93

1447

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Lista nr 7 Komitet Wyborczy El¿biety Wo³oszczak
Wo³oszczak El¿bieta Waleria
Lista nr 8 Komitet Wyborczy Wies³awa Saran
Saran Wies³awa
Lista nr 9 Komitet Wyborczy Jadwigi Wojtowicz
Wojtowicz Jadwiga
Lista nr 10 Komitet Wyborczy Marka Grzelaka
Grzelak Marek
Lista nr 11 Komitet Wyborczy Witolda Michalskiego
Michalski Witold
Lista nr 12 Komitet Wyborczy Kêpiñski Grzegorz
Kêpiñski Grzegorz Piotr
Lista nr 13 Komitet Wyborczy Jacka Ni¿niowskiego
Ni¿niowski Jacek
Lista nr 14 Komitet Wyborczy Marek Wolañski
Wolañski Marek
Lista nr 15 Komitet Wyborczy Jan Skuza
Skuza Jan
Lista nr 16 Komitet Wyborczy Andrzej Dzie¿a
Andrzej Dzie¿a
Lista nr 17 Komitet Wyborczy Waldemar Malij
Malij Waldemar
Lista nr 18 Komitet Wyborczy W³adys³aw Pastuszek
Pastuszek W³adys³aw
Lista nr 19 Komitet Wyborczy Anna Kêdziora
Kêdziora Anna
Lista nr 20 Komitet Wyborczy Anny Rusin
Rusin Anna
Lista nr 21 Komitet Wyborczy Leszka Zaj¹ca
Zaj¹c Leszek
Lista nr 22 Komitet Wyborczy Piotra Cicheckiego
Cichecki Piotr Andrzej
Lista nr 23 Komitet Wyborczy Tadeusza Stosio
Stosio Tadeusz
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
STOSIO Tadeusz
MALIJ Waldemar
DZIE¯A Andrzej Wojciech
CICHECKI Piotr Andrzej
KÊDZIORA Anna

Poz. 302
45
45
50
50
85
85
26
26
145
145
158
158
50
50
85
85
26
26
145
145
158
158
30
30
107
107
32
32
100
100
116
116
180
180

Okrêg wyborczy nr 7 obejmuj¹cy 1 mandat.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

77

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Jadwigi U³asewicz

57

U³asewicz Jadwiga

57

Lista nr 3 Komitet Wyborczy Grzegorz Fryt

20

Fryt Grzegorz

20

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹
U£ASEWICZ Jadwiga
Okrêg wyborczy nr 8 obejmuj¹cy 1 mandat.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
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1.

G³osów wa¿nych oddano

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Henryka Prajsa
Prajs Henryk
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Renaty Paprot
Paprot Renata
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³ wybrany radnym:
PRAJS Henryk

Poz. 302
146
81
81
65
65

Okrêg wyborczy nr 9 obejmuj¹cy 1 mandat.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano

100

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Zofii Smal
Smal Zofia
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Barbary Skukowskiej
Skukowska Barbara
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹:
SMAL Zofia
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