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ZARZ¥DZENIE NR 61/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 28 marca 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 mandatów radnych, stwierdzonych
uchwa³ami: Nr XVIII/101/2000 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 6 marca 2000 r., Nr XV/151/2000 Rady Miejskiej
w Mieszkowicach z dnia 20 marca 2000 r. oraz Nr XVIII/178/2000 Rady Miejskiej w Miêdzyzdrojach z dnia 24 marca 2000 r.,
w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do:
a) Rady Gminy w Boleszkowicach, w okrêgu wyborczym nr 2, w którym wybiera siê jednego radnego;
b) Rady Miejskiej w Mieszkowicach, w okrêgu wyborczym nr 2, w którym wybiera siê jednego radnego;
c) Rady Miejskiej w Miêdzyzdrojach, w okrêgu wyborczym nr 2, w którym wybiera siê jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 11 czerwca 2000 roku.
§ 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 61/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 28 marca 2000 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci
do 17 kwietnia 2000 r.

-

do 22 kwietnia 2000 r.

-

do 27 kwietnia 2000 r.

-

do 12 maja 2000 r.

-

do 12 maja 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 terytorialnej komisji wyborczej
zg³aszanie terytorialnej komisji wyborczej list
kandydatów na radnych
nadanie numerów zarejestrowanym listom
kandydatów na radnych
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do 21 maja 2000 r.

-

do 27 maja 2000 r.

-

do 28 maja 2000 r.
10 czerwca 2000 r.

-

11 czerwca 2000 r.
godz. 6.00 - 20.00

-

Poz. 137 - 138

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 terytorialnej
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. 138
UCHWA£A NR XXVII/138/00
Rady Miasta winoujcia
z dnia 5 lutego 2000 r.
w sprawie dokonania zmiany w § 38 Statutu Miasta winoujcia.
Na podstawie art. 18 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 Miasta winoujcia uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Miasta winoujcia (uchwa³a Nr XII/76/99 Rady Miasta winoujcia z dnia 17 czerwca 1999 r.  Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 30, poz. 505)
§ 38 Statutu Miasta winoujcia otrzymuje brzmienie:
1. Owiadczenie woli w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada cz³onek Zarz¹du Miasta  na podstawie uchwa³y Zarz¹du.
2. Zarz¹d mo¿e udzieliæ upowa¿nienia do dokonania czynnoci zarz¹du mieniem osobie nie bêd¹cej cz³onkiem
Zarz¹du.
§ 2.
Pozosta³e postanowienia Statutu nie ulegaj¹ zmianie.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Janc
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UCHWA£A NR XIX/143/2000
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 18 lutego 2000 r.
w sprawie Statutu Gminy Bobolice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Gminy Bobolice stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XIX/166/96 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Bobolice
(Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 25, poz. 79 zm.: z 1998 r. Nr 28, poz. 198, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r.
Nr 36, poz. 612).
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jaros³aw Kowalski

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIX/143/2000
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 18 lutego 2000 r.

STATUT GMINY
Czêæ I  Postanowienia ogólne
§ 1.
Mieszkañcy gminy stanowi¹ z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹.
§ 2.
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o gminie, nale¿y przez to rozumieæ terytorium miasta Bobolice i 17 so³ectw.
§ 3.
1.

Miasto Bobolice jest siedzib¹ w³adz gminy, która ma swój herb i flagê.

2.

Herb przedstawia w polu czerwonym bia³ego Baranka Bo¿ego z chor¹giewk¹ z czerwonym krzy¿em.

3.

Flaga w kszta³cie prostok¹ta przedstawia trzy pasy: dwa skrajne w kolorze czerwonym, rodkowy pas szerszy ¿ó³ty
z centralnie umieszczonym herbem miasta Bobolice, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do Statutu Gminy.

4.

Herb i flaga s¹ znakami prawnie chronionymi.

5.

Wykorzystanie herbu i flagi do celów komercyjnych wymaga zgody Rady.
§ 4.

1.

Podzia³ gminy na so³ectwa okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.

2.

Granice so³ectw zaznaczone s¹ na mapce gminy stanowi¹cej za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§ 5.

1.

Gmina posiada osobowoæ prawn¹.

2.

Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
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3.

Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje
we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.

4.

Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹ce z ustaw szczególnych oraz zadania
przyjête w drodze porozumienia. Zadania te wykonywane s¹ po zapewnieniu rodków finansowych.
§ 6.

1.

Podstaw¹ dzia³ania gminy jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, zwana dalej ustaw¹ i ustawy
szczegó³owe okrelaj¹ce kompetencje gminy.

2.

Dzia³ania gminy nie mog¹ byæ sprzeczne z ustawami.

3.

Postanowienia niniejszego statutu reguluj¹ sprawy:
a) co do których obowi¹zek uregulowania w statucie wynika z ustaw,
b) ujête w ustawach ogólnie, wymagaj¹ce dostosowania do warunków lokalnych,
c) istotne dla organizacji i funkcjonowania gminy, nie ujête w ustawach.
§ 7.

1.

W³adza w gminie nale¿y do wszystkich jej mieszkañców.

2.

Mieszkañcy sprawuj¹ w³adzê przez swoich przedstawicieli wybranych do organów w³adzy gminy w g³osowaniu
powszechnym.

3.

W sprawach dla gminy szczególnie wa¿nych, mieszkañcy mog¹ wyraziæ sw¹ wolê w drodze referendum.

4.

Wy³¹cznie w drodze referendum rozstrzygane s¹ sprawy:
a) samoopodatkowania mieszkañców gminy,
b) odwo³ania Rady Miejskiej przed up³ywem kadencji.
Czêæ II  W³adze Gminy
§ 8.

1.

Gmina dzia³a przez swoje organy.

2.

Organami Gminy s¹: Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.
A. Rada Miejska
§ 9.

1.

Wybrani w g³osowaniu powszechnym przedstawiciele wspólnoty w liczbie 22 radnych tworz¹ Radê Miejsk¹,
która swoim zasiêgiem obejmuje terytorium gminy.

2.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

3.

Rada Miejska, zwana dalej Rad¹, jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy.
§ 10.

1.

Rada wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym. Funkcji przewodnicz¹cego
i wiceprzewodnicz¹cych Rady nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ cz³onka Zarz¹du.

2.

Wyboru osób, o których mowa w ust. 1, dokonuje Rada na pierwszej sesji po wyborze Rady nowej kadencji.

3.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.

4.

Czynnoci o jakich mowa w ust. 4 obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem sporód nowo wybranych radnych.

5.

Projekt porz¹dku obrad, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, powinien obejmowaæ sprawozdanie z dotychczasowego
Zarz¹du o stanie gminy.
§ 11.

Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci jeden z wiceprzewodnicz¹cych, w szczególnoci :
a)

zwo³uje sesje Rady,

b)

przewodniczy obradom,
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c)

kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,

d)

zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,

e)

podpisuje uchwa³y,

f)

reprezentuje Radê na zewn¹trz,

g)

czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Poz. 139

§ 12.
1.

W przypadku odwo³ania z funkcji, b¹d wyganiêcia mandatu przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cych Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowiska.

2.

W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej,
Rada na swej najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków przez
g³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 13.

Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Miejskiej nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalenie Statutu Gminy,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalenie kierunku jego dzia³ania oraz przyjmowanie informacji i sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz sekretarza gminy
 na wniosek przewodnicz¹cego Zarz¹du,
4) uchwalenie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê
zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, o których mowa w art. 8 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pón. zm.),
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maj¹tku,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
13) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady,
15) ustalenie na wniosek Przewodnicz¹cego Rady zaopiniowany przez Komisjê Rewizyjn¹ wysokoci wynagrodzenia
Burmistrza oraz limitu kilometrów w jazdach lokalnych.
§ 14.
1.

Rada wybiera burmistrza bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym, sporód
radnych lub spoza sk³adu Rady, zg³oszonych wy³¹cznie przez radnych.

2.

Rada wybiera zastêpcê burmistrza oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du na wniosek burmistrza zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

3.

Radzie przys³uguje prawo og³oszenia konkursu na kandydata na stanowisko burmistrza oraz okrelenie kwalifikacji
wymaganych od kandydatów na to stanowisko. Powo³ana w tym celu dorana komisja Rady sprawdza kwalifikacje
kandydatów oraz przedstawia je na posiedzeniu Rady.
§ 15.

Tryb Pracy Rady Miejskiej stanowi za³¹cznik nr 4 do Statutu.
§ 16.
Zmiany w sk³adzie osobowym Rady mog¹ nast¹piæ w myl ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw z dnia 16 lipca 1998 r. ( Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pón. zm.).

799

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 139

§ 17.
1.

Rada mo¿e tworzyæ sta³e lub dorane komisje do wykonywania swoich zadañ.

2.

Komisje Rady dzia³aj¹ w sk³adach nie wiêcej ni¿ 5-osobowych.

3.

Radny powinien wchodziæ w sk³ad przynajmniej jednej komisji sta³ej, lecz nie wiêcej ni¿ w sk³ad dwóch komisji
sta³ych.

4.

Przewodnicz¹cym komisji nie mo¿e byæ cz³onek Zarz¹du.

5.

W sk³ad komisji Rady mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy ich sk³adu.

6.

Sta³ymi komisjami Rady s¹:
a) Komisja Rewizyjna,
b) Komisja ds. Owiaty, Kultury i Sportu,
c) Komisja ds. Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Bezrobocia,
d) Komisja ds. Rolnictwa, Lenictwa i Ochrony rodowiska,
e) Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
§ 18.

1.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ wy³¹cznie radni. Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ przewodnicz¹cy,
ani wiceprzewodnicz¹cy Rady, ani te¿ radny wchodz¹cy w sk³ad Zarz¹du.

2.

Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin Komisji, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do Statutu.
§ 19.

1.

Do zadañ komisji sta³ych nale¿y w szczególnoci:
a) kontrolowanie Zarz¹du i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw, dla których komisja zosta³a
powo³ana,
b) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radê oraz spraw przedk³adanych przez
cz³onków komisji,
c) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
d) kontrolowanie wykonania uchwa³ Rady,
e) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w zakresie spraw do których komisja zosta³a powo³ana.

2.

Przewodnicz¹cy oraz jego zastêpcy koordynuj¹ z ramienia Rady prace Komisji.
§ 20.

Zakres dzia³ania komisji doranych okrela Rada w uchwale o ich powo³aniu.
§ 21.
1.

W gminie dzia³a Komisja Dyscyplinarna I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników
samorz¹dowych.

2.

Organizacjê i zasady postêpowania przed Komisjami o których mowa w ust.1 okrela ustawa z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z pón. zm.).

3.

Komisja Dyscyplinarna I instancji sk³ada siê z 3 cz³onków wybranych przez Radê w trybie okrelonym ustaw¹
o pracownikach samorz¹dowych.

4.

Komisja Dyscyplinarna II instancji sk³ada siê z 5 cz³onków wybranych przez Radê w trybie okrelonym ustaw¹
o pracownikach samorz¹dowych.

5.

Cz³onków Komisji Dyscyplinarnych wybiera siê na okres kadencji Rady.

6.

Organizacjê i zasady postêpowania przed Komisjami Dyscyplinarnymi okrelaj¹: ustawa o pracownikach
samorz¹dowych oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów.
§ 22.

Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹c jej plan pracy oraz sprawozdanie z dzia³alnoci.
B. Zarz¹d Miejski
§ 23.
1.

Organem wykonawczym gminy jest Zarz¹d Miejski zwany dalej Zarz¹dem.

2.

W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: burmistrz, który jest jednoczenie przewodnicz¹cym Zarz¹du, jego zastêpca oraz czterej
cz³onkowie.

3.

Cz³onkami Zarz¹du mog¹ byæ radni lub osoby spoza sk³adu Rady.
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4.

Zarz¹d jest wybierany przez Radê w ci¹gu 6 miesiêcy od daty og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ
wyborczy.

5.

Wybory na stanowisko burmistrza przeprowadza siê przed ustaleniem listy kandydatów na pozosta³e stanowiska
w Zarz¹dzie.

6.

Jeli Zarz¹d nie zostanie wybrany w ustawowym terminie, Rada ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
§ 24.

1.

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

2.

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

3.

W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez cz³onka Zarz¹du nie bêd¹cego jego przewodnicz¹cym, burmistrz zobowi¹zany
jest najpóniej w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia przyjêcia rezygnacji lub up³ywu terminu okrelonego w ust. 1, przedstawiæ
Radzie kandydaturê na wakuj¹ce miejsce w Zarz¹dzie.
§ 25.

1.

Nieudzielenie Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o jego odwo³anie.

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wymaga opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej i mo¿e byæ
rozpatrzony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w tej sprawie.

3.

Odwo³anie Zarz¹du z przyczyny okrelonej w ust. 1 odbywa siê w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady.

4.

Rada mo¿e na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady odwo³aæ Zarz¹d z wyj¹tkiem burmistrza z innej
przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium. Wniosek, o którym mowa, mo¿e byæ zg³oszony wy³¹cznie na sesji.
Podlega on zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹ oraz odpowiedni¹ komisjê Rady i mo¿e byæ rozpatrzony nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni po jego zg³oszeniu. Odwo³anie Zarz¹du nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.

5.

Rada mo¿e na uzasadniony wniosek burmistrza odwo³aæ poszczególnych cz³onków Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.

6.

Rada mo¿e na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady odwo³aæ burmistrza wiêkszoci¹ 2/3 ustawowego
sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym. Wniosek taki wymaga formy pisemnej, uzasadnienia i podlega zaopiniowaniu
przez Komisjê Rewizyjn¹ i w³aciw¹ komisjê Rady. Odwo³anie burmistrza jest równoznaczne z odwo³aniem
pozosta³ych cz³onków Zarz¹du. Rada rozpatruje sprawê odwo³ania burmistrza na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿
po up³ywie 14 dni po sesji, na której zosta³ zg³oszony wniosek. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po z³o¿eniu wyjanieñ
przez burmistrza.

7.

Je¿eli wniosek o odwo³anie Zarz¹du nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e
byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.

8.

W razie odwo³ania Zarz¹du, Rada wybiera w ci¹gu 1 miesi¹ca nowy Zarz¹d.

9.

Do czasu wyboru nowego Zarz¹du obowi¹zki Zarz¹du wykonuje dotychczasowy Zarz¹d.
§ 26.

Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady i realizuje zadania Gminy okrelone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami
administracji rz¹dowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
§ 27.
Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu, którego kierownikiem jest burmistrz.
§ 28.
1.

W zakresie ustalonym przez Zarz¹d, burmistrz mo¿e powierzyæ prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu
sekretarzowi.

2.

Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych z zastrze¿eniem § 30 pkt. 13 Statutu.

3.

Wynagrodzenia pracowników samorz¹dowych zatrudnionych na podstawie wyboru, powo³ania, mianowania
i umowy o pracê ustala burmistrz.

4.

Dokumenty zwi¹zane ze stosunkiem pracy burmistrza, jego wynagrodzeniem oraz miesiêcznym limitem kilometrów
podpisuje w imieniu Rady jej przewodnicz¹cy.
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§ 29.
Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miejskiego uchwalony przez
Radê na wniosek Zarz¹du.
§ 30.
Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Rady,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
3) ustalanie planu wykonania bud¿etu, informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu
i wykorzystaniu rodków bud¿etowych, kierunkach polityki spo³eczno  gospodarczej,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) nadzorowanie i zapewnienie odpowiednich warunków dzia³ania szko³om i placówkom owiatowym,
6) opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów
uchwa³ w tych sprawach,
7) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
8) zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych w celu wykonania uchwa³ Rady w granicach swych ustawowych kompetencji,
do wysokoci ustalonej przez Radê,
9) podejmowanie uchwa³ o wydatkach koniecznych a nieuwzglêdnionych w bud¿ecie,
10) rozstrzyganie o wyst¹pieniu na drogê s¹dow¹ w sprawach zwi¹zanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,
11) podejmowanie uchwa³ w przedmiocie zaskar¿enia do Naczelnego S¹du Administracyjnego rozstrzygniêæ nadzorczych,
dotycz¹cych uchwa³ Zarz¹du,
12) powo³ywanie komisji przetargowych,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
14) udzielanie pe³nomocnictw do zarz¹dzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a nadto udzielanie zgody
na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa,
15) okrelanie zakresu spraw, których wykonanie burmistrz mo¿e powierzyæ sekretarzowi gminy, do wykonania w jego
imieniu,
16) wykonywanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, wynikaj¹cych z ustaw i porozumieñ zawartych przez gminê,
o ile z przepisów szczególnych nie wynika uprawnienie dla innego organu gminy,
17) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego i projektów zmian tego Regulaminu,
18) zatwierdzanie czynnoci burmistrza podjêtych w trybie art. 32 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§ 31.
1.

Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jeden cz³onek Zarz¹du i pe³nomocnik
upowa¿niony przez Zarz¹d.

2.

Burmistrz mo¿e zostaæ upowa¿niony przez Zarz¹d do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci gminy.

3.

Czynnoæ prawna, która mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych wymaga dla swej skutecznoci
kontrasygnaty skarbnika gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§ 32.

Szczegó³owe postanowienia dotycz¹ce organizacji i trybu pracy Zarz¹du okrela Regulamin Zarz¹du stanowi¹cy za³¹cznik
nr 6 do niniejszego Statutu.
Czêæ III  Jednostki pomocnicze
§ 33.
1.

W gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
So³ectwa, podso³ectwa, osiedla.

2.

Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi odbywaæ siê wed³ug zasad:
a) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje, ma obejmowaæ albo organy gminy,
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utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Zarz¹d w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
przebieg granic jednostek pomocniczych powinien  w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne
uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

3.

O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y.

4.

Zarz¹d prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.
§ 34.

Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectw, w tym tryb i zasady wyboru so³tysów, cz³onków rad so³eckich oraz sposób
zwo³ywania i obradowania zebrañ wiejskich okrela Rada w odrêbnych Statutach.
§ 35.
Organizacjê, zakres dzia³ania, tryb i zasady dokonywania wyborów rad, zarz¹dów i przewodnicz¹cych zarz¹dów jednostek
pomocniczych innych ni¿ so³ectwa okrelaj¹ Statuty tych jednostek.
§ 36.
1.

Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

2.

Jednostki pomocnicze zarz¹dzaj¹ i korzystaj¹ z przekazanego uchwa³¹ Rady mienia komunalnego oraz rozporz¹dzaj¹
dochodami z tego mienia w zakresie i na zasadach okrelonych przez ustawê o finansach publicznych i Statutu
jednostki pomocniczej.
§ 37.

Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów gminy na zasadach okrelonych w Statutach tych jednostek.
Czêæ IV  Pracownicy Samorz¹dowi
§ 38.
1.

Pracownikami samorz¹dowymi z wyboru s¹ osoby okrelone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z pón. zm.).

2.

Do dokonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy burmistrza w³aciwa jest Rada.

3.

Rada mo¿e, w drodze odrêbnej uchwa³y upowa¿niæ przewodnicz¹cego Rady  w ca³oci b¹d w czêci
 do podejmowania czynnoci, o jakich mowa w ust. 2.

4.

Do dokonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy z pozosta³ymi osobami, których stosunek pracy nawi¹zany
jest na podstawie wyboru, w³aciwy jest burmistrz, jako kierownik Urzêdu Miejskiego, bêd¹cego zak³adem pracy
w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.
§ 39.

1.

Powo³anie, jako forma nawi¹zania stosunku pracy z pracownikami Urzêdu Miejskiego, jest stosowane wobec
sekretarza i skarbnika gminy.

2.

Uchwa³y Rady w sprawie odwo³ania sekretarza i skarbnika nie mog¹ byæ podjête na sesji, na której zosta³ zg³oszony
wniosek o odwo³anie.

3.

Przed podjêciem uchwa³y o odwo³aniu, Rada jest zobowi¹zana wys³uchaæ wyjanieñ osoby, której dotyczy wniosek
o odwo³anie.

4.

Postanowieñ ust. 2 i 3 nie stosuje siê w razie odwo³ania równoczesnego z rozwi¹zaniem stosunku pracy
bez wypowiedzenia.
§ 40.

Inne ni¿ wymienione w § 38  39 Statutu osoby s¹ zatrudnione w Urzêdzie Miejskim na podstawie umowy o pracê.
Czêæ V  Postanowienia koñcowe
§ 41.
1.

Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Zmiany w Statucie Gminy dokonuje siê w trybie okrelonym ustaw¹.
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Za³¹cznik nr 1
do Statutu Gminy Bobolice
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Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Bobolice
Wykaz So³ectw wchodz¹cych
w sk³ad Gminy Bobolice

Lp.

Nazwa So³ectwa

Miejscowoci zamieszka³e

1.
2.
3.
4.

CHLEBOWO
CHMIELNO
CHOCIWLE
DARGIÑ

Chlebowo, Bolechowice,Nowosió³ki
Chmielno, Dworzysko, Dziupla, Ujazd, Zarêby
Chociwle
Dargiñ, Bo¿niewice, Darginek, Glinka,
wielino, Wojêcino
Drzewiany, Buszynko Pierwsze, Buszynko
Drugie, Kêpsko, Rozwarówko, Stare Borne,
Trzebieñ, Wojs³awice

5.

DRZEWIANY

6.

G£ODOWA

G³odowa, Dobrociechy, Przydargiñ, Ró¿any

7.
8.
9.
10.

GOZD
GÓRAWINO
JATYNIA
K£ANINO

11.
12.

KRÊPA
KUROWO

Gozd, Boboliczki, Rylewo, Wiêcemierz
Górawino
Jatynka, Anczyn, Jatynia, Piaszczyte
K³anino, Dar¿ewo, Jadwi¿yn, Kêpiste,
Wilczogóra
Krêpa, Zieleniewo
Kurowo, Bobrowo, Cybulino, Kurówko,
Lubowo, Sarnowo

13.
14.

£OZICE
NOWE £OZICE

15.
16.

POMORZANY
POROST

17.

UBIEDRZE

£ozice, Kije, Lubino
Nowe £ozice, B³otko, £ozice Cegielnia, Stare
£ozice
Pomorzany, Radwanki
Porost, Janowiec, Opatówek, Ostrówek,
Pniewki, Spokojne
Ubiedrze, Grotniki, Milczany, Ró¿ewko

Miejscowoci
niezamieszka³e
Junki
Jab³onowo, Jab³ówko
Kopiel, Niedalice, Zamêciny
D¹brówka, Golêszany,
Jab³onno, Karczyno, Nowe
Borne, Retnica, Wietrzynko,
¯arowiany
Gumnica, Junakowo,
Rognica
G³odowa M³yn
Gostynia, Mieszki
Gr¹dy, Zagon
Krepica
Cierplica, Cybulinko,
Stró¿any, Ustronne, Zbocze,
Zielonki, ¯abiniec
Gronowo, Tu³owo
Dalimierz, liwno,
Twardowo, Wierciszewko
Chlebowo, Jarzebie,
Soborowo, Tartak Porost,
Zacisze
Dziadeszyny, Osuchowo,
Witanki
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Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Bobolice

Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Bobolice

Tryb pracy Rady Miejskiej
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Tryb pracy Rady, zwany dalej trybem, okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i jej organów, z wy³¹czeniem
zasad i trybu dzia³ania Komisji Rewizyjnej.
§ 2.
1.

Rada dzia³a na sesjach, oraz za porednictwem sta³ych i doranych komisji problemowych oraz przez Zarz¹d
wykonuj¹cy jej uchwa³y.

2.

Zarz¹d i komisje Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
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§ 3.
1.

Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy, uchwalonym na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok objêty
planem.

2.

Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
II. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 4.

Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1.

przewodnicz¹cy,

2.

I oraz II wiceprzewodnicz¹cy,

3.

Komisja Rewizyjna,

4.

Komisje sta³e wymienione w Statucie,

5.

dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 5.

Do obowi¹zków I Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut
dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego, a tak¿e w przypadku koniecznoci podjêcia
przez Radê niezw³ocznych dzia³añ pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku
mo¿liwoci dzia³ania Przewodnicz¹cego.
§ 6.
W razie wakatu lub nieobecnoci Przewodnicz¹cego oraz I Wiceprzewodnicz¹cego Rady do II Wiceprzewodnicz¹cego
stosuje siê odpowiednio § 5 Trybu.
§ 7.
1.

Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

2.

Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 8.

Postanowienia dotycz¹ce komisji Rady, z wyj¹tkiem Komisji Rewizyjnej, zawarte s¹ w rozdziale VIII Trybu.
III. Sesje Rady
§ 9.
1.

Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie
ustaw.

2.

Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych,
w formie uchwa³.

3.

Oprócz uchwa³, Rada mo¿e podejmowaæ:
1) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie.
§ 10.

1.

Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³.

2.

Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3.

Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie przewidzianym
w § 12 Trybu.
§ 11.

1.

Sesje nadzwyczajne zwo³ywane s¹ przez Przewodnicz¹cego Rady w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni od dnia z³o¿enia
wniosku o odbyciu takiej sesji z inicjatywy:
1) Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej,
2) Zarz¹du Miejskiego,
3) co najmniej 1/4 ustawowej liczby radnych.
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IV. Przygotowanie sesji
§ 12.
1. Sesje przygotowuje przewodnicz¹cy wspólnie z wiceprzewodnicz¹cym.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie projektu porz¹dku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym zaopiniowanych pod wzglêdem formalno-prawnym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów projektowanego porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia-jeden z wiceprzewodnicz¹cych.
4. Wymóg upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy sytuacji, kiedy przewodnicz¹cy Rady nie mo¿e udzieliæ
upowa¿nienia. W takiej sytuacji sesjê zwo³uje I wiceprzewodnicz¹cy Rady.
5. Jeli I wiceprzewodnicz¹cy Rady nie mo¿e zwo³aæ sesji, jego obowi¹zki przejmuje II wiceprzewodnicz¹cy Rady.
6. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
7. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne
materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
8. Zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
9. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 6,7 i 8 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na
pocz¹tku obrad, przed przyst¹pieniem do uchwalenia porz¹dku obrad.
10. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje siê do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty.
§ 13.
1.

Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii burmistrza, ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

2.

W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym  nie bêd¹cy radnymi osoby wchodz¹ce w sk³ad Zarz¹du oraz
sekretarz i skarbnik gminy.

3.

Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady.
§ 14.

Zarz¹d zobowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
V. Obrady
§ 15.
1.

Sesje Rady s¹ jawne.

2.

Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w tym
celu miejsca.
§ 16.

1.

Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego, Rada mo¿e postanowiæ
o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

2.

O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych
materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

3.

Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
§ 17.

1.

Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez
przewodnicz¹cego Rady w porozumieniu z przewodnicz¹cym Zarz¹du.

2.

Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o których mowa w § 11 Trybu.
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§ 18.
1.

Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co najmniej po³owy swego sk³adu .

2.

Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy swego sk³adu. Jednak¿e Rada nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 19.

1.

Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka przewodnicz¹cy Rady.

2.

W razie nieobecnoci przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z wiceprzewodnicz¹cych
rady, upowa¿niony przez przewodnicz¹cego.

3.

W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Rady nie mo¿e udzieliæ upowa¿nienia jednemu z wiceprzewodnicz¹cych Rady,
czynnoci okrelone w ust. 1 podejmuje I wiceprzewodnicz¹cy Rady.

4.

W przypadku, gdy I wiceprzewodnicz¹cy nie mo¿e podj¹æ czynnoci okrelonych w ust. 1, jego obowi¹zki przejmuje
II wiceprzewodnicz¹cy.
§ 20.

1.

Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram......sesjê Rady Miejskiej
w Bobolicach.

2.

Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy Rady stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad; w przypadku
braku quorum stosuje siê odpowiednio przepis § 17 ust. 1 Trybu.
§ 21.

1.

Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy Rady przedstawia Radzie pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad.

2.

Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, a tak¿e nie bêd¹cy
radnym cz³onek Zarz¹du.

3.

Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie przedstawiony przez siebie projekt porz¹dku obrad oraz wnioski,
o których mowa w ust. 2.
§ 22.

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1)

przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,

2)

trybuna obywatelska,

3)

informacjê przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,

4)

sprawozdanie przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania
uchwa³ Rady,

5)

rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub zajêcie stanowiska,

6)

interpelacje i zapytania radnych,

7)

odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na sesji lub na poprzednich sesjach,

8)

wolne wnioski i zapytania.
§ 23.

1.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 22 pkt. 4 Trybu sk³ada burmistrz lub cz³onek Zarz¹du wyznaczony przez Zarz¹d.

2.

Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 24.

1.

Na ka¿dej sesji  z wyj¹tkiem sesji uroczystych  radni mog¹ zg³aszaæ interpelacje i zapytania.

2.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielane s¹ na sesji, w przypadku niemo¿liwoci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi, wyjanienie powinno byæ udzielone pisemnie w terminie dwutygodniowym. Radny mo¿e ¿¹daæ,
by odpowied by³a przedmiotem obrad sesji.

3.

W porz¹dku obrad ka¿dej sesji  z wyj¹tkiem uroczystych  przewiduje siê równie¿ wolne wnioski i zapytania
sk³adane przez mieszkañców gminy. Przez wolne wnioski nale¿y rozumieæ: uwagi, spostrze¿enia, propozycje,
pomys³y dotycz¹ce funkcjonowania gminy i stanowi¹ce ofertê zg³aszaj¹cego do wykorzystania przez Urz¹d i organy
samorz¹du.
§ 25.

1.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug uchwalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
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2.

Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.

3.

Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia przewodnicz¹cego Rady.

4.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym momencie obrad.

5.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie bêd¹cej radnym, po uzyskaniu zgody Rady.

6.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e w ka¿dej chwili udzieliæ g³osu radcy prawnemu, b¹d sekretarzowi gminy w celu uzyskania
opinii prawnej dot. omawianej sprawy.
§ 26.

1.

Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.

3.

Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ prowadzeniu sesji, przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

4.

Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.

5.

Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali, tym osobom sporód publicznoci, które
swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 27.

Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz
nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.
§ 28.
1.

Przewodnicz¹cy poza kolejnoci¹ udziela g³osu w sprawie wniosku formalnego dotycz¹cego w szczególnoci:
a) stwierdzenia quorum,
b) zmiany w porz¹dku obrad,
c) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
d) zamkniêcia listy mówców,
e) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
f) zarz¹dzenia przerwy,
g) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
h) przeliczenia g³osów,
i) przestrzegania regulaminu obrad.

2.

Wnioski formalne przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie niezw³ocznie po ich zg³oszeniu, po wys³uchaniu
wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
§ 29.

1.

Sprawy osobowe Rada rozpatruje, z zastrze¿eniem § 50 ust. 4 Trybu w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e
jednak postanowiæ inaczej.

2.

Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 30.

1.

Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu
umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Zarz¹dowi ustosunkowanie siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków,
a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2.

Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.

3.

Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu zarz¹dzenia g³osowania, przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 31.

1.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy Rady koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam.....sesjê
Rady Miejskiej w Bobolicach.

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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§ 32.
1.

Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ z chwil¹ jej podjêcia.

2.

Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿
na nastêpnej sesji.
§ 33.

Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogólne
przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym sesja siê odbywa.
§ 34.
1.

Pracownik Urzêdu Miejskiego, wyznaczony przez burmistrza w uzgodnieniu z przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza
z ka¿dej sesji Rady protokó³.

2.

Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y
o której mowa w § 22 pkt. 1 Trybu.

3.

Nagranie z sesji stanowi rodek techniczny s³u¿¹cy sporz¹dzeniu protoko³u i nie mo¿e byæ udostêpniany
do ods³uchu osobom trzecim.
§ 35.

1.

Protokó³ z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlaæ przebieg sesji.

2.

Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³,
imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
e) uchwalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów za, przeciw, wstrzymujê siê,
h) podpis przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 36.

W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u,
po czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i ewentualnym przes³uchaniu
tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
§ 37.
1.

Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem
roku kalendarzowego.

2.

Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, z³o¿one na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych,
owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego Rady.

3.

Kopie uchwa³ z sesji Rady przewodnicz¹cy Rady dorêcza burmistrzowi najpóniej w ci¹gu 3 dni od dnia zakoñczenia
sesji.

4.

Wyci¹gi z protoko³u z sesji Rady oraz kopie uchwa³ przewodnicz¹cy Rady dorêcza tak¿e tym jednostkom
organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 38.

1.

Protokó³ z sesji jest do wgl¹du w biurze Rady.
§ 39.

1.

Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protokó³ów, itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Miejskiego
wyznaczony przez burmistrza w uzgodnieniu z przewodnicz¹cym Rady.

2.

Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych przewodnicz¹cemu Rady.
§ 40.

1.

Uchwa³y, o których mowa w § 9 ust. 2 Trybu, a tak¿e owiadczenia, o których mowa w § 9 ust. 3 Trybu
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
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Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
VI. Uchwa³y
§ 41.

1.

Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Zarz¹d, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.

2.

Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enie sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y (z dniem podjêcia, og³oszenia uchwa³y lub w okrelonym terminie).

3.

Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia
uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.

4.

Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do zgodnoci uchwa³y z prawem przez radcê prawnego Urzêdu Miejskiego.
§ 42.

1.

Uchwa³y Rady podpisuje przewodnicz¹cy rady.

2.

Ust. 1 stosuje siê odpowiednio do wiceprzewodnicz¹cych Rady, prowadz¹cych obrady.
§ 43.

Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok
podjêcia uchwa³y.
§ 44.
1.

Zarz¹d ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

2.

Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.

3.

Urz¹d Miejski prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
§ 45.

Burmistrz przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7 dni od daty podjêcia.
§ 46.
Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie:
1)

uchwa³ê bud¿etow¹,

2)

uchwa³ê w sprawie absolutorium,

3)

inne uchwa³y objête zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.
VII. Tryb g³osowania
§ 47.

W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 48.
1.

G³osowanie mo¿e byæ jawne albo tajne.

2.

G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.

3.

G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza przewodnicz¹cy Rady, przelicza oddane g³osy za, przeciw
wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym
sk³adem Rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

4

Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ radnych.

5.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy Rady.
§ 49.

1.

G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustawowo.

2.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, a samo g³osowanie
przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wybranym sporód siebie przewodnicz¹cym komisji.
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3.

Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania, objania sposób g³osowania i przeprowadza je.

4.

Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych obecnych na sesji. Na kartkach umieszcza siê krótkie
i precyzyjnie sformu³owane pytanie dotycz¹ce treci g³osowanej uchwa³y oraz za, przeciw i wstrzymujê siê.
Radny oddaje g³os wpisuj¹c znak x przy wybranym wariancie. Wpisanie wiêcej ni¿ jednego znaku x, brak znaku,
dopiski lub skrelenie na karcie powoduj¹ niewa¿noæ g³osu.

5.

Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

6.

Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
§ 50.

1.

Przewodnicz¹cy Rady przed podaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ treæ
wniosku w taki sposób, aby jego realizacja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji
wnioskodawcy.

2.

W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej
id¹cy, rozstrzyga przewodnicz¹cy Rady.

3.

W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób, Przewodnicz¹cy Rady przed zamkniêciem listy kandydatów,
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej, poddaje pod
g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów i zarz¹dza wybory.

4.

Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 51.

Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego
wniosku (wniosków) Rada g³osuje w pierwszej kolejnoci wnioski o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
§ 52.
1.

G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów za ni¿ przeciw.

2.

Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu mo¿liwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na któr¹ oddano
liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e warianty.
§ 53.

1.

G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y
co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
VIII. Komisje Rady
§ 54.

1.

Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych
uchwa³ach.

2.

Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
§ 55.

1.

Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym i zatwierdzonym przez Radê do koñca
stycznia danego roku.

2.

Rada mo¿e zleciæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 56.

1.

Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.

2.

Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych rad gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a ponadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.

3.

Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przedk³adaj¹ je Radzie.

4.

Na podstawie upowa¿nienia Rady, przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹cy pracê komisji
Rady stosownie do § 7 Trybu, mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania z posiedzenia.

5.

W posiedzeniach komisji poza Komisj¹ Rewizyjn¹ mog¹ braæ udzia³ radni nie bêd¹cy cz³onkami komisji, jak równie¿
za zgod¹ przewodnicz¹cego komisji inne osoby.
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§ 57.
1.

Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrani przez cz³onków
komisji sporód radnych.

2.

Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada na wniosek tej Komisji, zgodnie z Regulaminem Komisji
Rewizyjnej.

3.

Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub zastêpc¹ przewodnicz¹cego tylko jednej komisji sta³ej.
§ 58.

1.

Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa
sk³adu komisji.

2.

Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach w oparciu o roczne plany pracy.

3.

Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³ odzwierciedlaj¹cy przebieg obrad.
§ 59.

Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
§ 60.
1.

Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.

2.

W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
IX. Radni
§ 61.

Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje zg³aszane
postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
§ 62.
1.

Radny sk³ada na pierwszej sesji po wyborach Rady Miejskiej lubowanie.

2.

lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo
lubujê.

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.
§ 63.

Radny jest zobowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady i jej organów oraz instytucji samorz¹dowych, do których zosta³
wybrany lub desygnowany.
§ 64.
1.

Radny ma prawo inicjatywy uchwa³odawczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo udzia³u w g³osowaniu
na sesjach Rady, prawo wystêpowania z interpelacjami oraz zapytaniami.

2.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych w celu reprezentowania pogl¹dów danej grupy spo³ecznej. Obs³ugê Klubów
zapewnia Biuro Rady.

3.

Klub radnych winien liczyæ minimum trzech cz³onków. Zasady funkcjonowania Klubów okrelaj¹ regulaminy klubów
radnych.
§ 65.

1.

Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2.

Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest cz³onkiem, za wyj¹tkiem sytuacji,
do których odnosz¹ siê przepisy o zwolnieniach grupowych. Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy
z radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonaniem przez radnego mandatu.

3.

Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ radnego z pracy zawodowej, w celu umo¿liwienia wykonywania jego
obowi¹zków.

4.

Radnym przys³uguj¹ diety i zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê.

5.

Przepis ust. 4 stosuje siê odpowiednio do cz³onków komisji spoza Rady.
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§ 66.
1.

Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z wyborcami przez:
a) informowanie wyborców o stanie Gminy,
b) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
c) propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,
d) informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w Radzie.
§ 67.

1.

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

2.

Radny, w najkrótszym terminie od daty zakoñczenia sesji Rady lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ
swoj¹ nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne pisemne lub ustne wyjanienia przewodnicz¹cemu Rady lub
przewodnicz¹cym komisji.
§ 68.

1.

Spotkania ze swoimi wyborcami Radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 1 raz w roku.

2.

Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ w swoich okrêgach wyborczych  w terminie i miejscu
podanym uprzednio do wiadomoci wyborców  osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.

3.

Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ mieszkañców Gminy w siedzibie Urzêdu Miejskiego w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 69.

Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki swej pracy w Radzie.
§ 70.
1.

W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, przewodnicz¹cy Rady
mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.

2.

Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 podejmuje Rada po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ.
§ 71.

1.

W przypadku wniosku zak³adu pracy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.

2.

Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na pimie przewodnicz¹cemu Rady.

3.

Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§ 72.

Podstawa do udzielenia radnemu przez pracodawcê zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy
o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych prac, zawieraj¹ce
okrelenie terminu i charakteru zajêæ, podpisywane przez przewodnicz¹cego komisji.
§ 73.
1.

Zarz¹d wystawia radnym dokument podpisany przez przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie
funkcji radnego.

2.

Zarz¹d udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu (realizowaniu ich uprawnieñ i pomaga w wykonywaniu
ich obowi¹zków).

3.

Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funkcji
radnego.
§ 74.

Przewodnicz¹cy Rady wydaje cz³onkom komisji nie bêd¹cym radnymi dokumenty stwierdzaj¹ce ich udzia³ w pracach
Rady.
X. Absolutorium
§ 75.
1.

Zarz¹d Miejski przedk³ada Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania bud¿etu gminy do 31 marca roku
nastêpnego.

2.

Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdanie z wykonania bud¿etu w terminie do dnia 10 kwietnia roku nastêpnego
po roku sprawozdawczym.
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Rada Miejska rozpatruje sprawozdanie z wykonania bud¿etu w terminie do dnia 30 kwietnia roku nastêpnego
po roku sprawozdawczym i po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
podejmuje uchwa³ê w sprawie udzielenia absolutorium.
XI. Wspólne sesje z radnymi innych gmin
§ 76.

1.

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

2.

Wspóln¹ sesjê organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych gmin.

3.

Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych rad gmin.
§ 77.

1.

Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane gminy, chyba ¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej
sesji postanowi¹ inaczej.

2.

Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.
XII. Postanowienia koñcowe
§ 78.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ Trybu i udziela pomocy we w³aciwej jego interpretacji.
Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy Bobolice
Regulamin Komisji Rewizyjnej
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach zwany dalej regulaminem, okrela zasady i tryb dzia³ania
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach, zwanej dalej Komisj¹
§ 2.
1.

Komisja Rewizyjna jest sta³¹ Komisj¹ powo³an¹ przez Radê w celu kontrolowania dzia³alnoci Zarz¹du Miejskiego
oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

2.

Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Zarz¹du, gminnych
jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek oraz
pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

3.

Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materia³y z kontroli dzia³alnoci Zarz¹du i jednostek organizacyjnych,
dokonywanych przez inne podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e materia³ów z kontroli zewnêtrznych.

4.

Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach okrelonych w ustawach i niniejszym regulaminie.
§ 3.

Komisja podlega Radzie Miejskiej i przedk³ada jej swój plan pracy.
II. Sk³ad Komisji Rewizyjnej
§4.
1.

Komisja sk³ada siê z:
Przewodnicz¹cego, zastêpcy przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie trzech, wybieranych wy³¹cznie
sporód radnych uchwa³¹ Rady podejmowan¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Rady.

2.

Odwo³anie cz³onków Komisji nastêpuje na zasadach okrelonych w ust.1.

3.

W sk³ad Komisji nie mog¹ byæ powo³ani radni pe³ni¹cy funkcjê przewodnicz¹cego Rady i wiceprzewodnicz¹cego
Rady oraz radni bêd¹cy cz³onkami Zarz¹du.

4.

Rada powinna unikaæ powo³ywania do sk³adu Komisji radnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy w gminnych
jednostkach organizacyjnych.
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Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyganiêcia mandatu radnego, wyboru cz³onka Komisji
na przewodnicz¹cego lub zastêpcê przewodnicz¹cego Rady oraz w przypadku wyboru w sk³ad Zarz¹du.
§ 5.

Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego
Komisji lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje zastêpca.
§ 6.
1.

Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w dzia³aniach Komisji w sprawach, w których mo¿e powstaæ
podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.

2.

W sprawie wy³¹czenia zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie
przewodnicz¹cy komisji.

3.

O wy³¹czeniu przewodnicz¹cego Komisji decyduje Rada.

4.

Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w terminie 7 dni od daty
powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.

5.

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu Postêpowania
Administracyjnego.
III. Zadania Kontrolne
§ 7.

1.

Komisja kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du i jednostek organizacyjnych pod wzglêdem:
a) legalnoci,
b) gospodarnoci,
c) rzetelnoci,
d) celowoci, oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.

2.

Komisja kontroluj¹c dzia³alnoæ Zarz¹du i jednostek organizacyjnych bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹,
w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 8.

Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwa³ach Rady.
§ 9.
Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1.

Kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego
podmiotu.

2.

Problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci.

3.

Sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku
postêpowania jednostki.
§ 10.

Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji.
§ 11.
1.

Rada mo¿e nakazaæ Komisji nie rozpoczynanie kontroli, przerwanie kontroli, rozszerzenie lub zawê¿enie kontroli i jej
przedmiotu.

2.

Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
§ 12.

1.

Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci
wed³ug kryteriów okrelonych w § 7 ust. 1 Regulaminu.

2.

Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania dowodowego.

3.

Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane
w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia
i owiadczenia kontrolowanych.
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§ 13.
1.

W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie
zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2.

Je¿eli podejrzenie dotyczy burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym przewodnicz¹cego Rady.
§ 14.

1.

Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki niezbêdne dla prawid³owego
przeprowadzenia kontroli:
a) Komisja ma prawo do: zapewnienia kontroluj¹cemu przez kontrolowanego niezbêdnych warunków i rodków
do prawid³owego przeprowadzenia kontroli,
b) Komisja ma prawo dostêpu do dokumentów i materia³ów niezbêdnych do przeprowadzenia kontroli oraz
dostêpu do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.

2.

Odmowa realizacji uprawnieñ Komisji okrelonych w ust. 1 lit. a i b poci¹ga za sob¹ koniecznoæ niezw³ocznego
udzielenia przez kierownika kontrolowanego podmiotu pisemnego wyjanienia na rêce osoby kontroluj¹cej.

3.

Kontroluj¹cy maj¹ prawo do uzyskania ustnych i pisemnych wyjanieñ, dotycz¹cych przedmiotu kontroli.

4.

Zasady udostêpniania danych osobowych, wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ reguluj¹
powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 15.

Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
IV. Protoko³y kontroli
§ 16.
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³ pokontrolny
obejmuj¹cy:
a)

nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,

b)

imiona i nazwiska kontroluj¹cych,

c)

daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,

d)

okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,

e)

imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

f)

przebieg i wynik kontroli, a w szczególnoci wnioski wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci
kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

g)

datê i miejsce podpisania protoko³u,

h)

podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u
z podaniem przyczyn odmowy,

i)

protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci.
§ 17.

1.

W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci osób
kontroluj¹cych, osoby te zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia w terminie trzech dni od daty odmowy pisemnego wyjanienia
jej przyczyny.

2.

Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na rêce przewodnicz¹cego Komisji. Je¿eli podpisania protoko³u
odmówi³ przewodnicz¹cy Komisji, sk³ada on  na zasadach wy¿ej podanych  wyjanienia na rêce przewodnicz¹cego
Rady.
§ 18.

Kontroluj¹cy informuj¹ kierownika kontrolowanego podmiotu o mo¿liwoci z³o¿enia na rêce przewodnicz¹cego Rady
uwag dotycz¹cych kontroli i jej wyników.
§ 19.
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w 4 egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokó³u  otrzymuj¹:
a)

przewodnicz¹cy Rady,

b)

przewodnicz¹cy Komisji,
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c)

kierownik kontrolowanego podmiotu,

d)

Zarz¹d Miejski.

Poz. 139

V. Zadania opiniodawcze
§ 20.
1.

Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium Zarz¹dowi.

2.

Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opiniê i wniosek, o którym mowa w ust.1 na rêce przewodnicz¹cego Rady
w terminie okrelonym w Trybie Rady stanowi¹cym za³¹cznik nr 4 do Statutu.
§ 21.

1.

Komisja opiniuje na pimie zamiar powierzenia radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub
umowy agencyjnej, albo zamiar udzielenia radnemu zamówienia publicznego w zakresie nie objêtym przepisami
o zamówieniach publicznych.

2.

Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opinie w sprawach, o których mowa w ust. 1, na rêce przewodnicz¹cego Rady
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej proby o opiniê od organu Gminy.
§ 22.

1.

Komisja opiniuje na pimie wniosek o odwo³anie Zarz¹du z wyj¹tkiem Burmistrza oraz wniosek o odwo³anie Burmistrza.

2.

Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opinie, o których mowa w ust.1 na rêce przewodnicz¹cego Rady w terminie
14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.
§ 23.

Komisja wydaje tak¿e opinie w sprawach okrelonych w uchwa³ach Rady.
VI. Plan pracy i sprawozdania Komisji.
§ 24.
1.

Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy i kontroli w terminie do koñca stycznia danego roku.

2.

Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
a) terminy odbywania posiedzeñ,
b) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli kompleksowej.
§ 25.

1.

Komisja sk³ada Radzie  w terminie do 30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swej dzia³alnoci w roku
poprzednim.

2.

Sprawozdanie powinno zawieraæ:
a) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
b) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych w toku kontroli,
c) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê,
d) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi
z tych kontroli,
e) ocenê wykonania bud¿etu gminy za rok ubieg³y oraz wniosek w sprawie absolutorium Zarz¹dowi.

3.

Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 Komisja sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci po podjêciu stosownej
uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.
VII. Posiedzenia Komisji
§ 26.

1.

Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z planem pracy oraz
w miarê potrzeb.

2.

Posiedzenia, które nie s¹ objête planem pracy Komisji mog¹ byæ zwo³ane z w³asnej inicjatywy przewodnicz¹cego
Komisji, a tak¿e na pisemny wniosek:
a) przewodnicz¹cego Rady,
b) nie mniej ni¿ 3 radnych,
c) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji.

3.

Przewodnicz¹cy Rady oraz radni sk³adaj¹cy wniosek w sprawie zwo³ania posiedzenia Komisji, zobowi¹zani
s¹ wskazaæ we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.
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4.

Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenie Komisji:
a) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji,
b) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

5.

W posiedzeniach Komisji mog¹ braæ udzia³ tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.

6.

Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków Komisji
bior¹cych udzia³ w posiedzeniu.
§ 27.

1.

Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.

2.

Komisja podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym.

3.

W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego Komisji.
VIII. Postanowienia koñcowe
§ 28.

Obs³ugê Komisji zapewnia Burmistrz.
§ 29.
Komisja mo¿e wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci
rzeczowej.
§ 30.
Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez RIO, NIK lub inne
organy kontroli.
Za³¹cznik nr 6
do Statutu Gminy Bobolice
Regulamin Pracy
Zarz¹du Miejskiego w Bobolicach
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin okrela tryb dzia³ania i formy pracy Zarz¹du Miejskiego w Bobolicach zwanego dalej Zarz¹dem.
§ 2.
1.

Pracami Zarz¹du kieruje przewodnicz¹cy, którym jest burmistrz gminy. W przypadku jego nieobecnoci funkcjê
tê sprawuje zastêpca burmistrza lub wyznaczony przez burmistrza cz³onek Zarz¹du.

2.

W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, burmistrz mo¿e podj¹æ
czynnoci nale¿¹ce do kompetencji Zarz¹du. Podjête w tym trybie czynnoci podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Zarz¹d
na najbli¿szym posiedzeniu.

3.

Przewodnicz¹cy ustala plan pracy Zarz¹du i przedk³ada go do zatwierdzenia Zarz¹dowi. Cz³onkowie Zarz¹du maj¹
prawo do wniesienia poprawek i uzupe³nieñ do planu pracy.
§ 3.

1.

Sprawy rozstrzygane przez Zarz¹d zapadaj¹ w formie uchwa³ w wyniku g³osowania jawnego zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.

2.

Prawo g³osowania przys³uguje tylko cz³onkom Zarz¹du.

3.

W przypadku równej liczby g³osów, rozstrzygaj¹cy jest g³os przewodnicz¹cego Zarz¹du.
§ 4.

W posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy sekretarz i skarbnik gminy bez prawa g³osu.
§ 5.
1.

W posiedzeniu Zarz¹du mo¿e uczestniczyæ Przewodnicz¹cy Rady z g³osem doradczym.

2.

W posiedzeniu Zarz¹du mog¹ uczestniczyæ inne osoby je¿eli udzia³ ich przewodnicz¹cy Zarz¹du uzna za niezbêdny
dla rozstrzygniêcia sprawy.
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§ 6.
W zakresie ustalonym przez Zarz¹d, burmistrz mo¿e powierzyæ prowadzenie spraw miasta i gminy w swoim imieniu
sekretarzowi.
§ 7.
Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
II. Posiedzenia Zarz¹du
§ 8.
1.

Zarz¹d rozpatruje sprawy na posiedzeniach, które odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.

2.

Obradom Zarz¹du przewodniczy jego przewodnicz¹cy.
Protokó³ z posiedzeñ Zarz¹du prowadzi sekretarz gminy lub inny pracownik upowa¿niony przez przewodnicz¹cego
Zarz¹du.

3.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du w szczególnoci:
1) otwiera obrady,
2) przedstawia proponowany porz¹dek obrad,
3) informuje Zarz¹d o wykonaniu ustaleñ i uchwa³ podjêtych na poprzednim posiedzeniu,
4) informuje o dzia³aniach podjêtych miedzy posiedzeniami,
5) udziela g³osu cz³onkom Zarz¹du i osobom uczestnicz¹cym w posiedzeniu,
6) czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,
7) przedstawia Zarz¹dowi kandydatów na stanowiska kierownicze,
8) poddaje pod g³osowanie uchwa³y Zarz¹du,
9) okrela termin nastêpnego posiedzenia,
10) zamyka posiedzenie Zarz¹du.
III. Postanowienia koñcowe
§ 9.

1.

Protoko³y z posiedzenia Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du, a uchwa³y podjête przez Zarz¹d
 przewodnicz¹cy.

2.

Cz³onkowie Zarz¹du maj¹ obowi¹zek uczestniczenia w pracach Zarz¹du.

3.

W przypadku niemo¿noci uczestniczenia w obradach, cz³onek Zarz¹du zobowi¹zany jest powiadomiæ o tym fakcie
przewodnicz¹cego co najmniej na dzieñ przed dniem obrad. Je¿eli nieobecnoæ spowodowana jest przyczynami
nag³ymi, nieobecnoæ swoj¹ cz³onek Zarz¹du usprawiedliwia na najbli¿szym posiedzeniu.

4.

Na wniosek co najmniej 2 cz³onków Zarz¹du przewodnicz¹cy zwo³uje posiedzenie Zarz¹du w ci¹gu 3 dni od daty
z³o¿enia wniosku.
§ 10.

1.

Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê w siedzibie Urzêdu.

2.

W miarê potrzeby posiedzenia Zarz¹du mog¹ odbywaæ siê poza siedzib¹ Urzêdu.

3.

W przypadku zmiany terminu posiedzenia, zawiadomienie cz³onków Zarz¹du o dacie posiedzenia nale¿y do sekretarza
gminy.

Poz. 140
UCHWA£A NR VI/36/99
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 25 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipiany.
Na podstawie art. 18 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 Miejska w Lipianach uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
W Statucie gminy Lipiany stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIII/110/96 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 9 lipca
1996 r. w sprawie Statutu Gminy Lipiany (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 12, poz. 95) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.

w § 2 wyra¿enie szczeciñskim zast¹piæ wyra¿eniem zachodniopomorskim.

2.

w § 10
 ust. 1 przyj¹æ nastêpuj¹cy zapis: Na pierwszej sesji zwo³anej przez Przewodnicz¹cego Rady poprzedniej
kadencji Rada Miejska dokonuje wyboru:  przewodnicz¹cego obrad w g³osowaniu jawnym,  przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w g³osowaniu tajnym,  ustala termin wyboru Burmistrza.
 wprowadziæ ust. 4 o treci: Nowo wybranym radnym dostarczyæ Statut gminy Lipiany i aktualn¹ ustawê
samorz¹dow¹.

3. w § 11 ust. 2 na koñcu zdania skreliæ kropkê i dopisaæ o ile Rada nie postanowi inaczej.
4. w § 14 ust. 2 na koñcu zdania skreliæ kropkê i dopisaæ bez mo¿liwoci podejmowania stosownych uchwa³.
5. w § 15 ust. 2 wyra¿enia interpelacje zast¹piæ wyra¿eniem zapytania.
6. w § 23 ust. 3 dokonaæ zmiany zapisu na zapis nastêpuj¹cy: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej pe³ni dy¿ur raz
w tygodniu o czym informuje mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty.
7. w § 24 ust. 3 dokonaæ wykrelenia ostatniego wiersza wyboru delegata do Sejmiku Samorz¹dowego Województwa
Szczeciñskiego.
8. w § 25 w nazwie Komisja Zdrowia, Owiaty, Kultury, Sportu i Ochrony rodowiska dokonaæ zmiany tj. po s³owie
Sportu dopisaæ s³owo Turystyki.
9. w § 32 dokonaæ wykrelenia ust. 2.
10. w § 34  dotychczasow¹ treæ zaznaczyæ jako ust. 1 i wprowadziæ ust. 2 o treci: W sk³ad Komisji Rewizyjnej
wchodz¹ radni z wyj¹tkiem:
 Przewodnicz¹cego Rady i jego Zastêpcy,
 cz³onków Zarz¹du,
 osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy na samodzielnych stanowiskach oraz materialnie
odpowiedzialnych.
11. w § 46 dokonaæ wykrelenia ust. 4.
12. w § 51 dokonaæ wykrelenia ust. 2.
13. w § 53 wykreliæ w ca³oci.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Lipiany.
§ 3.
Zmiana Statutu Gminy podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz
podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ przed i w Urzêdzie Miasta i Gminy.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Krzysztof Boguszewski
Poz. 141
UCHWA£A NR XVII/156/2000
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 lutego 2000 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminê Trzebiatów.
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) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
Ustala siê plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminê Trzebiatów z siedzibami i strukturami, jak
nastêpuje:
1)

Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie, ul. Wodna 2, klasy I  III. Gimnazjum podporz¹dkowane jest organizacyjnie:
a) Gimnazjum dla Doros³ych, ul Muzealna 5, klasy I  III;

2)

Publiczne Gimnazjum w Mrze¿ynie, ul. Tysi¹clecia 7a, klasy I  III.
§ 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od 1 wrzenia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zdzis³aw Mieszczyñski
Poz. 142
UCHWA£A NR XVII/157/2000
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 lutego 2000 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez gminê Trzebiatów.
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) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez gminê Trzebiatów z siedzibami i strukturami,
jak nastêpuje:
1)

Szko³a Podstawowa Nr 1 w Trzebiatowie, ul. Szkolna 1, klasy I  VI;

2)

Szko³a Podstawowa Nr 2 w Trzebiatowie, ul. D³uga 11, klasy I  VI;

3)

Szko³a Podstawowa w Mrze¿ynie, klasy I  VI. Szkole podporz¹dkowana jest organizacyjnie:
a) Szko³a Filialna w Trzebuszu, klasy I  III.

4)

Szko³a Podstawowa w Rogozinie, klasy I  VI.
§ 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od 1 wrzenia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zdzis³aw Mieszczyñski
Poz. 143
STATUT
Zwi¹zku Gmin Dorzecza Iny
W celu wspólnego realizowania okrelonych niniejszym Statutem zadañ maj¹cych charakter publiczny,
reprezentowania i obrony wspólnych interesów w tym zakresie, oraz dzia³aj¹c na podstawie art. 10 i rozdzia³u 7
(art. 64  75) 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), Gminy wymienione w § 2 postanawiaj¹ przyj¹æ i stosowaæ postanowienia
niniejszego Statutu.
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I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Tworzy siê zwi¹zek miêdzygminny pod nazw¹, ZWI¥ZEK GMIN DORZECZA INY zwany dalej Zwi¹zkiem.
§ 2.
Cz³onkami Zwi¹zku s¹ nastêpuj¹ce gminy: Suchañ, Dobrzany, Stara D¹browa, Stargard Szczeciñski, Marianowo, Chociwel.
§ 3.
Siedzib¹ Zwi¹zku jest Marianowo.
§ 4.
Zwi¹zek posiada osobowoæ prawn¹ i wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 5.
Zwi¹zek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów i Wojewody, a w zakresie spraw bud¿etowych  Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
§ 6.
Zwi¹zek zosta³ utworzony na czas nieokrelony.
§ 7.
Zadania Zwi¹zku obejmuj¹:
1)

Podejmowanie wspólnych dzia³añ w zakresie:
 ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, bêd¹cych baz¹ dla rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej,
 ukierunkowania rozwoju gospodarczego tych terenów w oparciu o naturalne walory przyrodnicze.

2)

Wymiana dowiadczeñ w zakresie zadañ komunalnych.

3)

Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach wspó³pracy z samorz¹dami terytorialnymi innych pañstw,
zwi¹zkami gmin i Euroregionami.

4)

Zg³aszanie inicjatyw w przedmiocie dzia³ania gmin i Zwi¹zku do Przedstawicieli Parlamentu i administracji rz¹dowej.

5)

Wspólne realizowanie zadañ i inwestycji komunalnych i prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej. Zwi¹zek powo³a
jednostki organizacyjne dla prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.

6)

Podejmowanie innych dzia³añ wynikaj¹cych z uchwa³ rad gmin.
§ 8.

Dla realizacji zadañ Zwi¹zku mo¿e on tworzyæ wewnêtrzne jednostki organizacyjne oraz zawieraæ umowy z innymi
podmiotami.
II. Organy Zwi¹zku
§ 9.
Organami Zwi¹zku s¹: Zgromadzenie Zwi¹zku i Zarz¹d Zwi¹zku.
§ 10.
Organem stanowi¹cym i kontrolnym Zwi¹zku jest Zgromadzenie Zwi¹zku, a organem wykonawczym Zarz¹d Zwi¹zku.
§ 11.
1.

W sk³ad Zgromadzenia Zwi¹zku wchodz¹ przewodnicz¹cy zarz¹dów gmin bêd¹cych cz³onkami Zwi¹zku oraz
po 1 radnym z ka¿dej Rady Gminy bêd¹cej cz³onkiem Zwi¹zku.

2.

Odwo³anie przedstawicieli gmin w Zwi¹zku nastêpuje w tym samym trybie jak wyznaczanie (wybór).
§ 12.

Po up³ywie kadencji, wyganiêciu mandatu (jako radnego) lub w wypadku odwo³ania przez gminê jej przedstawiciela,
pe³ni on w Zgromadzeniu wzglêdnie innym organie Zwi¹zku swoje obowi¹zki a¿ do wyznaczenia (wyboru) w jego miejsce
innej osoby.
§ 13.
Wyst¹pienie cz³onka ze Zwi¹zku powoduje jednoczenie pozbawienie przedstawicieli wystêpuj¹cego cz³onka wszystkich
funkcji w organach Zwi¹zku.
§ 14.
Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego i jego Zastêpcê.
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§ 15.
Do kompetencji Zgromadzenia Zwi¹zku nale¿y:
1) Ustalanie programów realizacji zadañ Zwi¹zku;
2) Uchwalanie planu finansowego Zwi¹zku i ocena jego wykonania;
3) Decydowanie w sprawach tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych Zwi¹zku;
4) Realizowanie (odpowiednio) w ramach Zwi¹zku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadañ zleconych
Zwi¹zkowi;
5) Powo³ywanie (wybieranie) i odwo³ywanie Zarz¹du Zwi¹zku oraz kontrolowanie jego dzia³alnoci;
6) Powo³ywanie komisji rewizyjnej Zwi¹zku oraz w razie potrzeby innych sta³ych i doranych komisji do okrelonych
zadañ;
7) Podejmowanie uchwa³ w sprawie absolutorium dla Zarz¹du;
8) Ustalanie wysokoci sk³adek cz³onkowskich;
9) Zatwierdzenie kierunków dzia³ania Zwi¹zku;
10) Decydowanie o nabyciu, lub zbyciu mienia;
11) Ustalenia wysokoci diet dla cz³onków Zgromadzenia;
12) Okrelenie wysokoci sumy, do której Zarz¹d samodzielnie mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania finansowe;
13) Ustalanie regulaminu organizacyjnego biura Zwi¹zku i innych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku.
§ 16.
Uchwa³y Zgromadzenia s¹ podejmowane bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów statutowej liczby jego cz³onków.
§ 17.
1.

Cz³onek Zgromadzenia mo¿e wnieæ pisemny sprzeciw w stosunku do uchwa³y Zgromadzenia, w ci¹gu siedmiu dni
od daty jej podjêcia.

2.

Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwa³y i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy wraz z podjêciem
uchwa³y wiêkszoci¹ 2/3 g³osów w terminie 21 dni od daty wniesienia sprzeciwu.

3.

Sprzeciw do uchwa³y podjêtej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest bezskuteczny.

4.

Zgromadzenie odbywa posiedzenie zwyczajowe nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.

5.

Zgromadzenie zwo³uje Zarz¹d powiadamiaj¹c cz³onków nie póniej ni¿ 14 dni przed dniem Zgromadzenia.

6.

Zgromadzenie mo¿e odbywaæ równie¿ posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek jednej pi¹tej cz³onków Zwi¹zku,
który powinien zawieraæ proponowany porz¹dek obrad.
§ 18.

1.

Zarz¹d Zwi¹zku jest powo³ywany i odwo³ywany przez Zgromadzenie Zwi¹zku.

2.

Zarz¹d Zwi¹zku liczy 6 cz³onków i sk³ada siê z Przewodnicz¹cego Zarz¹du i 5 cz³onków.

3.

W sk³ad Zarz¹du mog¹ wchodziæ równie¿ cz³onkowie spoza sk³adu Zgromadzenia, w liczbie nie przekraczaj¹cej
1/3 sk³adu Zarz¹du.
§ 19.

Do kompetencji Zarz¹du Zwi¹zku nale¿y:
1) Realizowanie zadañ Zwi¹zku;
2) Wykonywanie uchwa³ Zgromadzenia Zwi¹zku w trybie ustalonym Statutem;
3) Sporz¹dzenie projektu planu finansowego Zwi¹zku i jego wykonywanie;
4) Prowadzenie gospodarki finansowej Zwi¹zku na zasadach okrelonych ustaw¹ o finansach publicznych;
5) Decydowanie w sprawach maj¹tkowych Zwi¹zku w zakresie i trybie okrelonym przez Zgromadzenie;
6) Decydowanie w sprawach Zwi¹zku nie zastrze¿onych przepisami prawa dla Zgromadzenia Zwi¹zku oraz w ramach
zakrelonych Zwi¹zkowi ustawowo;
7) Zawieranie umów i porozumieñ;
8) Ustalanie terminu, miejsca i porz¹dku obrad Zgromadzenia;
9) Zaci¹ganie po¿yczek do wysokoci ustalonej przez Zgromadzenie;
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10) Przygotowywanie projektu uchwa³;
11) Powo³ywanie kierowników jednostek organizacyjnych podleg³ych Zwi¹zkowi.
§ 20.
Zarz¹d podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jego sk³adu, chyba ¿e ustawa
stanowi inaczej. W wypadku równej iloci g³osów decyduje g³os Przewodnicz¹cego.
§ 21.
Do Przewodnicz¹cego Zarz¹du stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce Wójta lub Burmistrza.
W szczególnoci do jego kompetencji nale¿y:
1)

Kierowanie prac¹ Zarz¹du i jego biura;

2)

Podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

3)

Reprezentowanie Zwi¹zku na zewn¹trz, z zastrze¿eniem § 29.
§ 22.

1.

Obs³ugê techniczn¹ i organizacyjn¹ Zwi¹zku i jego organów zapewnia biuro Zwi¹zku.

2.

Biuro jest podporz¹dkowane Przewodnicz¹cemu Zarz¹du, a jego prac¹ kieruje dyrektor biura.

3.

Za zgod¹ Zarz¹du Przewodnicz¹cy mo¿e przekazaæ niektóre swoje uprawnienia dyrektorowi biura.
III. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
§ 23.

Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 osób, wybranych sporód cz³onków Zgromadzenia, nie pe³ni¹cych funkcji w Zarz¹dzie
wzglêdnie funkcji Przewodnicz¹cego Zgromadzenia lub jego Zastêpcy. Komisja wybiera Przewodnicz¹cego Komisji
ze swego grona, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.
§ 24.
Do zadañ komisji Rewizyjnej Zwi¹zku nale¿y:
1)

Przeprowadzanie kontroli z zakresu dzia³alnoci Zwi¹zku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie;

2)

Opiniowanie wykonywania bud¿etu Zwi¹zku;

3)

Sporz¹dzanie wniosku w sprawie udzielenia b¹d nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium.
§ 25.

Protoko³y, wnioski i opinie Komisji wymagaj¹ formy pisemnej i podpisania przez wszystkich cz³onków Komisji.
IV. Mienie i gospodarka zwi¹zku
§ 26.
Mienie zwi¹zku stanowi¹ w szczególnoci:
1)

Sk³adniki maj¹tkowe w postaci ruchomoci i nieruchomoci, prawa i fundusze;

2)

Dochody z maj¹tku Zwi¹zku;

3)

Dochody z dzia³alnoci Zwi¹zku;

4)

Subwencje, dotacje zapisy, darowizny;

5)

Sk³adki i op³aty cz³onkowskie.
§ 27.

Korzystanie z maj¹tku Zwi¹zku jest odp³atne. Do korzystania z maj¹tku Zwi¹zku uprawnione s¹ wszystkie gminy
na równych prawach. Zgromadzenie mo¿e wyraziæ zgodê na korzystanie z maj¹tku Zwi¹zku przez jedn¹ z gmin.
§ 28.
Zwi¹zek mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w granicach przewidzianych ustawami dla samorz¹du gminnego.
§ 29.
1.

Owiadczenia woli w imieniu Zwi¹zku w zakresie zwyk³ego zarz¹du jego mieniem sk³adaj¹: dwóch cz³onków Zarz¹du
w tym Przewodnicz¹cy.
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Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest
kontrasygnata G³ównego Ksiêgowego Zwi¹zku lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§ 30.

1.

Zwi¹zek odpowiada za swoje zobowi¹zania do wysokoci posiadanego maj¹tku.

2.

Zwi¹zek nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania Gmin  cz³onków Zwi¹zku, a te nie ponosz¹ odpowiedzialnoci
za Zobowi¹zania Zwi¹zku.
V. Zasady rozliczeñ maj¹tkowych i udzia³u w kosztach wspólnej dzia³alnoci
§ 31.

1.

Nieruchomoci oraz inne niepodzielne sk³adniki maj¹tkowe przekazywane Zwi¹zkowi przez jego cz³onków nie
podlegaj¹ zwrotowi w wypadku wyst¹pienia cz³onka ze Zwi¹zku  je¿eli Zwi¹zek nie móg³by bez nich prawid³owo
wykonywaæ swoich zadañ statutowych na rzecz pozosta³ych cz³onków Zwi¹zku.

2.

W okolicznociach, o których mowa w punkcie 1, nastêpuje finansowe rozliczenie wk³adu cz³onka.
§ 32.

Sk³adki cz³onkowskie s¹ wnoszone przez Gminy proporcjonalnie do liczby mieszkañców danej Gminy.
§ 33.
1.

Gminy uczestnicz¹ w kosztach wspólnych przedsiêwziêæ oraz pokrywaj¹ wynik³e z tej dzia³alnoci straty wy³¹cznie
na podstawie uchwa³ podjêtych przez Rady zainteresowanych gmin.

2.

W szczególnoci za gmina nie mo¿e byæ zobowi¹zana do pokrywania strat w przedsiêwziêciach, w których nie
uczestniczy.
VI. Zasady przystêpowania i wystêpowania cz³onków ze zwi¹zku
§ 34.

Przyst¹pienie nowego cz³onka do Zwi¹zku wymaga:
1.

Zgody wszystkich jego cz³onków;

2.

Przyjêcia w obowi¹zuj¹cym trybie Statutu Zwi¹zku;

3.

Dope³nienia pozosta³ych wymogów rejestrowych dotycz¹cych zwi¹zków miêdzygminnych.
§ 35.

Wyst¹pienie cz³onka ze Zwi¹zku mo¿e nast¹piæ równie¿ za zgod¹ pozosta³ych jego cz³onków i z co najmniej
szeciomiesiêcznym wymówieniem, ze skutkiem na koniec roku bud¿etowego.
§ 36.
Zmiana Statutu nastêpuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
VII. Zasady likwidacji zwi¹zku
§ 37.
Rozwi¹zanie i likwidacja Zwi¹zku nastêpuje na zgodny wniosek wszystkich cz³onków Zwi¹zku uchwalony przez ich
organy stanowi¹ce.
§ 38.
W przypadku likwidacji Zwi¹zku, jego maj¹tek, po zaspokojeniu wszelkich zobowi¹zañ i roszczeñ wierzycieli, przechodzi
na rzecz cz³onków Zwi¹zku, proporcjonalnie do ich udzia³ów w maj¹tku Zwi¹zku. O sprawach tych rozstrzyga Zgromadzenie
Zwi¹zku po zapoznaniu siê z wnioskiem komisji likwidacyjnej powo³anej przez Zgromadzenie.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Warszawski
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STATUT
ZWI¥ZKU GMIN IÑSKIEGO PARKU
KRAJOBRAZOWEGO.
W celu wspólnego realizowania okrelonych niniejszym Statutem zadañ maj¹cych charakter publiczny,
reprezentowania i obrony wspólnych interesów w tym zakresie, oraz dzia³aj¹c na podstawie art. 10 i rozdz. 7 (art. 64 - 75)
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), Gminy wymienione w § 2 postanawiaj¹ przyj¹æ i stosowaæ postanowienia niniejszego
Statutu.
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Tworzy siê zwi¹zek miêdzygminny pod nazw¹ ZWI¥ZEK GMIN IÑSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.
§ 2.
Cz³onkami Zwi¹zku s¹ nastêpuj¹ce gminy: Iñsko, Wêgorzyno, Chociwel, Dobra.
§ 3.
Siedzib¹ Zwi¹zku jest Wêgorzyno.
§ 4.
Zwi¹zek posiada osobowoæ prawn¹ i wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 5.
Zwi¹zek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów i Wojewody, a w zakresie spraw bud¿etowych  Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
§ 6.
Zwi¹zek zosta³ utworzony na czas nieokrelony.
§ 7.
Celem Zwi¹zku jest:
Inicjowanie, prowadzenie i koordynacja dzia³añ gmin na rzecz racjonalnego zagospodarowania rodowiska przyrodniczego
Iñskiego Parku Krajobrazowego, w szczególnoci:
1.

Podejmowanie wspólnych dzia³añ w zakresie:
 ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, bêd¹cych baz¹ dla rekreacji i turystyki krajowej
i zagranicznej,
 ukierunkowania rozwoju gospodarczego tych terenów w oparciu o naturalne walory przyrodnicze,

2.

Wymiana dowiadczeñ w zakresie realizacji zadañ komunalnych.

3.

Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach wspó³pracy z samorz¹dami terytorialnymi innych pañstw,
zwi¹zkami gmin i Euroregionami.

4.

Zg³aszanie inicjatyw w przedmiocie dzia³ania gmin i Zwi¹zku do Przedstawicieli Parlamentu i administracji rz¹dowej.

5.

Wspólne realizowanie zadañ i inwestycji komunalnych i prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej. Zwi¹zek powo³a
jednostki organizacyjne dla prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.

6.

Podejmowanie innych dzia³añ wynikaj¹cych z uchwa³ rad gmin na rzecz ochrony rodowiska, turystyki
i rekreacji.
§ 8.

Dla realizacji zadañ Zwi¹zku mo¿e on tworzyæ wewnêtrzne jednostki organizacyjne oraz zawieraæ umowy z innymi
podmiotami.
II. Organy Zwi¹zku
§ 9.
Organami Zwi¹zku s¹: Zgromadzenie Zwi¹zku i Zarz¹d Zwi¹zku.
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§ 10.
Organem stanowi¹cym i kontrolnym Zwi¹zku jest Zgromadzenie Zwi¹zku, a organem wykonawczym Zarz¹d Zwi¹zku.
§ 11.
1.

W sk³ad Zgromadzenia Zwi¹zku wchodz¹ przewodnicz¹cy zarz¹dów gmin bêd¹cych cz³onkami Zwi¹zku oraz
po 1 radnym z ka¿dej Rady Gminy bêd¹cej cz³onkiem Zwi¹zku.

2.

Odwo³anie przedstawicieli gmin w Zwi¹zku nastêpuje w tym samym trybie jak wyznaczanie (wybór).
§ 12.

Po up³ywie kadencji, wyganiêciu mandatu (jako radnego) lub w wypadku odwo³ania przez gminê jej przedstawiciela,
pe³ni on w Zgromadzeniu wzglêdnie innym organie Zwi¹zku swoje obowi¹zki a¿ do wyznaczenia (wyboru) w jego miejsce
innej osoby.
§ 13.
Wyst¹pienie cz³onka ze Zwi¹zku powoduje jednoczenie pozbawienie przedstawicieli wystêpuj¹cego cz³onka wszystkich
funkcji w organach Zwi¹zku.
§ 14.
Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego i jego Zastêpcê.
§ 15.
Do kompetencji Zgromadzenia Zwi¹zku nale¿y:
1. Ustalanie programów realizacji zadañ Zwi¹zku;
2. Uchwalanie planu finansowego Zwi¹zku i ocena jego wykonania;
3. Decydowanie w sprawach tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych Zwi¹zku;
4. Realizowanie (odpowiednio) w ramach Zwi¹zku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadañ zleconych
Zwi¹zkowi;
5. Powo³ywanie (wybieranie) i odwo³ywanie Zarz¹du Zwi¹zku oraz kontrolowanie jego dzia³alnoci;
6. Powo³ywanie komisji rewizyjnej Zwi¹zku oraz w razie potrzeby innych sta³ych i doranych komisji do okrelonych
zadañ;
7.

Podejmowanie uchwa³ w sprawie absolutorium dla Zarz¹du;

8. Ustalanie wysokoci sk³adek cz³onkowskich;
9. Zatwierdzenie kierunków dzia³ania Zwi¹zku;
10. Decydowanie o nabyciu lub zbyciu mienia;
11. Ustalenia wysokoci diet dla cz³onków Zgromadzenia;
12. Okrelenie wysokoci sumy, do której Zarz¹d samodzielnie mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania finansowe;
13. Ustalenie regulaminu organizacyjnego biura Zwi¹zku i innych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku.
§ 16.
Uchwa³y Zgromadzenia s¹ podejmowane bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów statutowej liczby jego cz³onków.
§ 17.
1.

Cz³onek Zgromadzenia mo¿e wnieæ pisemny sprzeciw w stosunku do uchwa³y Zgromadzenia, w ci¹gu siedmiu dni
od daty jej podjêcia.

2.

Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwa³y i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy wraz z podjêciem
uchwa³y wiêkszoci¹ 2/3 g³osów w terminie 21 dni od daty wniesienia sprzeciwu.

3.

Sprzeciw do uchwa³y podjêtej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest bezskuteczny.

4.

Zgromadzenie odbywa posiedzenie zwyczajne nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.

5.

Zgromadzenie zwo³uje Zarz¹d powiadamiaj¹c cz³onków nie póniej ni¿ 14 dni przed dniem Zgromadzenia.

6.

Zgromadzenie mo¿e odbywaæ równie¿ posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek jednej pi¹tej cz³onków Zwi¹zku,
który powinien zawieraæ proponowany porz¹dek obrad.
§ 18.

1.

Zarz¹d Zwi¹zku jest powo³ywany i odwo³ywany przez Zgromadzenie Zwi¹zku.
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2.

Zarz¹d zwi¹zku liczy 4 cz³onków: sk³ada siê z Przewodnicz¹cego Zarz¹du i 3 cz³onków.

3.

W sk³ad Zarz¹du mog¹ wchodziæ równie¿ cz³onkowie spoza sk³adu Zgromadzenia w liczbie nie przekraczaj¹cej
1/3 sk³adu Zarz¹du.
§ 19.

Do kompetencji zarz¹du Zwi¹zku nale¿y:
1. Realizowanie zadañ Zwi¹zku;
2. Wykonywanie uchwa³ Zgromadzenia Zwi¹zku w trybie ustalonym Statutem;
3. Sporz¹dzanie projektu planu finansowego Zwi¹zku i jego wykonywanie;
4. Prowadzenie gospodarki finansowej Zwi¹zku na zasadach okrelonych ustaw¹ o finansach publicznych;
5. Decydowanie w sprawach maj¹tkowych Zwi¹zku w zakresie i trybie okrelonym przez Zgromadzenie;
6. Decydowanie w sprawach Zwi¹zku nie zastrze¿onych przepisami prawa dla Zgromadzenia Zwi¹zku oraz w ramach
zakrelonych Zwi¹zkowi ustawowo;
7. Zawieranie umów i porozumieñ;
8. Ustalanie terminu, miejsca i porz¹dku obrad Zgromadzenia;
9. Zaci¹ganie po¿yczek do wysokoci ustalonej przez Zgromadzenie;
10. Przygotowywanie projektu uchwa³;
11. Powo³ywanie kierowników jednostek organizacyjnych podleg³ych Zwi¹zkowi.
§ 20.
Zarz¹d podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jego sk³adu, chyba ¿e ustawa
stanowi inaczej. W wypadku równej iloci g³osów decyduje g³os Przewodnicz¹cego.
§ 21.
Do przewodnicz¹cego Zarz¹du stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce Wójta lub Burmistrza.
W szczególnoci do jego kompetencji nale¿y:
1.

Kierowanie prac¹ Zarz¹du i jego biura;

2.

Podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

3.

Reprezentowanie Zwi¹zku na zewn¹trz, z zastrze¿eniem § 29.
§ 22.

1.

Obs³ugê techniczn¹ i organizacyjn¹ Zwi¹zku i jego organów zapewnia biuro Zwi¹zku.

2.

Biuro jest podporz¹dkowane Przewodnicz¹cemu Zarz¹du, a jego prac¹ kieruje dyrektor biura.

3.

Za zgod¹ zarz¹du Przewodnicz¹cy mo¿e przekazaæ niektóre swoje uprawnienia dyrektorowi biura.
III. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
§ 23.

Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 osób wybranych sporód cz³onków Zgromadzenia, nie pe³ni¹cych funkcji w zarz¹dzie
wzglêdnie funkcji Przewodnicz¹cego Zgromadzenia lub jego zastêpcy. Komisja wybiera Przewodnicz¹cego Komisji
ze swego grona, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.
§ 24.
Do zadañ Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku nale¿y:
1.

Przeprowadzanie kontroli z zakresu dzia³alnoci Zwi¹zku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie;

2.

Opiniowanie wykonania bud¿etu Zwi¹zku;

3.

Sporz¹dzanie wniosku w sprawie udzielenia b¹d nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium.
§ 25.

Protoko³y, wnioski i opinie Komisji wymagaj¹ formy pisemnej i podpisania przez wszystkich cz³onków Komisji.
IV. Mienie i gospodarka zwi¹zku
§ 26.
Mienie zwi¹zku stanowi¹ w szczególnoci:
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1.

Sk³adniki maj¹tkowe w postaci ruchomoci i nieruchomoci, prawa i fundusze;

2.

Dochody z maj¹tku Zwi¹zku;

3.

Subwencje, dotacje, zapisy, darowizny;

4.

Sk³adki i op³aty cz³onkowskie.

Poz. 144

§ 27.
Korzystanie z maj¹tku Zwi¹zku jest odp³atne. Do korzystania z maj¹tku Zwi¹zku uprawnione s¹ wszystkie gminy
na równych prawach. Zgromadzenie mo¿e wyraziæ zgodê na korzystanie z maj¹tku Zwi¹zku przez jedn¹ z gmin.
§ 28.
Zwi¹zek mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w granicach przewidzianych ustawami dla samorz¹du gminnego.
§ 29.
1.

Owiadczenia woli w imieniu Zwi¹zku w zakresie zwyk³ego zarz¹du jego mieniem sk³adaj¹: dwóch cz³onków Zarz¹du,
w tym Przewodnicz¹cy.

2.

Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest
kontrasygnata G³ównego Ksiêgowego Zwi¹zku lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§ 30.

1.

Zwi¹zek odpowiada za swoje zobowi¹zania do wysokoci posiadanego maj¹tku.

2.

Zwi¹zek nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania Gmin  cz³onków Zwi¹zku, a te nie ponosz¹ odpowiedzialnoci
za zobowi¹zania Zwi¹zku.
V. Zasady rozliczeñ maj¹tkowych i udzia³u w kosztach wspólnej dzia³alnoci
§ 31.

1.

Nieruchomoci oraz inne niepodzielne sk³adniki maj¹tkowe przekazywane Zwi¹zkowi przez jego cz³onków nie
podlegaj¹ zwrotowi w wypadku wyst¹pienia cz³onka ze Zwi¹zku  je¿eli Zwi¹zek nie móg³by bez nich prawid³owo
wykonywaæ swoich zadañ statutowych na rzecz pozosta³ych cz³onków Zwi¹zku.

2.

W okolicznociach, o których mowa w punkcie l, nastêpuje finansowe rozliczenie wk³adu cz³onka.
§ 32.

Sk³adki cz³onkowskie s¹ wnoszone przez Gminy proporcjonalnie do liczby mieszkañców danej Gminy.
§ 33.
1.

Gminy uczestnicz¹ w kosztach wspólnych przedsiêwziêæ oraz pokrywaj¹ wynik³e z tej dzia³alnoci straty wy³¹cznie
na podstawie uchwa³ podjêtych przez Rady zainteresowanych gmin.

2.

W szczególnoci za gmina nie mo¿e byæ zobowi¹zana do pokrywania strat w przedsiêwziêciach, w których nie
uczestniczy.
VI. Zasady przystêpowania i wystêpowania cz³onków ze zwi¹zku
§ 34.

Przyst¹pienie nowego cz³onka do Zwi¹zku wymaga:
1.

Zgody wszystkich jego cz³onków;

2.

Przyjêcia w obowi¹zuj¹cym trybie Statutu Zwi¹zku;

3.

Dope³nienia pozosta³ych wymogów rejestrowych dotycz¹cych zwi¹zków miêdzygminnych.
§ 35.

Wyst¹pienie cz³onka ze Zwi¹zku mo¿e nast¹piæ równie¿ za zgod¹ pozosta³ych jego cz³onków i z co najmniej
szeciomiesiêcznym wymówieniem, ze skutkiem na koniec roku bud¿etowego.
§ 36.
Iñski Park Krajobrazowy jest dla Zwi¹zku organem opiniuj¹co - konsultacyjnym.
§ 37.
Zmiana Statutu nastêpuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
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VII. Zasady likwidacji zwi¹zku
§ 38.
Rozwi¹zanie i likwidacja Zwi¹zku nastêpuje na zgodny wniosek wszystkich cz³onków Zwi¹zku uchwalony przez
ich organy stanowi¹ce.
§ 39.
W przypadku likwidacji Zwi¹zku, jego maj¹tek, po zaspokojeniu wszelkich zobowi¹zañ i roszczeñ wierzycieli, przechodzi
na rzecz cz³onków Zwi¹zku, proporcjonalnie do ich udzia³ów w maj¹tku Zwi¹zku. O sprawach tych rozstrzyga Zgromadzenie
Zwi¹zku po zapoznaniu siê z wnioskiem komisji likwidacyjnej powo³anej przez Zgromadzenie.
Poz. 145
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Starost¹ Powiatu Gryfickiego
a Zarz¹dem Gminy w Rewalu
w dniu 29 lutego 2000 r.
w sprawie prowadzenia spraw z zakresu administracji architektaniczno-budowlanej.
Porozumienie zawarte zosta³o pomiêdzy Starost¹ Powiatu Gryfickiego  Zbigniewem Chabowskim, zwanym dalej w treci
porozumienia Starost¹, z siedzib¹ w Gryficach, ul. Pl. Zwyciêstwa 37 a Zarz¹dem Gminy w Rewalu reprezentowanym
przez:
1)

Wójta - Konstantego Tomasza Owiêcimskiego,

2)

Zastêpcê Wójta - Roberta Skraburskiego,

zwanym dalej w treci porozumienia Zarz¹dem, z siedzib¹ w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19.
Na podstawie art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póniejszymi
zmianami), w oparciu o uchwa³ê Nr XVIII/101/2000 z dnia 25 lutego 2000 r. Rady Gminy w Rewalu  porozumiewaj¹ce siê
strony postanawiaj¹:
§ 1.
Starosta powierza, a Zarz¹d przyjmuje do prowadzenia sprawy, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, postanowieñ
i zawiadczeñ z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w n/w zakresie:
1.

Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pón. zm.):
1) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego lub zapewnienia nadzoru autorskiego
 art. 19 ust. 1
2) zatwierdzanie projektów budowlanych obiektów oraz wydanie pozwoleñ na budowê lub rozbiórkê  art. 28 i 34
ust. 4
3) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy lub wykonywania robót budowlanych nie objêtych obowi¹zkiem
uzyskania pozwolenia na budowê  art. 30 ust. 1
4) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót o których mowa w art. 30 ust. 2 i nak³adanie
obowi¹zku uzyskania pozwolenia na budowê  art. 30 ust. la i 2 i 3
5) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nie objêtej obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia  art. 31 ust. 2
6) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na rozbiórkê  art. 31 ust. 3
7) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w projekcie budowlanym  art. 35 ust. 3
8) zmiana i uchylenie pozwolenia na budowê  art. 36a
9) stwierdzenie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na budowê  art. 37 ust. 1
10) prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowê oraz przechowywanie dokumentów objêtych
pozwoleniem na budowê  art. 38 ust. 2
11) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na rzecz innej osoby  art. 40
12) nak³adanie obowi¹zku stosowania obs³ugi geodezyjnej do obiektów budowlanych wymagaj¹cych zg³oszenia
 art. 43 ust. 2
13) rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków
korzystania  art. 47 ust. 2
14) przyjmowanie zawiadomieñ o zakoñczeniu budowy i zamiarze przyst¹pienia do u¿ytkowania obiektu
budowlanego, zg³oszenia sprzeciwu oraz wydawanie pozwoleñ na u¿ytkowanie  art. 54 ust. 1 i 59
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15) udzielanie pozwoleñ na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów budowlanych  art. 71 ust. 1
16) ogólna kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i wydawanie decyzji administracyjnych w okrelonych w ustawie sprawach
 art. 81 ust. 1 pkt 1 i 2
17) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do u¿ytkowania obiektów budowlanych
oraz statystyki budowlanej  art. 81 ust. 1 pkt 3
18) dokonywanie czynnoci kontrolnych i protokolarnych ustaleñ w toku tych czynnoci oraz podejmowanie
innych rodków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego  art. 81 ust. 4
19) prawo wstêpu na teren budowy, w celu wykonania czynnoci o których mowa w art. 59 ust. 1  art. 81b
20) mo¿liwoæ ¿¹dania w okrelonych w przepisach sytuacjach od uczestników procesu budowlanego informacji
i udostêpnienia dokumentów  art. 81c ust. 1
21) mo¿liwoæ nak³adania obowi¹zku dostarczenia odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz  art. 81c ust. 2
22) kontrola posiadania przez osoby wykonuj¹ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnieñ
do pe³nienia tych funkcji  art. 81 ust. 3
23) przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowieñ i zg³oszeñ wynikaj¹cych z przepisów
prawa budowlanego oraz powiadomienie tych organów o stwierdzonych nieprawid³owociach przy
wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych  art. 82b ust. 1
24) uczestniczenie na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnociach inspekcyjnych i kontrolnych
 art. 82b ust. 2
2.

Z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85 poz. 388 z pón. zm.):
stwierdzanie w formie zawiadczenia spe³nienia przez lokal wymagañ samodzielnego lokalu mieszkalnego
lub samodzielnego lokalu wykorzystywanego na cele inne ni¿ mieszkalne  art. 2 ust. 3

3.

Z rozporz¹dzenia z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 40, poz. 403 z pón. zm.):
wydawanie w³acicielom domów jednorodzinnych ubiegaj¹cym siê o przyznanie dodatku mieszkaniowego
zawiadczeñ potwierdzaj¹cych powierzchniê u¿ytkow¹ i wyposa¿enie techniczne domu  § 4 ust. 2.
§ 2.

1.

Zarz¹d zobowi¹zuje siê za³atwiaæ powierzone mu sprawy zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, uwzglêdniaj¹c kryteria
legalnoci i rzetelnoci.

2.

Zarz¹d ponosi odpowiedzialnoæ wynikaj¹c¹ z przepisów prawa, w przypadku za³atwiania powierzonych spraw
z naruszeniem zasad, o których mowa w ust. 1.

3.

W przypadku gdy inwestorem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna,
sprawê za³atwia organ, który zadanie powierzy³.
§ 3.

Starosta upowa¿nia Wójta Gminy Rewal do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowieñ i zawiadczeñ
w sprawach wymienionych w § 1, z zastrze¿eniem § 2 ust. 3.
§ 4.
Wójt zobowi¹zuje siê do ka¿dorazowego uzgadniania z upowa¿nionym przez Starostê pracownikiem sposobu rozpatrzenia
powierzonych spraw oraz treci decyzji administracyjnych i postanowieñ w sprawach wymienionych w § 1, z zastrze¿eniem
§ 2 ust. 3.
§ 5.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady organizacyjno-techniczne zwi¹zane z realizacj¹ niniejszego porozumienia:
l)

decyzje administracyjne, postanowienia i zawiadczenia w sprawach objêtych porozumieniem podpisuje
upowa¿niona osoba, stosuj¹c:
a) pieczêæ nag³ówkow¹ urzêdu gminy np. Urz¹d Gminy w Rewalu,
b) pieczêæ okr¹g³¹ z god³em,
c) pieczêæ podpisow¹ o treci:
Z upowa¿nienia Starosty
(imiê i nazwisko)
Wójt

2)

w decyzjach administracyjnych, postanowieniach i zawiadczeniach w sprawach objêtych porozumieniem
w podstawie prawnej nale¿y powo³aæ siê na niniejsze porozumienie;

3)

za³atwianie spraw objêtych porozumieniem odbywa siê na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania
administracyjnego oraz ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji;

833

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


4)

Poz. 145

od decyzji administracyjnych wydanych w imieniu Starosty s³u¿y prawo wniesienia odwo³ania do Wojewody
Zachodniopomorskiego w Szczecinie;

kopie wydanych decyzji administracyjnych i postanowieñ Zarz¹d niezw³ocznie przekazuje do wiadomoci Starocie.
§ 6.

Starosta, lub upowa¿niony przez niego pracownik maj¹ prawo do okresowego wgl¹du do akt spraw za³atwianych
na podstawie niniejszego porozumienia, celem dokonywania oceny realizacji powierzonych Zarz¹dowi zadañ.
§ 7.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony tj. do dnia 31 grudnia 2000 r., po czym mo¿e byæ przed³u¿one
w postaci aneksu do porozumienia.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e w dowolnym czasie rozwi¹zaæ porozumienie, po uprzednim trzymiesiêcznym okresie
wypowiedzenia.

3.

Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane bez zachowania trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia za obopóln¹ zgod¹
stron.

4.

W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub nieprawid³owoci w prowadzeniu powierzonych spraw, Starosta
mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia.
§ 8.

1.

Finansowanie realizacji powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie poprzez dotacjê celow¹ udzielan¹ z bud¿etu
Powiatu Gryfickiego dla Gminy Rewal.

2.

Na rok 2000 dotacja wynosiæ bêdzie 832 z³. (s³ownie: osiemset trzydzieci dwa ).

3.

Wysokoæ dotacji na kolejne lata okrelana bêdzie corocznie uchwa³¹ bud¿etow¹ Rady Powiatu przy zastosowaniu
nastêpuj¹cych zasad:
1) kwota okrelona w ust. 2 podlegaæ bêdzie waloryzacji o wskanik inflacji przyjmowany do za³o¿eñ
konstrukcyjnych bud¿etu pañstwa i bud¿etu powiatu,
2) w przypadku, gdy rodki przyznane powiatowi z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bêd¹cych przedmiotem
porozumienia ulegn¹ zmianie w stosunku do poprzedniego roku bud¿etowego o inny wskanik ni¿ okrelony
w pkt. 1)  do waloryzacji przyjmowany bêdzie indywidualny wskanik zmiany.

4.

rodki z dotacji przyznanej Gminie Rewal przekazywane bêd¹ na rachunek bud¿etu Gminy w dwóch równych ratach
do 15 lipca i do 15 grudnia ka¿dego roku.
§ 9.

Wszelkie zmiany warunków niniejszego porozumienia wymagaj¹ dla swej wa¿noci zachowania formy pisemnej
 w postaci aneksu do porozumienia.
§ 10.
Niniejsze porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania przez strony i obowi¹zuje od dnia 1 marca 2000 r.
§ 11.
Porozumienie sporz¹dzone zosta³o w 3-ch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron i jeden
dla Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie.
ZARZ¥D GMINY

STAROSTWO POWIATOWE

Rewal

w Gryficach

WÓJT

STAROSTA

Konstanty Tomasz Owiêcimski

Zbigniew Chabowski

ZASTÊPCA WÓJTA

SKARBNIK POWIATU

Robert Skraburski

Pawe³ Staniszewski
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INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
Nr WCC/841/8044/P/3/2000/RW
W dniu 8 marca 2000 r. zosta³a udzielona promesa koncesji Panom Jackowi Balcerakowi i Krzysztofowi
Jasnowskiemu prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Techniczno-Handlowe POLTERM
s.c. z siedzib¹ przy ulicy Bagiennej 36c, 70-722 Szczecin na wytwarzanie ciep³a w okresie do dnia 1 marca 2001 r.
Uzasadnienie:
Panowie Jacek Balcerak i Krzysztof Jasnowski prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo
Techniczno-Handlowe POLTERM s.c. rozpoczêli dzia³alnoæ gospodarcz¹ w dniu 7 stycznia 1994 r. zgodnie
z zawiadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarczej z dnia 2 sierpnia 1999 r. spe³niaj¹ warunki okrelone w art. 33
ust. 1 pkt 1 4 ustawy  Prawo energetyczne. W szczególnoci dysponuj¹ odpowiednimi rodkami finansowymi, bêd¹
mieli mo¿liwoci techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudni¹ osoby o w³aciwych
kwalifikacjach zawodowych. Ponadto nie wystêpuj¹ przes³anki, uniemo¿liwiaj¹ce wydanie decyzji. Okres wa¿noci
promesy zosta³ ustalony do 1 marca 2001 r. zgodnie z art. 43 ust. 3  4 ustawy  Prawo energetyczne, na podstawie
informacji przedstawionych przez przedsiêbiorstwo.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 147
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 16 marca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Energetykê Ciepln¹ Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Po³czynie Zdroju.
Informuje siê, i¿ w dniu 16 marca 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Energetykê
Ciepln¹ Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Po³czynie Zdroju o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ  820/1979  B/11/2000
Na podstawie 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 oraz
z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255) oraz w zwi¹zku z art. 104 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 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126), a tak¿e na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 5
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132,
poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 grudnia 1999 r. Energetyki Cieplnej w Po³czynie
Zdroju Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Po³czynie Zdroju posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 330539491
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym postanawiam:
1)

zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione Przedsiêbiorstwo energetyczne, stanowi¹c¹ za³¹cznik
do niniejszej decyzji,
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2)

zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa energetycznego, o którym mowa w § 17 ust. 2  5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r.
Nr 30, poz. 291), w wysokoci 0,0 %,

3)

ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 kwietnia 2001 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Energetyki Cieplnej w Po³czynie Zdroju
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Po³czynie Zdroju, posiadaj¹cej koncesje wydane w dniu 1 grudnia 1998 r. o numerach
WCC/682/1979/U/2/98/BK  na wytwarzanie ciep³a i PCC/710/1979/U/2/98/BK  na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a,
w dniu 12 stycznia 2000 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a,
opracowanej przez to Przedsiêbiorstwo energetyczne.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
energetyczne opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1  4 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 oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999
r. Nr 30, poz. 291), a wzrost cen i stawek op³at nie przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2).
Wspó³czynnik korekcyjny X, o którym mowa w § 17 ust. 2  5 powo³anego rozporz¹dzenia zosta³ okrelony przez
Przedsiêbiorstwo energetyczne w wysokoci adekwatnej do realizowanych przez nie inwestycji i innych dzia³añ
w zakresie dotycz¹cym modernizacji, rozwoju i ochrony rodowiska i wynikaj¹cej st¹d mo¿liwoci poprawy efektywnoci
funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie kolejnych 12 miesiêcy.
Ze wzglêdu na to, i¿ Przedsiêbiorstwo energetyczne wprowadzi³o nowe  w stosunku do dotychczas stosowanych
 rodzaje cen i stawek op³at, zgodnie z § 16 ust. 2 cytowanego rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r.  bior¹c pod uwagê koniecznoæ ich zweryfikowania po okresie obowi¹zywania oraz ochronê
interesów odbiorców  ustalono okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do
dnia 30 kwietnia 2001 r.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
KOORDYNATOR DS. TARYFIKACJI I STANDARYZACJI
w URZÊDZIE REGULACJI ENERGETYKI
Jadwiga Bodych-Wasilewska
TARYFA DLA CIEP£A
Energetyka Cieplna w Po³czynie Zdroju Sp. z o. o.
Po³czyn Zdrój
A. Informacje ogólne
1.

Taryfa zawiera ceny i stawki op³at dla odbiorców ciep³a dostarczanego przez Energetykê Ciepln¹ w Po³czynie
Zdroju Sp. z o.o., dzia³aj¹c¹ na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w dniu
1 grudnia 1998 r. na:
 wytwarzanie ciep³a  Nr WCC/682/1979/U/2/98/BK,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a  Nr PCC/710/1979/U/2/98/BK.

2.

Taryfa zosta³a ustalona przy uwzglêdnieniu w szczególnoci postanowieñ:
 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.  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),
 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami
w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291) zwanego w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem
taryfowym,
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rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642), zwanego w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.

Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu
wiadczonych us³ug.
B. Objanienia pojêæ u¿ywanych w Taryfie

I.

U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
1) ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a dostarczanego
do sieci ciep³owniczej albo zainstalowane w obiekcie urz¹dzenia lub instalacje do wytwarzania ciep³a, które
zasilaj¹ instalacje odbiorcze w tym obiekcie.
2) Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do Energetyki Cieplnej w Po³czynie Zdroju Sp. z o.o.
3) Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cy ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej
doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego.
4) Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji
odbiorczych.
5) Instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a
lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w budynkach.
6) Obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
7) Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenia s³u¿¹ce do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których odczyty stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania
ciep³a.
8) Zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e
wyst¹piæ w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny.
9) Warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o i temperaturê wody u¿ytkowej.
10) Sezon grzewczy  okres grzewczy miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne
powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów.
11) Odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera energiê ciepln¹ na podstawie umowy z dostawc¹.
12) Dostawca  Energetykê Ciepln¹ w Po³czynie Zdroju Sp. z o.o.  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce
odbiorcy ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y ciep³a, zawartej z tym odbiorc¹.
C. Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o

Dostawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o, obejmuj¹c¹:
1.

wytwarzanie ciep³a w kot³owniach osiedlowych oraz w kot³owniach lokalnych,

2.

przesy³anie i dystrybucjê ciep³a za porednictwem wodnych sieci ciep³owniczych.
D. Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa A  1 odbiorcy zasilani z kot³owni osiedlowej przy ul. Reymonta 12a za pomoc¹ sieci ciep³owniczej
o parametrach 90/700C, gdzie nonikiem ciep³a jest gor¹ca woda. Miejscem dostarczania ciep³a
s¹ wêz³y bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorcy.
Grupa A  2 odbiorcy zasilani z kot³owni osiedlowej przy ul. Staszica 14a za pomoc¹ sieci ciep³owniczej
o parametrach 90/700C, gdzie nonikiem ciep³a jest gor¹ca woda. Miejscem dostarczania ciep³a
s¹ wêz³y bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorcy.
Grupa A  3 odbiorcy zasilani z kot³owni osiedlowej przy ul. Mieszka I 19 za pomoc¹ sieci ciep³owniczej
o parametrach 90/700C, gdzie nonikiem ciep³a jest gor¹ca woda. Miejscem dostarczania ciep³a
s¹ wêz³y bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorcy.
Grupa B  1 odbiorcy zasilani bezporednio ze róde³ lokalnych.
E. Rodzaje oraz wysokoci cen i stawek op³at
1.

Lp.

1.

Dla odbiorców grupy A:

Wyszczególnienie
Cena za zamówion¹
moc ciepln¹

Cena i stawka op³aty dla grupy
A1
A2
A3

Jednostka
miary
z³/MW/rok

netto
brutto*

68 400,00
83 448,00

72 523,68
88 478,89

69 835,92
85 199,82
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2.

Cena ciep³a

z³/GJ

Cena nonika ciep³a
z³/m3
Stawka op³at za us³ugi
przesy³owe
z³/MW/rok
Stawka op³aty
abonamentowej
z³/(przy³/m-c)

3.
4.
5.

netto
brutto*
netto
brutto*
netto
brutto*
netto
brutto *

32,60
39,77
15,41
18,80
3 373,08
4 115,16
6,64
8,10

29,50
35,99
15,41
18,80
8 626,32
10 524,11
6,64
8,10

Poz. 147

31,80
38,80
15,41
18,80
5 119,68
6 246,01
6,64
8,10

* Ceny brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%.
2.

Dla odbiorców grupy B  1:

Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a

Jednostka miary
z³//MW/rok
z³/GJ
z³/m3

Ceny
netto
brutto*
64 560,00
78 763,20
34,06
41,55
15,41
18,80

* Ceny brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%.
3.1. Podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za:
 budowê przy³¹czy,
 wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu,
 rozbudowê sieci ciep³owniczej
s¹ kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników produkcji
dla potrzeb sporz¹dzenia kosztorysu inwestorskiego, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 35
pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 oraz z 1999 r.
Nr 45, poz. 437), obowi¹zuj¹ce w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie.
3.2. W razie powierzenia wykonania przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹
kalkulacji stawek op³at za budowê przy³¹czy, wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu i rozbudowê sieci
ciep³owniczej mo¿e byæ koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia,
okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy
zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 3.1.
F. Zasady ustalania op³at
1.

Roczna op³ata za zamówion¹ moc ciepln¹  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê i ceny
za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.

2.

Op³ata za dostarczone ciep³o  stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny ciep³a dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana
w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.

3.

Op³ata za nonik ciep³a  stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego
iloci nonika ciep³a, dostarczonego do nape³niania i uzupe³nienia jego ubytków w sieciach ciep³owniczych
i instalacjach odbiorczych, oraz ceny nonika ciep³a dla danej sieci ciep³owniczej; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym
miesi¹cu, w którym dostarczono nonik ciep³a.

4.

Op³ata za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym i stawki
op³aty za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.

5.

Op³ata abonamentowa  stanowi iloczyn liczby przy³¹czy, doprowadzaj¹cych ciep³o do wêz³ów cieplnych w obiektach
odbiorcy i stawki op³aty abonamentowej; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym jest wystawiana
faktura.
G. Warunki stosowania cen i stawek op³at

1.

Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Dostawca zapewni standardy jakociowe obs³ugi odbiorców nie ni¿sze ni¿ wynikaj¹ce z przepisów rozdzia³u 7
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego oraz z § 35 ust. 1, 2, 3 rozporz¹dzenia taryfowego.

2.

Zasady prowadzenia rozliczeñ z odbiorcami.
W przypadku nie dotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a, wysokoæ op³at ustala siê wg zasad
okrelonych w § 32  § 37 rozporz¹dzenia taryfowego.
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H. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
1.

Ceny i stawki op³at bêd¹ dostosowywane do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych zgodnie z zasadami
okrelonymi w § 17 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia taryfowego, nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy.

2.

Dostawca okrela wspó³czynnik korekcyjny X na poziomie 0 %.

3.

O zmianie cen i stawek op³at, dostawca powiadamia odbiorcê pisemnie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem
nowych cen i stawek op³at.
Poz. 148
OBWIESZCZENIE
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 21 marca 2000 r.
w sprawie sprostowania b³êdów.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu
wydawania wojewódzkiego dziennika urzêdowego (Dz. U. Nr 9, poz. 78) w rozporz¹dzeniu nr 6/98 Wojewody
Szczeciñskiego z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie Iñskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 18, poz.129)
w § 7 ust. l zamiast wyrazów: z dnia 9 marca 1992 r. powinny byæ wyrazy: z dnia 9 marca 1989 r.
WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
Poz. 149
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 27 marca 2000 r.
o wynikach g³osowania i wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych.
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 uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Barwicach przeprowadzonych w dniu 26 marca 2000 r.
Czêæ I
I.

W dniu 26 marca 2000 r. na obszarze miasta i gminy Barwice przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do rady
miejskiej licz¹cej do 20 tys. mieszkañców.
1. W wyborach do tej rady w 1 okrêgu wyborczym wybrano 1 radnego.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Barwicach liczba osób uprawnionych do g³osowania
wynosi³a 330. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (oddano karty wa¿ne) 140 wyborców, co stanowi 42,43 %
uprawnionych do g³osowania.
Czêæ II

Miejska Komisja Wyborcza potwierdzi³a, ¿e otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu i uwzglêdniaj¹c liczby
g³osów wa¿nych w okrêgu wyborczym oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 2 obejmuj¹cy 1 mandat  wybierano 1 radnego.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano
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2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Niezale¿ny
Serkies Micha³
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Konrada Kuca
Kuc Konrad
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Ireny K³os
K³os Irena
Lista nr 5 Komitet Wyborczy Przymierze
Kozakiewicz Lech Stanis³aw
Lista nr 6 Komitet Wyborczy Waldemar Karpowicz
Karpowicz Waldemar
Lista nr 7 Komitet Wyborczy El¿biety Omelañczuk
Omelañczuk El¿bieta
Lista nr 8 Komitet Wyborczy S³awomira Zió³kowskiego
Zió³kowski S³awomir Stanis³aw
Lista nr 9 Komitet Wyborczy Wies³awa K³osa
K³os Wies³aw

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radnym: Omelañczuk El¿bieta.

7
7
5
5
3
3
29
29
30
30
37
37
11
11
16
16

WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
Poz. 150
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji do Spraw Referendum w R¹binie
z dnia 26 marca 2000 r.
o wynikach referendum gminnego w sprawie odwo³ania Rady Gminy w R¹binie.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 11 padziernika 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 84,
poz. 386) oraz postanowienia Zastêpcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 21 lutego 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia referendum gminnego o odwo³anie Rady Gminy w R¹binie przed up³ywem kadencji podaje siê
do wiadomoci wyniki referendum przeprowadzonego w dniu 26 marca 2000 r. w sprawie odwo³ania tej Rady.
1.

Gminna Komisja do Spraw Referendum w R¹binie na podstawie sporz¹dzonego protoko³u wyników referendum
gminnego, przeprowadzonego w dniu 26 marca 2000 r. w sprawie odwo³ania Rady Gminy w R¹binie ustali³a
co nastêpuje:
1) g³osowanie przeprowadzono w 4 obwodach g³osowania,
2) uprawnionych do g³osowania by³o 3074 osób,
3) g³osów niewa¿nych odda³o 17 g³osuj¹cych,
4) g³osów wa¿nych odda³o 562 g³osuj¹cych,
5) g³osów wa¿nych za odwo³aniem Rady Gminy w R¹binie odda³o 525 g³osuj¹cych,
6) g³osów wa¿nych przeciwnych odwo³aniu Rady Gminy w R¹binie odda³o 37 g³osuj¹cych.

2.

Komisja stwierdza, ¿e w referendum wziê³o udzia³ 579 uprawnionych, tj. 18,84 % osób uprawnionych do g³osowania.
A zatem zgodnie z art. 29 ustawy referendum jest niewa¿ne.
GMINNA KOMISJA WYBORCZA
w R¹binie
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OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Rymaniu
z dnia 26 marca 2000 r.
o wynikach referendum gminnego w sprawie odwo³ania Rady Gminy w Rymaniu.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 11 padziernika 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r. z Nr 84,
poz. 386) oraz postanowienia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie
przeprowadzenia referendum gminnego o odwo³anie Rady Gminy w Rymaniu, podaje siê do publicznej wiadomoci
wyniki referendum przeprowadzonego w dniu 26 marca 2000 r. w sprawie odwo³ania tej Rady.
1.

Gminna Komisja do Spraw Referendum w Rymaniu na podstawie sporz¹dzonego protoko³u wyników referendum
gminnego, przeprowadzonego w dniu 26 marca 2000 r. w sprawie odwo³ania Rady Gminy w Rymaniu, ustali³a
co nastêpuje:
1) g³osowanie przeprowadzono w 3 obwodach g³osowania,
2) uprawnionych do g³osowania by³o 3006 osób,
3) g³osów niewa¿nych odda³o 23 g³osuj¹cych,
4) g³osów wa¿nych odda³o 526 g³osuj¹cych,
5) g³osów wa¿nych za odwo³aniem Rady Gminy w Rymaniu odda³o 499 g³osuj¹cych,
6) g³osów wa¿nych przeciwnych odwo³aniu Rady Gminy w Rymaniu odda³o 27 g³osuj¹cych.

2.

Komisja stwierdza, ¿e w referendum wziê³o udzia³ 549 uprawnionych tj. 18,26 % osób uprawnionych do g³osowania.
A zatem zgodnie z art. 29 ustawy referendum jest niewa¿ne.
CZ£ONKOWIE KOMISJI
obecni przy sporz¹dzeniu obwieszczenia
Klemczak Ryszard
Bujak Krzysztof
Dworek Anna
Bereda Beata
Jasiak Zofia
Justyñski Marek
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