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UCHWA£A NR XI/102/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego na 2000 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576;
Nr 155, poz. 1014; Nr 160, poz. 1060; Dz. U. Nr 162, poz. 1126) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dochody bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego na 2000 r. w wysokoci 161.244.519 z³, z tego:
1.

Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych
z tego:
1) dochody w³asne
pochodz¹ce:
 z udzia³u w podatkach bêd¹cych dochodami
bud¿etu pañstwa
 z wp³ywów uzyskiwanych z jednostek bud¿etowych
2) subwencja ogólna
3) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ w³asnych

2.

w wysokoci

147.064.519 z³

w wysokoci

23.229.076 z³

w wysokoci
w wysokoci
w wysokoci

22.805.576 z³
423.500 z³
90.517.443 z³

w wysokoci

33.318.000 z³

w wysokoci

14.180.000 z³

Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych
z zakresu administracji rz¹dowej pochodz¹ce
z dotacji celowej z bud¿etu pañstwa



zgodnie z za³¹cznikiem nr 1, 2 i 3 do uchwa³y.
§ 2.

Ustala siê wydatki bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego na 2000 r. w wysokoci 166.144.519 z³, z tego:
1)

Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych

2)

Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej



w wysokoci

151.964.519 z³

w wysokoci

14.180.000 z³

zgodnie z za³¹cznikami nr 4, 5 i 6 do uchwa³y.
§ 3.

Z wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1 kwotê 45.937.000 z³ przeznacza siê na dotacje bud¿etowe, z tego:
1.

Dla instytucji kultury
(na dofinansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci)

2.

16.000.000 z³

w wysokoci

2.322.000 z³

w wysokoci

6.974.000 z³

Celowe na finansowanie zadañ w³asnych bie¿¹cych
i inwestycyjnych,
z tego:
 bie¿¹cych
 inwestycyjnych



w wysokoci

Dla podmiotów niepublicznych realizuj¹cych
na zlecenie, zadania nale¿¹ce do w³aciwoci województwa

4.

20.641.000 z³

Dla przewoników autobusowych
(na dop³aty do ulgowych i bezp³atnych przewozów pasa¿erskich)

3.

w wysokoci

zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do uchwa³y.

-

450.000 z³
6.524.000 z³
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§ 4.
Okrela siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokoci 5.644.000 z³, z wyodrêbnieniem
rodków na finansowanie poszczególnych programów


zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do uchwa³y.
§ 5.

Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ w kwocie 3.022.851 z³, z tego:
1.

Rezerwê ogóln¹ w wysokoci 1.369.954 z³,

2.

Rezerwê celow¹ w wysokoci 1.652.897 z³,
z tego:
 przeznaczon¹ na podwy¿kê wynagrodzeñ oraz uzupe³nienie niedoboru wydatków w wojewódzkich jednostkach
bud¿etowych w wysokoci 1.552.897 z³,
 przeznaczon¹ na wspieranie przedsiêbiorczoci, innowacyjnoci i postêpu technologicznego w wysokoci
100.000 z³



zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do uchwa³y.
§ 6.

Ustala siê plany przychodów i wydatków:
1)

zak³adów bud¿etowych Województwa Zachodniopomorskiego (niedotowanych)
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do uchwa³y,

2)

rodków specjalnych Województwa Zachodniopomorskiego
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 11 do uchwa³y.
§ 7.

Ustala siê plany przychodów i wydatków:
1.

Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

2.

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych



zgodnie z za³¹cznikiem nr 12 do uchwa³y.
§ 8.

Deficyt bud¿etowy w kwocie 4.900.000 z³ stanowi¹cej ró¿nicê pomiêdzy dochodami i wydatkami Województwa
Zachodniopomorskiego planowanymi na 2000 r. postanawia siê sfinansowaæ:


w kwocie 900.000 z³ nadwy¿k¹ bud¿etow¹ uzyskan¹ za rok 1999,



w kwocie 4.000.000 z³ d³ugoterminowym kredytem bankowym planowanym do zaci¹gniêcia w grudniu roku 2000
ze sp³at¹ w okresie piêciu lat, z terminem rozpoczêcia sp³aty odroczonym do roku 2002
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 13.
§ 9.

Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego upowa¿nia siê do:
1.

Dokonywania w toku realizacji bud¿etu zmian w uchwalonym planie wydatków, polegaj¹cych na przenoszeniu
wydatków pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami klasyfikacji bud¿etowej (zwiêkszaniu i zmniejszaniu wydatków),
z wy³¹czeniem przenoszenia wydatków pomiêdzy dzia³ami.

2.

Przekazania uprawnieñ kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach
ich wydatków bud¿etowych, polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków pomiêdzy paragrafami klasyfikacji bud¿etowej
w ramach rozdzia³u klasyfikacji bud¿etowej, w grupie wydatków bie¿¹cych, z wy³¹czeniem wydatków osobowych
pracowników.

3.

Zaci¹gniêcia kredytu bankowego w wysokoci 4.000.000 z³ na sfinansowanie wydatków planowanych na 2000 r.
nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach bud¿etowych.

4.

Lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach, ni¿ bank prowadz¹cy
obs³ugê bud¿etu województwa.
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§ 10.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 11.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
MARSZA£EK WOJEWÓDZTWA
Józef Jerzy Faliñski

PRZEWODNICZ¥CY SEJMIKU
Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie
Wojciech D³ugoborski

Poz. 190
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XI/102/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
Dochody bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego
planowane na 2000 r.
w podziale na dzia³y i rozdzia³y klasyfikacji bud¿etowej
w z³otych

Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2

31
3992

40

OGÓ£EM

161 244 519

Budownictwo

117 000

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Rolnictwo
4011

Zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych

4406

Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych

5612

Drogi publiczne wojewódzkie

50

Transport

83

Kultura i sztuka
8322

Biblioteki

8511

Szpitale ogólne

8516

Sanatoria

8555

Medycyna pracy

85

Ochrona zdrowia

89
8995

14 072 000
9 000
14 063 000

90 000
90 000

867 000
867 000

7 884 000
5 957 000
150 000
1 777 000

Ró¿na dzia³alnoæ

5 696 000

Pozosta³a dzia³alnoæ

5 696 000

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej

90

117 000

22 805 576

9011

Udzia³y województw w podatkach stanowi¹cych dochód pañstwa

22 805 576

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa

3 195 500

9153

Urzêdy marsza³kowskie

91

96

Dotacje na finansowanie zadañ gospodarczych

3 195 500

16 000 000

9617

Dotacje do przejazdów pasa¿erskich autobusowych

9701

19 137 087

9704

Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz¹du terytorialnego
Czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

9710

Czêæ drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

59 170 959

97

Ró¿ne rozliczenia

16 000 000

90 517 443
12 209 397
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XI/102/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
Dochody bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego
w podziale na dochody zwi¹zane z realizacj¹
zadañ w³asnych i zadañ zleconych województwa

w z³otych
Dzia³ Rozdz.
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2

DOCHODY OGÓ£EM

161 244 519

z tego:

DOCHODY ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ W£ASNYCH

147 064 519

z tego:

40

Rolnictwo
4011 Zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych
- wp³ywy z us³ug

50

Transport
5612 Drogi publiczne wojewódzkie
- wp³ywy z us³ug

83

Kultura i sztuka
8322 Biblioteki
- dotacje na zadania w³asne inwestycyjne

85

Ochrona zdrowia
8511 Szpitale ogólne
- dotacje na zadania w³asne bie¿¹ce
- dotacje na zadania w³asne inwestycyjne
8516 Sanatoria
- dotacje na zadania w³asne bie¿¹ce
8555 Medycyna pracy
- dotacje na zadania w³asne bie¿¹ce

89

Ró¿na dzia³alnoæ
8995 Pozosta³a dzia³alnoæ
- dotacje na zadania w³asne bie¿¹ce

90

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
9011 Udzia³y województw w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa

9 000
9 000
9 000

90 000
90 000
90 000

867 000
867 000
867 000

7 884 000
5 957 000
300 000
5 657 000
150 000
150 000
1 777 000
1 777 000

5 696 000
5 696 000
5 696 000

22 805 576
22 805 576

Podatek dochodowy od osób fizycznych

20 905 576

Podatek dochodowy od osób prawnych

1 900 000
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w z³otych
Dzia³ Rozdz.
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2

91

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
9153 Urzêdy marsza³kowskie
z tego:
- dotacje na zadanie w³asne bie¿¹ce
- ró¿ne op³aty
- odsetki

96

Dotacje na finansowanie zadañ gospodarczych
9617 Dotacje do przejazdów pasa¿erskich autobusowych
- dotacje na zadanie w³asne bie¿¹ce

97

Ró¿ne rozliczenia

3 195 500
3 195 500
2 871 000
24 500
300 000

16 000 000
16 000 000
16 000 000

90 517 443

9701 Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego

19 137 087

9704 Czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

12 209 397

9710 Czêæ drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

59 170 959

DOCHODY ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ ZLECONYCH

14 180 000

z tego:

31

Budownictwo
3992

40

117 000

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

117 000

- dotacje na zadania zlecone bie¿¹ce

117 000

Rolnictwo
4406 Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych

14 063 000
14 063 000

z tego:
- dotacje na zadania zlecone bie¿¹ce

8 277 000

- dotacje na zadania zlecone inwestycyjne

5 786 000
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Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr XI/102/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
Dochody bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego
planowane na 2000 r.
w podziale na ród³a pochodzenia

w z³otych

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

OGÓ£EM DOCHODY

161 244 519

z tego:

I.

Dochody w³asne

23 229 076

z tego z tytu³u:
1.

Udzia³u województwa w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa

22 805 576

z tego:
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych

20 905 576

b) w podatku dochodowym od osób prawnych

1 900 000

2.

Ró¿nych op³at

3.

Wp³ywów z us³ug

4.

Odsetek od rodków finansowych województwa

Subwencja ogólna

II.

24 500
99 000
300 000

90 517 443

z tego:
1.

Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego

2.

Czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

12 209 397

3.

Czêæ drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

59 170 959

III.

Dotacje z bud¿etu pañstwa

19 137 087

47 498 000

z tego:

1.

Na zadania w³asne

z tego:
a) Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ
w³asnych samorz¹du województwa
b) Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na realizacjê inwestycji w³asnych
samorz¹du województwa

2.

Na zadania zlecone

a) Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu
administracji rz¹dowej wykonywane przez samorz¹d województwa

33 318 000

26 794 000
6 524 000

14 180 000

8 394 000

b) Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na inwestycje z zakresu
administracji rz¹dowej wykonywane przez samorz¹d województwa

5 786 000
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Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y Nr XI/102/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
Wydatki bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego
planowane na 2000 r.
w podziale na dzia³y i rozdzia³y klasyfikacji bud¿etowej
w z³otych

Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2

OGÓ£EM
31

Budownictwo
3992

40

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Rolnictwo
4011

Zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych

4406

Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych

4495

Pozosta³a dzia³alnoæ

50

Transport
5612

74

117 000
117 000

20 033 800
5 758 000
14 063 000
212 800

44 461 054

Drogi publiczne wojewódzkie

44 461 054

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne us³ugi komunalne

1 864 000

7542

Biura planowania przestrzennego

7695

Pozosta³a dzia³alnoæ

79

166 144 519

Owiata i wychowanie

1 164 000
700 000

20 640 100

7912

Gimnazja

7931

Szko³y ogólnokszta³c¹ce specjalne

7941

Internaty i stypendia dla uczniów

8011

Szko³y zawodowe

8062

Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

3 206 700

8071

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

3 021 100

8221

Zak³ady opiekuñczo - wychowawcze

1 211 200

8295

Pozosta³a dzia³alnoæ

83

Kultura i sztuka

85 400
424 800
2 132 400
10 487 500

71 000

21 834 000

8311

Muzea

8313

Ochrona zabytków

4 225 000

8322

Biblioteki

7 267 000

8331

Domy kultury

4 216 000

8411

Teatry, opery i operetki

5 300 000

8495

Pozostala dzia³alnoæ

500 000

326 000
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w z³otych

Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2

85

Ochrona zdrowia

14 207 000

8511

Szpitale ogólne

8513

Lecznictwo ambulatoryjne

8 172 000

8514

Lecznictwo psychiatryczne

35 000

8515

Ratownictwo medyczne

70 000

40 000

8516

Sanatoria

8534
8535

Zapobieganie i zwalczanie AIDS
Zwalczanie narkomanii

8536

Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

8555

Medycyna pracy

8595

Pozosta³a dzia³alnoæ

170 000

Opieka spo³eczna

200 000

Pozosta³a dzia³alnoæ

200 000

86
8695

87

Kultura fizyczna i sport
8721

Stowarzyszenia kultury fizycznej

8795

Pozosta³a dzia³alnoæ

88

Turystyka i wypoczynek

150 000
90 000
80 000
100 000
5 300 000

2 300 000
2 163 500
136 500

580 000

8825

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

400 000

8851

Stowarzyszenia turystyczne

117 500

8895

Pozosta³a dzia³alnoæ

62 500

Ró¿na dzia³alnoæ

5 933 000

Pozosta³a dzia³alnoæ

5 933 000

89
8995

91

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
9148

Sejmiki województw

9122

Wspó³praca naukowo - techniczna i gospodarcza z zagranic¹

9153

Urzêdy marsza³kowskie

96

Dotacje na finansowanie zadañ gospodarczych
9617

97
9718

14 951 714
1 100 000
663 000
13 188 714

16 000 000

Dotacje do przejazdów pasa¿erskich autobusowych

16 000 000

Ró¿ne rozliczenia

3 022 851

Rezerwy ogólne i celowe

3 022 851
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Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Nr XI/102/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
Wydatki bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego
planowane na 2000 r.
wg kierunków wydatkowania
w z³otych
Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2

OGÓ£EM

166 144 519

w tym:

1) Wydatki bie¿¹ce
z tego:
- Wynagrodzenia
z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Pochodne od wynagrodzeñ
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
- Dotacje
2) Wydatki inwestycyjne
w tym:
Dotacje
31

Budownictwo
3992

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

146 002 818
37 542 334
34 931 051
2 611 283
7 611 451
61 436 033
39 413 000
17 118 850
6 524 000
117 000
117 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

40

Rolnictwo

117 000
117 000

20 033 800

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

14 207 800

z tego:
- Wynagrodzenia

4 070 978

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Pochodne od wynagrodzeñ
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

4011

3 781 728
289 250
827 765
9 309 057

2) Wydatki inwestycyjne

5 826 000

Zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych

5 758 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

5 718 000

z tego:
- Wynagrodzenia

3 959 000

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 670 000
289 000

- Pochodne od wynagrodzeñ

805 000

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

954 000

2) Wydatki inwestycyjne

40 000
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w z³otych
Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

2
4406

3
Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych

Kwota
4
14 063 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
2) Wydatki inwestycyjne
4495

Pozosta³a dzia³alnoæ

8 277 000
8 277 000
5 786 000
212 800

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

212 800

z tego:
- Wynagrodzenia

111 978

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

50

250

- Pochodne od wynagrodzeñ

22 765

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

78 057

Transport
5612

111 728

Drogi publiczne wojewódzkie

44 461 054
44 461 054

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

42 461 054

z tego:
- Wynagrodzenia

7 053 000

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Pochodne od wynagrodzeñ
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
2) Wydatki inwestycyjne

74

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne us³ugi komunalne

6 623 000
430 000
1 434 000
33 974 054
2 000 000

1 864 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

1 864 000

z tego:
- Wynagrodzenia

523 000

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Pochodne od wynagrodzeñ

7542

480 000
43 000
102 000

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

1 239 000

Biura planowania przestrzennego

1 164 000

1) Wydatki bie¿¹ce

1 164 000

z tego:
- Wynagrodzenia

523 000

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

7695

480 000
43 000

- Pochodne od wynagrodzeñ

102 000

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

539 000

Pozosta³a dzia³alnoæ

700 000

1) Wydatki bie¿¹ce

700 000

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

700 000
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w z³otych
Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

2

79

3

Owiata i wychowanie

Kwota
4

20 640 100

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

20 640 100

z tego:
- Wynagrodzenia

14 378 900

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

7912

13 256 900
1 122 000

- Pochodne od wynagrodzeñ

2 922 500

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

3 338 700

Gimnazja

85 400

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

85 400

z tego:
- Wynagrodzenia

66 300

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Pochodne od wynagrodzeñ
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
7931

Szko³y ogólnokszta³c¹ce specjalne

65 000
1 300
13 500
5 600
424 800

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

424 800

z tego:
- Wynagrodzenia

336 100

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

7941

306 400
29 700

- Pochodne od wynagrodzeñ

68 300

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

20 400

Internaty i stypendia dla uczniów

2 132 400

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

2 132 400

z tego:
- Wynagrodzenia

1 344 300

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

8011

1 239 300
105 000

- Pochodne od wynagrodzeñ

273 200

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

514 900

Szko³y zawodowe

10 487 500

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

10 487 500

z tego:
- Wynagrodzenia

7 302 500

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 714 500
588 000

- Pochodne od wynagrodzeñ

1 484 400

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

1 700 600
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w z³otych

Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2
8062

Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

3 206 700

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

3 206 700

z tego:
- Wynagrodzenia

2 195 100

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

8071

2 038 100
157 000

- Pochodne od wynagrodzeñ

446 200

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

565 400

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

3 021 100

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

3 021 100

z tego:
- Wynagrodzenia

2 171 800

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

8221

2 005 800
166 000

- Pochodne od wynagrodzeñ

441 500

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

407 800

Zak³ady opiekuñczo - wychowawcze

1 211 200

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

1 211 200

z tego:
- Wynagrodzenia

941 800

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Pochodne od wynagrodzeñ
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
8295

Pozosta³a dzia³alnoæ

866 800
75 000
191 400
78 000
71 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

71 000

z tego:
- Wynagrodzenia

21 000

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
- Pochodne od wynagrodzeñ
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

83

Kultura i sztuka

21 000
4 000
46 000

21 834 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

20 967 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
- Dotacje
2) Wydatki inwestycyjne

326 000
20 641 000
867 000

w tym:
- Dotacje

867 000
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w z³otych
Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2
8311

Muzea

4 225 000

1) Wydatki bie¿¹ce

4 225 000

z tego:
- Dotacje
8313

Ochrona zabytków

4 225 000
500 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

500 000

z tego:
- Dotacje
8322

Biblioteki

500 000
7 267 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce
- Dotacje
2) Wydatki inwestycyjne

6 400 000
6 400 000
867 000

w tym:
- Dotacje
8331

Domy kultury

867 000
4 216 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

4 216 000

z tego:
- Dotacje
8411

Teatry, opery i operetki

4 216 000
5 300 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

5 300 000

z tego:
- Dotacje
8495

Pozostala dzia³alnoæ

5 300 000
326 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

326 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

85

Ochrona zdrowia

326 000

14 207 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

6 265 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
- Dotacje
2) Wydatki inwestycyjne

5 815 000
450 000
7 942 000

w tym:

8511

- Dotacje

5 657 000

Szpitale ogólne

8 172 000

1) Wydatki bie¿¹ce

300 000

z tego:
- Dotacje
2) Wydatki inwestycyjne

300 000
7 872 000

w tym:
- Dotacje

5 657 000
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w z³otych
Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2
8513

Lecznictwo ambulatoryjne

40 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

40 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
8514

Lecznictwo psychiatryczne

40 000
35 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

35 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
8515

Ratownictwo medyczne

35 000
70 000

z tego:
2) Wydatki inwestycyjne
8516

Sanatoria

70 000
150 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

150 000

z tego:
- Dotacje
8534

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

150 000
90 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

90 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
8535

Zwalczanie narkomanii

90 000
80 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

80 000

z tego:

8536

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

80 000

Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

100 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

100 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
8555

Medycyna pracy

100 000
5 300 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

5 300 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
8595

Pozosta³a dzia³alnoæ

5 300 000
170 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

170 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

170 000
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w z³otych
Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2

86
8695

Opieka spo³eczna

200 000

Pozosta³a dzia³alnoæ

200 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

200 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

87

Kultura fizyczna i sport

200 000

2 300 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

2 300 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
- Dotacje
8721

Stowarzyszenia kultury fizycznej

136 500
2 163 500
2 163 500

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

2 163 500

z tego:
- Dotacje
8795

Pozosta³a dzia³alnoæ

2 163 500
136 500

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

136 500

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

88

Turystyka i wypoczynek

136 500

580 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

580 000

z tego:

8825

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

421 500

- Dotacje

158 500

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

400 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

400 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
8851

Stowarzyszenia turystyczne

400 000
117 500

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

117 500

z tego:
- Dotacje
8895

Pozosta³a dzia³alnoæ

117 500
62 500

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

62 500

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

21 500

- Dotacje

41 000
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w z³otych
Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

2

89
8995

3

Kwota
4

Ró¿na dzia³alnoæ

5 933 000

Pozosta³a dzia³alnoæ

5 933 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

5 933 000

z tego:
- Wynagrodzenia

3 204 000

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Pochodne od wynagrodzeñ
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

91

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa

2 956 000
248 000
651 000
2 078 000

14 951 714

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

14 467 864

z tego:
- Wynagrodzenia

8 312 456

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

479 033

- Pochodne od wynagrodzeñ

1 674 186

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

4 481 222

2) Wydatki inwestycyjne
9148

7 833 423

Sejmiki województw

483 850
1 100 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

1 100 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
9122

Wspó³praca naukowo - techniczna i gospodarcza z zagranic¹

1 100 000
663 000

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

663 000

z tego:
- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce
9153

Urzêdy marsza³kowskie

663 000
13 188 714

z tego:
1) Wydatki bie¿¹ce

12 704 864

z tego:
- Wynagrodzenia

8 312 456

z tego:
§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 674 186

- Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

2 718 222

Dotacje na finansowanie zadañ gospodarczych
9617

479 033

- Pochodne od wynagrodzeñ
2) Wydatki inwestycyjne

96

7 833 423

483 850

16 000 000

Dotacje do przejazdów pasa¿erskich autobusowych

16 000 000

1) Wydatki bie¿¹ce

16 000 000

z tego:
- Dotacje

16 000 000
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w z³otych
Dzia³ Rozdzia³
1

2

97

Ró¿ne rozliczenia
9718

Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

3 022 851
3 022 851

z tego:
- rezerwa ogólna

1 369 954

- celowa

1 652 897
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Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y Nr XI/102/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
Wydatki bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego
planowane na 2000 r.
w podziale na zadania w³asne i zlecone z administracji rz¹dowej
w z³otych
Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2

WYDATKI OGÓ£EM
WYDATKI ZA ZADANIA W£ASNE
w tym:
- na wydatki bie¿¹ce
- na wydatki inwestycyjne
40

Rolnictwo
4011

50

5 758 000

7695

79

212 800

- na wydatki bie¿¹ce

212 800

7931

7941

8011

8062

44 461 054

Drogi publiczne wojewódzkie

44 461 054

- na wydatki bie¿¹ce

42 461 054
2 000 000

1 864 000

Biura planowania przestrzennego

1 164 000

- na wydatki bie¿¹ce

1 164 000

Pozosta³a dzia³alnoæ

700 000

- na wydatki bie¿¹ce

700 000

Owiata i wychowanie
7912

40 000

Pozosta³a dzia³alnoæ

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne us³ugi komunalne
7542

5 970 800
5 718 000

- na wydatki inwestycyjne

74

137 608 818
11 332 850

- na wydatki bie¿¹ce

Transport
5612

151 964 519

Zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych
- na wydatki inwestycyjne

4495

166 144 519

20 640 100

Gimnazja

85 400

- na wydatki bie¿¹ce

85 400

Szko³y ogólnokszta³c¹ce specjalne

424 800

- na wydatki bie¿¹ce

424 800

Internaty i stypendia dla uczniów

2 132 400

- na wydatki bie¿¹ce

2 132 400

Szko³y zawodowe

10 487 500

- na wydatki bie¿¹ce

10 487 500

Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

3 206 700

- na wydatki bie¿¹ce

3 206 700
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w z³otych
Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2
8071

8221

8295

83

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

3 021 100

- na wydatki bie¿¹ce

3 021 100

Zak³ady opiekuñczo - wychowawcze

1 211 200

- na wydatki bie¿¹ce

1 211 200

Pozosta³a dzia³alnoæ

71 000

- na wydatki bie¿¹ce

71 000

Kultura i sztuka
8311

8313

8322

Muzea

4 225 000

- na wydatki bie¿¹ce

4 225 000

Ochrona zabytków

500 000

- na wydatki bie¿¹ce

500 000

Biblioteki

7 267 000

- na wydatki bie¿¹ce

6 400 000

- na wydatki inwestycyjne
8331

8411

8495

85
8511

4 216 000

- na wydatki bie¿¹ce

4 216 000

Teatry, opery i operetki

5 300 000

- na wydatki bie¿¹ce

5 300 000

Pozostala dzia³alnoæ

326 000

- na wydatki bie¿¹ce

326 000

Ochrona zdrowia

14 207 000

Szpitale ogólne
- na wydatki inwestycyjne

8514

8515

8516

8534

8535

867 000

Domy kultury

- na wydatki bie¿¹ce

8513

21 834 000

8 172 000
300 000
7 872 000

Lecznictwo ambulatoryjne

40 000

- na wydatki bie¿¹ce

40 000

Lecznictwo psychiatryczne

35 000

- na wydatki bie¿¹ce

35 000

Ratownictwo medyczne

70 000

- na wydatki inwestycyjne

70 000

Sanatoria

150 000

- na wydatki bie¿¹ce

150 000

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

90 000

- na wydatki bie¿¹ce

90 000

Zwalczanie narkomanii

80 000

- na wydatki bie¿¹ce

80 000
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w z³otych
Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

2
8536

8555

8595

86
8695

87

Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

100 000

- na wydatki bie¿¹ce

100 000

Medycyna pracy

5 300 000

- na wydatki bie¿¹ce

5 300 000

Pozosta³a dzia³alnoæ

170 000

- na wydatki bie¿¹ce

170 000

Opieka spo³eczna

200 000

Pozosta³a dzia³alnoæ

200 000

- na wydatki bie¿¹ce

200 000

Kultura fizyczna i sport
8721

8795

88

2 163 500

- na wydatki bie¿¹ce

2 163 500

Pozosta³a dzia³alnoæ

136 500

- na wydatki bie¿¹ce

136 500

Turystyka i wypoczynek
8825

8851

8895

89

91

400 000

- na wydatki bie¿¹ce

400 000

Stowarzyszenia turystyczne

117 500

- na wydatki bie¿¹ce

117 500

Pozosta³a dzia³alnoæ

62 500

- na wydatki bie¿¹ce

62 500

9122

9153

5 933 000

- na wydatki bie¿¹ce

5 933 000

1 100 000

- na wydatki bie¿¹ce

1 100 000

Wspó³praca naukowo - techniczna i gospodarcza z zagranic¹

663 000

- na wydatki bie¿¹ce

663 000

Urzêdy marsza³kowskie

13 188 714

- na wydatki bie¿¹ce

12 704 864

Dotacje na finansowanie zadañ gospodarczych
9617

97
9718

14 951 714

Sejmiki województw

- na wydatki inwestycyjne

96

5 933 000

Pozosta³a dzia³alnoæ

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
9148

580 000

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Ró¿na dzia³alnoæ
8995

2 300 000

Stowarzyszenia kultury fizycznej

483 850

16 000 000

Dotacje do przejazdów pasa¿erskich autobusowych

16 000 000

- na wydatki bie¿¹ce

16 000 000

Ró¿ne rozliczenia

3 022 851

Rezerwy ogólne i celowe

3 022 851
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Dzia³ Rozdzia³
1

2

Wyszczególnienie

Kwota

3

4

WYDATKI ZA ZADANIA ZLECONE
31

Budownictwo
3992

40

14 180 000
117 000

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

117 000

- na wydatki bie¿¹ce

117 000

Rolnictwo
4406

Poz. 190

Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych

14 063 000
14 063 000

- na wydatki bie¿¹ce

8 277 000

- na wydatki inwestycyjne

5 786 000
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Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y Nr XI/102/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
Zestawienie dotacji z bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego
planowanych na 2000 r.

w z³otych

Kwota dotacji
z tego na dzia³alnoæ:
Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

ogó³em

3

4

2

OGÓ£EM DOTACJE

¿

bie¿¹c¹

inwestycyjn¹

5

6

45 937 000 39 413 000 6 524 000

1. Dla instytucji kultury (na dofinansowanie bie¿¹cej

dzia³alnoci)

Kultura i sztuka

83
8311

Muzea
- Muzeum Narodowe w Szczecinie

8313

8322

8331

8411

20 641 000 20 641 000
20 641 000

20 641 000

4 225 000

4 225 000

4 225 000

4 225 000

Ochrona zabytków

500 000

500 000

- Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

500 000

500 000

Biblioteki

6 400 000

6 400 000

- Ksi¹¿nica Pomorska w Szczecinie

6 400 000

6 400 000

Domy Kultury

4 216 000

4 216 000

- Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich

4 216 000

4 216 000

Teatry, opery i operetki

5 300 000

5 300 000

- Opera i operetka w Szczecinie

3 500 000

3 500 000

- Teatr Polski w Szczecinie

1 800 000

1 800 000

2. Dla przewoników autobusowych (na dop³aty
do ulgowych i bezp³atnych przewozów pasa¿erskich)
Ró¿ne rozliczenia

97
9617

Dotacje do przejazów pasa¿erskich autobusowych

3. Celowe na finasowanie zadañ w³asnych
bie¿¹cych i inwestycyjnych
Kultura i sztuka

83
8322

8511

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

6 974 000

450 000 6 524 000

867 000

867 000

Biblioteki

867 000

867 000

- Ksi¹¿nica Pomorska w Szczecinie

867 000

867 000

Ochrona zdrowia

85

16 000 000 16 000 000

6 107 000

450 000

Szpitale ogólne

5 957 000

300 000

-Szpital Wojewódzki w Koszalinie

3 130 000

- Szpital w Szczecinie Zdrojach - II przedsiêwziêcie

1 777 000

5 657 000
5 657 000
3 130 000
1 777 000

- Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Ko³obrzegu
- Samodzielny Publiczny Dzieciêcy Orodek Rehabilitacji
w Nowym Czarnowie
- Specjalistyczny Szpital im. A. Soko³owskiego
w Szczecinie Zdunowo

150 000

150 000

150 000

150 000

275 000

275 000

- Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie

475 000

475 000
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w z³otych
Kwota dotacji
z tego na dzia³alnoæ:
Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

ogó³em

3

bie¿¹c¹

inwestycyjn¹

4

5

6

Sanatoria

150 000

150 000

- Pañstwowe Sanatorium p/Grulicze w Tucznie

150 000

150 000

2 322 000

2 322 000

2 163 500

2 163 500

Stowarzyszenia kultury fizycznej

2 163 500

2 163 500

- Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie

1 310 000

1 310 000

2
8516

4. Celowe na zadania województwa realizowane
przez podmioty niepubliczne
Kultura fizyczna i sport

87
8721

88
8851

- Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Szczecinie

240 000

240 000

- Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Szczecinie

300 000

300 000

- Akademicki Zwi¹zek Sportowy w Szczecinie

150 000

150 000

- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie

70 000

70 000

- Klub Sportowy Inwalidów "Start" w Szczecinie

43 500

43 500

- Szczeciñski Klub Olimpijczyka w Szczecinie
- Oddzia³ Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Województwo
Zachodniopomorskie w Ko³obrzegu

30 000

30 000
20 000

Turystyka i wypoczynek

158 500

158 500

Stowarzyszenia turystyczne

117 500

117 500

14 000

14 000

- PTTK Oddzia³ w Choszcznie

1 500

1 500

- Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Po³czyn Zdrój

3 500

3 500

- PTTK Oddzia³ w Po³czynie Zdroju

3 000

3 000

- Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Szczecinie

- PTTK Oddzia³w widwinie

1 500

1 500

19 000

19 000

- PTTK Oddzia³ w Ko³obrzegu

2 500

2 500

- PTTK Oddzia³ Wojskowy w Szczecinie

3 500

3 500

- PTTK Oddzia³ Zachodniopomorski w Szczecinie
- Zarz¹d Oddzia³u Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa
Schronisk M³odzie¿owych w Szczecinie
- Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Szczecinie

6 000

6 000

15 000

15 000

40 000

40 000

8 000

8 000

Pozosta³a dzia³alnoæ

41 000

41 000

- rodkowopomorska Izba Turystyki

15 000

15 000

- Zachodniopomorska Izba Turystyki

6 000

6 000

- Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wa³eckiego

7 000

7 000

- Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Drawskiego

6 000

6 000

- Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza Parsêty

7 000

7 000

- PTTK Regionalny Oddzia³ Szczeciñski

- PTTK Oddzia³ w Koszalinie
8895

¿

Rok
Lp.

1

1.

2.

3.

Dzia³

2

83

85

85

Nazwa
programu
Rozdzia³
inwestycyjnego

3

4

Jednostka
realizuj¹ca
program

Lokalizacja
zadania

5

6

7

8

Szczecin,
ul. Podgórna 15/16

2000

2002

zakoñrozpoczêcia czenia

8322

Modernizacja
Ksi¹¿nicy
Pomorskiej ETAP II

8511

Budowa Szpitala Szpital
Wojewódzkiego Wojewódzki
w Koszalinie
w Koszalinie

Koszalin,
ul. Lena 29

1983

8511

Samodzielny
Publiczny
Specjalistyczny
Budowa Szpitala Zak³ad Opieki
w Szczecinie
Zdrowotnej
Zdroje
"Zdroje" –
Szczecin,
-II przedsiêwziêcie Szczecin
ul. M¹czna 4

1982

Ksi¹¿nica
Pomorska
w Szczecinie

9

Wysokoæ wydatków w latach

z tego:

2000
nak³ady
z bud¿etu pozodo
woj.
sta³e
poniesienia
10

17 000 000 17 000 000

11

12

2001

2002

z bud¿etu
woj.

pozosta³e

z bud¿etu
woj.

pozosta³e

13

14

15

16

867 000

8 066 500

8 066 500

2005

396 138 000 396 138 000 3 000 000

78 000 000

78 000 000

2005

183 835 000 110 858 000 1 777 000

22 000 000

22 000 000

601 973 000 523 996 000 5 644 000

108 066 500

108 066 500
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OGÓ£EM

£¹czne
nak³ady
inwesty-cyjne
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Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
planowane na 2000 r.
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Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
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Za³¹cznik nr 9 do uchwa³y Nr XI/102/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
Rezerwy w bud¿ecie Województwa Zachodniopomorskiego
planowane na 2000 r.

w z³otych

Dzia³ Rozdzia³
1

Wyszczególnienie

Kwota
planowana
na 1999 r.

Przeznaczenie

3

4

5

2

97

Ró¿ne rozliczenia
9718

3 022 851

Rezerwy ogólne i celowe
z tego:
1) ogólna

3 022 851
1 369 954

2) celowa

przeznaczona na wydatki nie przewidziane
w bud¿ecie b¹d zaplanowane w niewystarczaj¹cej wysokoci

1 652 897
z tego:
1 552 897 na sfinansowanie podwy¿ki wynagrodzeñ
oraz uzupe³nienie niedoboru wydatków
w jednostkach bud¿etowych
województwa zachodniopomorskiego
100 000 na wspieranie przedsiêbiorczoci,
innowacyjnoci i postêpu technologicznego

Przychody

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Dzia³ Rozdz.

3

4

Zak³ady bud¿etowe

w tym:

Przychody
w³asne

Dotacja
z bud¿etu

5

6

Wydatki
ogó³em

7

Wyd. na
wynagr.
i sk³adniki
Wydatki
naliczane inwestycyjne
od wynagrodzeñ
8

24 967 000

24 889 000

13 309 000

40

4008

3 900 000

3 924 000

3 490 000

40

4331

14 500 000

14 434 000

6 765 000

3. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

74

7542

1 600 000

1 585 000

930 000

4. Zak³ady Techniki Medycznej w Koszalinie

66

6831

2 750 000

2 730 000

1 077 000

5. Zak³ady Naprawcze Sprzêtu Medycznego w Szczecinie

66

6831

2 217 000

2 216 000

1 047 000

1. Zachodniopomorskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Koszalinie
2.

Zak³ad Konserwacji Urz¹dzeñ Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego
w Goleniowie

9
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Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
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w z³otych

Lp.

Wyszczególnienie

Dzia³

Rozdzia³

Przychody

Wydatki
ogó³em

1

2

3

4

5

6

rodki specjalne

3 127 773

3 137 293

1. Zespó³ Szkó³ Medycznych w Koszalinie

79

7941

370 000

370 300

2. Zespó³ Szkó³ Medycznych w Ko³obrzegu

79

7941

337 488

337 488

3. Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Szczecinie

79

7941

348 000

365 000

4. Zespó³ Szkó³ Medycznych w Szczecinku

79

7941

85 000

90 000

5. Zespó³ Szkó³ Medycznych w winoujciu

79

8011

4 000

4 000

6. Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Szczecinie

79

8011

250 000

250 000

7. Policealna Szko³a Pracowników S³u¿b Spo³ecznych w Szczecinie

79

8011

50 000

51 000

8. Zespó³ Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie

79

8011

22 285

20 505

9. Zespól Kolegiów Nauczycielskich w Wa³czu

79

8011

40 000

40 000

10. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

79

8071
8062

150 000
600 000

148 000
590 000

11. Pedagogiczna Biblioteka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

79

8071

121 000

121 000

12. Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

79

8062

268 000

270 000

13. Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

50

5612

482 000

480 000

Wydatki
Wyd. na
wynagr.
Wydatki
i sk³adniki
inwestycyjne
naliczane od
wynagrodzeñ
8
7
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Przychody i wydatki rodków specjalnych Województwa Zachodniopomorskiego
planowane na 2000 r.
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Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
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Za³¹cznik nr 12 do uchwa³y Nr XI/102/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
Przychody i wydatki
funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego
planowane na 2000 r.

w z³otych
Lp.

Wyszczególnienie

Przychody
ogó³em:

Wydatki
ogó³em:

1

2

3

4

WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE CELOWE
1 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
2 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

2 626 000

3 112 000

1 700 000

1 900 000

926 000

1 212 000

w z³otych
Stan na 31 grudnia
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1. Przewidywane zad³u¿enie na koniec okresu z tytu³u:
1) Wyemitowanych papierów wartociowych opiewaj¹cych na wierzytelnoci
pieniê¿ne
2) Zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek
3) Przyjêtych depozytów
4) Wymagalnych zobowi¹zañ:
a) jednostek bud¿etowych
b) wynikaj¹cych z ustaw i orzeczeñ s¹du udzielanych porêczeñ i gwarancji
oraz innych tytu³ów

1999
3

2000
4

2001
5

2002
6

2003
7

2004
8

2005
9

2006
10

4 000 000

4 000 000

3 764 704

2 823 528

1 882 352

941 176

4 000 000

4 000 000

3 764 704

2 823 528

1 882 352

941 176

235 296

941 176

941 176

941 176

941 176

2. Wartoæ nominalna niewymagalnych zobowi¹zañ z tytu³u porêczeñ i gwarancji
3. Prognozowane sp³aty kredytu zaci¹gniêtego w 2000 r.
4. wydatkami

675 068

704 000

606 654

441 279

275 360

109 713

5. Sp³ata kredytu wraz z odsetkami w kolejnych latach

675 068

939 296

1 547 830

1 382 455

1 216 536

1 050 889

6. Prognozowane dochody województwa w kolejnych latach

150 049 000 161 244 000 172 000 000 183 000 000 192 000 000 203 000 000 212 000 000 218 000 000

7. Prognozowane wydatki województwa w kolejnych latach

150 029 000 166 144 000 172 000 000 183 000 000 192 000 000 203 000 000 212 000 000 218 000 000

8. Relacje sp³aty d³ugu wraz z odsetkami do dochodów bud¿etu
(max 15% dochodu Jednostki Samorz¹du (5:6)

10. Wartoæ szacunkowa prywatyzowanego maj¹tku

2,48

0,51

0,81

0,68

0,57

2,33

2,06

1,47

0,93

0,44

0,48

Poz. 190

9. Relacja kwoty d³ugu Jednostki Samorz¹du do dochodów bud¿etu
(max 60% dochodu jedn. Samorz¹du) (1:6)

0,39
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Prognoza kwoty d³ugu publicznego Samorz¹du Województwa Zachodniopomorskiego
na 31 grudnia 2000 r. i lata nastêpne
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Za³¹cznik nr 13 do uchwa³y Nr XI/102/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 lutego 2000 r.
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UCHWA£A NR XV/114/00
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 27 stycznia 2000 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
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 Kaliszu Pomorskim uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Gminy w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc Statut Gminy uchwalony uchwa³¹ Nr VIII/61/95 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 13 kwietnia 1995 r.
(Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1996 r. Nr 17, poz. 64, zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 4, poz. 27).
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Halina Ginalska
STATUT
GMINY KALISZ POMORSKI
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

Gmina Kalisz Pomorski, zwana dalej Gmin¹, jest posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹ jednostk¹ samorz¹du gminnego
powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2.

Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum, poprzez
wybran¹ przez siebie Radê Miejsk¹, zwan¹ dalej Rad¹, oraz organy wybrane przez Radê, a w szczególnoci Zarz¹d
Miasta i Gminy, bêd¹cy organem wykonawczym gminy zwany dalej Zarz¹dem.
§ 2.

1.

Gmina po³o¿ona jest w województwie zachodniopomorskim i obejmuje obszar 48.073 ha.

2.

Granice terytorialne Gminy okrela mapa, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3.

W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze: so³ectwa, samorz¹dy mieszkañców oraz stosownie do potrzeb
b¹d tradycji - inne jednostki pomocnicze.

4.

Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi odpowiadaæ nastêpuj¹cym zasadom:
a) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ albo organy Gminy,
b) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
c) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Zarz¹d w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarê mo¿liwoci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

5.

Zarz¹d prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

1007

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 191

§ 3.
1.

Herbem Gminy jest orze³ rzucaj¹cy siê na zaj¹ca. Barwy herbu to bia³a tarcza, god³o herbu: orze³ i zaj¹c w kolorze
czerwieni, murawa w kolorze zielonym.
Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.

2.

Barwy Gminy okrela jej flaga, koloru bia³ego o wymiarach 170 x 70 cm, porodku umieszczony herb Kalisza
Pomorskiego - zgodnie z ust. 1.
Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.

3.

Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów w³adz okrela Rada.
§ 4.

Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Kalisz Pomorski.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania, zadania Gminy oraz zasady ich realizacji
§ 5.
Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorz¹dowej, w szczególnoci
w zakresie:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci
oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych,
7) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
8) owiaty, w tym szkó³ podstawowych, gimnazjum, przedszkoli i innych placówek owiatowo  wychowawczych,
9) kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni komunalnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy komunalnych,
14) porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
§ 6.
1.

Zakres dzia³ania Gminy okrelaj¹:
1) ustawy i akty prawne wydane na podstawie oraz w granicach upowa¿nieñ ustawowych,
2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego i organami administracji rz¹dowej,
3) uchwa³y Rady podjête w celu realizacji rozstrzygaj¹cych wyników referendum gminnego oraz inne uchwa³y
podjête w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.

2.

Gmina nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci
publicznej.
§ 7.

1.

Gmina wykonuje swoje zadania:
1) poprzez dzia³alnoæ swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2) poprzez gminne jednostki organizacyjne,
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poprzez dzia³alnoæ innych podmiotów - krajowych i zagranicznych - na podstawie zawartych z nimi umów
i porozumieñ.

Zarz¹d prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
ROZDZIA£ III
W³adze gminy
§ 8.

Mieszkañcy Gminy wykonuj¹ swoje uprawnienia bezporednio w drodze wyborów Rady i w drodze referendum, a tak¿e
za porednictwem organów Gminy.
§ 9.
1.

W sprawach samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne oraz odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji
rozstrzyga siê wy³¹cznie w drodze referendum gminnego.

2.

Referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji przeprowadza siê nie wczeniej ni¿ po up³ywie
12 miesiêcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji.

3.

Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej innej sprawie wa¿nej dla Gminy.

4.

Referendum przeprowadza siê z inicjatywy Rady lub na wniosek 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

5.

Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

6.

Tryb przeprowadzania referendum okrela odrêbna ustawa.
§ 10.

1.

Uchwa³y organów Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.

2.

W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego.
§ 11.

1.

Organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie jest Rada, do której nale¿y rozstrzyganie we wszystkich sprawach
pozostaj¹cych w zakresie dzia³ania Gminy, je¿eli ustawy nie stanowi¹ inaczej.

2.

Zasady i tryb wyboru cz³onków Rady okrela odrêbna ustawa.
§ 12.

1.

Ustawowy sk³ad Rady wynosi 20 radnych.

2.

Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyboru.
§ 13.

1.

Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie Statutu Gminy,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy, który jest G³ównym Ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza Gminy
- na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du,
4) uchwalanie bud¿etu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych Gminy, zasad przekazywania im sk³adników mienia do
korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych Gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awienia lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia
zasad Zarz¹d mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
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d)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
2.

ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek krótkoterminowych i kredytów krótkoterminowych
zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹
corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
podejmowania uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, o której mowa w art. 8 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maj¹tku,
podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
nadawanie odznaczeñ,
stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady,
podejmowanie uchwa³ w przedmiocie zaskar¿ania rozstrzygniêæ nadzorczych dotycz¹cych uchwa³ Rady,
powo³ywanie komisji dyscyplinarnych.

Rada nie mo¿e przenosiæ swych wy³¹cznych kompetencji na ¿aden inny organ.
§ 14.

1.

Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.

2.

Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady wybierani s¹ przez Radê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, okrelonego w § 12 ust. 1 Statutu, w g³osowaniu tajnym.

3.

Wyboru osób, o których mowa w ust. 2 dokonuje Rada na pierwszej sesji po wyborze Rady nowej kadencji.

4.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji, okrelaj¹c datê, godzinê
i miejsce pierwszej sesji nowo wybranej Rady.

5.

Porz¹dek obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady proponuje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji.

6.

W porz¹dku obrad pierwszej sesji winno byæ:
a) z³o¿enie lubowania przez nowo wybranych radnych,
b) wybór Przewodnicz¹cego obrad,
c) wybór Przewodnicz¹cego Rady i jego Zastêpcy,
d) informacja ustêpuj¹cego Zarz¹du o stanie bud¿etu i innych sprawach wa¿nych dla gminy,
e) wybór Burmistrza lub ustalenie sposobu i terminu wyboru Burmistrza,
f) wybór Zarz¹du lub ustalenie terminu wyboru Zarz¹du.
§ 15.

1.

Przewodnicz¹cy Rady:
 zwo³uje sesje Rady,
 przewodniczy obradom,
 sprawuje policjê sesyjn¹,
 kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
 podpisuje uchwa³y Rady,
 reprezentuje Radê na zewn¹trz,
 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 16.

W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady przed
up³ywem kadencji, Rada najpóniej na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 17.
Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady okrela Regulamin Rady Miejskiej stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do Statutu.
§ 18.
1.

Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
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Rewizyjn¹,
Bud¿etu i Finansów,
Gospodarki Komunalnej,
Do Spraw Spo³ecznych,
Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

2.

Sk³ad ilociowy cz³onków komisji okreli Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.

3.

Radnemu przys³uguje dieta i zwrot kosztów podró¿y za udzia³ w pracach najwy¿ej dwóch komisji sta³ych.

4.

W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

5.

W pracach komisji mog¹ uczestniczyæ: Przewodnicz¹cy Rady, cz³onkowie innych komisji, gocie zaproszeni oraz
cz³onkowie Zarz¹du bez prawa g³osowania.
§ 19.

1.

W sk³ad Komisji wchodz¹ wy³¹cznie radni.

2.

Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy Rady, ani radny wchodz¹cy
w sk³ad Zarz¹du.

3.

Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do
Statutu.
§ 20.

Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Miasta i Gminy - zatrudniony na stanowisku ds. obs³ugi Rady.
§ 21.
1.

Rada wybiera Zarz¹d w liczbie 6 osób sporód radnych lub spoza sk³adu Rady w ci¹gu 6 miesiêcy od daty og³oszenia
wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy, z uwzglêdnieniem §§ 22-26.

2.

W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Burmistrz Miasta i Gminy jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du, Zastêpca Burmistrza oraz
czterech cz³onków.

3.

Zarz¹d mo¿na traktowaæ za wybrany, jeli rada dokona³a wyboru ca³ego jego sk³adu wynikaj¹cego z ust. 2.
§ 22.

Wybory na stanowisko Burmistrza przeprowadza siê przed ustaleniem listy kandydatów na pozosta³e stanowiska
w Zarz¹dzie.
§ 23.
1.

Burmistrza wybiera Rada bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów swego ustawowego sk³adu, okrelonego w § 12 ust. 1,
w g³osowaniu tajnym.

2.

Za wybranego na stanowisko Burmistrza uwa¿a siê tego kandydata, na którego zosta³a oddana liczba ca³kowita
g³osów przewy¿szaj¹ca po³owê ustawowego sk³adu rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sza.

3.

W przypadku, gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³ wymaganej iloci g³osów, wybory s¹ powtarzane przy zachowaniu
zasad okrelonych w ust. 1 i 2.
§ 24.

1.

Po dokonaniu wyboru Burmistrza przeprowadza siê wybory Zastêpcy i pozosta³ych cz³onków Zarz¹du w drodze
odrêbnego, tajnego g³osowania.

2.

Zastêpcê Burmistrza oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du wybiera Rada na wniosek Burmistrza zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, okrelonego w § 12 ust. 1 Statutu.
§ 25.

Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady i realizuje zadania Gminy okrelone w ustawach, porozumieniach zawartych z innymi
jednostkami samorz¹du terytorialnego i z organami administracji rz¹dowej, porozumieniach komunalnych i umowach
zawartych z innymi podmiotami.
§ 26.
1.

Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu Miasta i Gminy, którego kierownikiem jest Burmistrz.

2.

Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Miasta i Gminy okrela Regulamin Organizacyjny uchwalany przez
Radê na wniosek Zarz¹du.
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§ 27.
Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów
uchwa³ w tych sprawach,
2) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
3) wykonywanie uchwa³ Rady,
4) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
5) ustalanie planu wykonania bud¿etu, informowanie mieszkañców Gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu
i wykorzystaniu rodków bud¿etowych, kierunkach polityki spo³eczno-gospodarczej,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym,
7) zaci¹ganie zobowi¹zañ w celu wykonania uchwa³ Rady i swych ustawowych kompetencji, do wysokoci ustalonej
przez Radê,
8) podejmowanie w granicach upowa¿nienia uchwa³ o wydatkach koniecznych, a nie uwzglêdnionych w bud¿ecie,
9) rozstrzyganie o wyst¹pieniu na drogê s¹dow¹ w sprawach zwi¹zanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,
10) podejmowanie uchwa³ w przedmiocie zaskar¿ania do Naczelnego S¹du Administracyjnego rozstrzygniêæ
nadzorczych, dotycz¹cych uchwa³ Zarz¹du,
11) powo³ywanie komisji przetargowej, dokonuj¹cej wyboru oferty w postêpowaniu o zamówienia publiczne,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
13) udzielanie pe³nomocnictw do zarz¹dzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a nadto udzielanie zgody na
dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa,
14) okrelanie zakresu spraw, których wykonanie Burmistrz mo¿e powierzyæ Sekretarzowi Gminy, do wykonania w jego
imieniu,
15) 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,
16) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miasta i Gminy i projektów zmian tego Regulaminu,
17) zatwierdzanie czynnoci Burmistrza podjêtych w trybie art. 32 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§ 28.
1.

Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek
Zarz¹du i pe³nomocnik upowa¿niony przez Zarz¹d, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2 - 3.

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 swojej skutecznoci
kontrasygnaty Skarbnika Gminy, lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§ 29.

1.

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

2.

Rada Gminy rozpoznaje sprawê odwo³ania Zarz¹du z przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w sprawie nie udzielenia Zarz¹dowi absolutorium.

3.

Po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej o wykonaniu bud¿etu Gminy i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotycz¹c¹ wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi,
oraz uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady o nie udzieleniu Zarz¹dowi absolutorium
i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du, Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, okrelonego w § 12 ust. 1 Statutu, w g³osowaniu tajnym.
§ 30.

1.

Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d, z wyj¹tkiem Burmistrza z innej przyczyny ni¿ nie udzielenie absolutorium, jedynie na
pisemny i uzasadniony wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady, okrelonego w § 12 ust. 1 Statutu.

2.

Wniosek o jakim mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹ oraz w³aciw¹ Komisjê Rady.
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3.

Rada rozpatruje sprawê odwo³ania Zarz¹du z przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 14 dni po sesji, na której zosta³ z³o¿ony wniosek o odwo³anie Zarz¹du, po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du.

4.

Odwo³anie Zarz¹du nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, okrelonego w § 12
ust. 1, w g³osowaniu tajnym.
§ 31.

1.

Rada mo¿e odwo³aæ Burmistrza wiêkszoci¹ 2/3 ustawowego sk³adu okrelonego w § 12 ust. 1 Statutu, w g³osowaniu
tajnym.

2.

Odwo³anie Burmistrza nastêpuje na pisemny i uzasadniony wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady okrelonego
w § 12 ust. 1 Statutu.

3.

Wniosek, o jakim mowa w ust. 2 podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹ i w³aciw¹ komisjê Rady.

4.

Rada rozpoznaje sprawê odwo³ania Burmistrza na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni po sesji,
na której zosta³ z³o¿ony wniosek o odwo³anie Burmistrza, po wys³uchaniu wyjanieñ Burmistrza.

5.

Odwo³anie Burmistrza jest równoznaczne z odwo³aniem pozosta³ych cz³onków Zarz¹du.
§ 32.

Na uzasadniony wniosek Burmistrza, Rada mo¿e odwo³aæ poszczególnych cz³onków Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 33.
Je¿eli wniosek o odwo³anie Zarz¹du albo Burmistrza nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ z³o¿ony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania, z zachowaniem
trybu przewidzianego w § 30 oraz w § 31.
§ 34.
1.

W razie odwo³ania Zarz¹du w przypadkach okrelonych w §§ 30 - 31, Rada wybiera w ci¹gu 1 miesi¹ca nowy
Zarz¹d na zasadach okrelonych w §§ 21 - 24.

2.

Do czasu wyboru nowego Zarz¹du obowi¹zki Zarz¹du wykonuje dotychczasowy Zarz¹d.
§ 35.

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 obowi¹zany
jest najpóniej w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia przyjêcia rezygnacji lub up³ywu terminu okrelonego w ust. 2, przedstawiæ
Radzie kandydaturê na wakuj¹ce miejsce w Zarz¹dzie.
§ 36.

Burmistrz organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 37.
1.

Maj¹tek Gminy, s³u¿¹cy zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, mo¿e byæ zarz¹dzany przez jednostki i podmioty
okrelone w § 7.

2.

Zasady zarz¹dzania, o jakim mowa w ust. 1, okrela Rada w drodze odrêbnych uchwa³.

3.

Zarz¹d prowadzi rejestry:
1) sk³adników mienia komunalnego,
2) podmiotów zarz¹dzaj¹cych poszczególnymi sk³adnikami tego mienia.
§ 38.

Organizacjê oraz tryb pracy Zarz¹du okrela Regulamin Zarz¹du, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do Statutu.
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ROZDZIA£ IV
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 39.
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y z uwzglêdnieniem zasad okrelonych w § 2 ust. 4 Statutu.
§ 40.
Uchwa³y, o których mowa w § 39 powinny okrelaæ w szczególnoci:


obszar,



granice,



siedzibê w³adz,



nazwê jednostki pomocniczej.
§ 41.

1.

Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkañców maj¹cych
czynne prawo wyborcze.

2.

Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys wspomagany przez Radê So³eck¹.

3.

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 so³ectw.

4.

Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie
dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
§ 42.

1.

Organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców jest zebranie mieszkañców.

2.

Organem wykonawczym samorz¹du mieszkañców jest przewodnicz¹cy samorz¹du mieszkañców wspomagany przez
zarz¹d samorz¹du mieszkañców.

3.

Organizacjê i zakres dzia³ania, tryb i zasady dokonywania wyborów zarz¹dów i przewodnicz¹cych samorz¹du
mieszkañców, okrelaj¹ statuty tych jednostek nadane przez Radê.
§ 43.

Rada w statucie jednostki pomocniczej okrela sposób bezporedniego korzystania przez tê jednostkê z mienia
komunalnego i rozporz¹dzania dochodami z tego tytu³u oraz zakres czynnoci dokonywanych samodzielnie przez organy
jednostki pomocniczej wzglêdem mienia oddanego jej do korzystania.
§ 44.
1.

Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy - na zasadach szczegó³owo
okrelonych w ich statucie.

2.

Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c
te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.

3.

Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu rodków, o których mowa w ust. 1, obowi¹zane s¹ do
przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.
§ 45.

1.

Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacjê w tym
zakresie Zarz¹dowi.

2.

Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
ROZDZIA£ V
Radni
§ 46.

Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje zg³aszane
postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
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§ 47.
1.

Radny sk³ada na pierwszej sesji po wyborach rady Gminy nastêpuj¹ce lubowanie: lubujê uroczycie jako radny
pracowaæ dla dobra i pomylnoci Gminy, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami Gminy i jej mieszkañców,
godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy oraz nie szczêdziæ si³ dla wykonania
zadañ Gminy.

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.
§ 48.

Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których
zosta³ wybrany lub desygnowany.
§ 49.
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.

Tryb zg³aszania interpelacji i zapytañ okrela Regulamin Rady.

3.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych. Zasady dzia³ania klubów radnych okrela Regulamin Rady.
§ 50.

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 wykonywaniem przez radnego mandatu.

3.

Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ radnego od 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.

Na zasadach okrelonych przez Radê prawo do diet oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿y tak¿e so³tysom oraz
przewodnicz¹cym zarz¹dów innych jednostek pomocniczych Gminy.
ROZDZIA£ VI
Pracownicy samorz¹dowi
§ 51.

1.

Pracownikami samorz¹dowymi z wyboru s¹: Burmistrz i Zastêpca Burmistrza. Stosunek pracy na podstawie wyboru
nawi¹zuje siê przez akt wyboru wydany na podstawie uchwa³y rady i podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady.

2.

Wynagrodzenie Burmistrza okrela Rada na wniosek Przewodnicz¹cego, po uzyskaniu opinii Komisji Bud¿etowo
-Finansowej. Propozycje w tej sprawie winne byæ przedstawione co najmniej raz w roku na nastêpnej sesji po sesji
absolutoryjnej.

3.

Przewodnicz¹cy Rady w uzgodnieniu z komisj¹ Bud¿etowo  Finansow¹ wykonuje pozosta³e czynnoci wynikaj¹ce
ze stosunku pracy Burmistrza.
§ 52.

1.

Burmistrz jest zwierzchnikiem s³u¿bowym w stosunku do wszystkich pracowników Urzêdu Miasta i Gminy oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2.

Zastêpca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza.

3.

Zastêpca Burmistrza wykonuje obowi¹zki Burmistrza w czasie jego nieobecnoci lub innej niemo¿liwoci pe³nienia
przez niego obowi¹zków.
§ 53.

1.

Burmistrz nawi¹zuje stosunek pracy ze wszystkimi pracownikami Urzêdu Miasta i Gminy.

2.

Nawi¹zanie stosunku pracy z Zastêpc¹ Burmistrza, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem USC i jego
zastêpc¹ nastêpuje na podstawie uchwa³y rady o wyborze lub powo³aniu, z pozosta³ymi pracownikami na podstawie
umowy o pracê.
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3.

Wynagrodzenie dla pracowników Urzêdu Miasta i Gminy ustala Burmistrz.

4.

Nawi¹zanie i rozwi¹zanie stosunku pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych nastêpuje na
podstawie uchwa³y Zarz¹du Miasta i Gminy.
Akt powo³ania lub odwo³ania w imieniu Zarz¹du podpisuje Burmistrz.

5.

Wynagrodzenie dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ustala Zarz¹d.
ROZDZIA£ VII
Publikowanie przepisów gminnych
§ 54.

Je¿eli z przepisów szczególnych nie wynika nic innego, miejscowo przyjêtym sposobem publikowania przepisów
gminnych, o jakim mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym, jest rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach
publicznych - na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 55.
1.

Statut Gminy uchwala siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady
w g³osowaniu jawnym.

2.

Do zmiany Statutu stosuje siê odpowiednio postanowienia ust. 1.

3.

Integraln¹ czêæ Statutu stanowi¹ za³¹czniki w liczbie 6, wymienione w Statucie.
§ 56.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ Statutu i udziela pomocy we w³aciwej interpretacji.
§ 57.
1.

Do spraw nie uregulowanych w Statucie maj¹ zastosowanie przepisy szczególne o charakterze powszechnie
obowi¹zuj¹cym.

2.

Statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

3.

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego Statutu traci moc obowi¹zuj¹c¹ dotychczasowy Statut Gminy, uchwalony
przez Radê Miejsk¹ w Kaliszu Pomorskim dnia 13 kwietnia 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1996 r. Nr 17, poz. 64,
zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 4, poz. 27).

1016

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Za³¹cznik nr 1 do Statutu
Gminy Kalisz Pomorski
GMINA KALISZ POMORSKI

Poz. 191

1017

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Za³¹cznik nr 2 do Statutu
Gminy Kalisz Pomorski

Poz. 191

1018

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Za³¹cznik nr 3 do Statutu
Gminy Kalisz Pomorski

Poz. 191

1019

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 191

Za³¹cznik nr 4 do Statutu
Gminy Kalisz Pomorski
REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy regulamin okrela tryb dzia³ania Rady, sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwa³ przez Radê.
§ 2.
1.

Rada dzia³a na sesjach, przy pomocy komisji i Zarz¹du.

2.

Zarz¹d i komisje Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady, której Zarz¹d sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci na ka¿dej
sesji.
ROZDZIA£ II
Sesje Rady
§ 3.

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 merytorycznych Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne, deklaracje  zawieraj¹ce samo zobowi¹zanie do okrelonego postêpowania,
2) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
3) apele  zawieraj¹ce formalnie nie wi¹¿¹ce wezwanie adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania,
podjêcie inicjatywy czy zadania.

3.

Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma zastosowania przewidziany w regulaminie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowanie uchwa³.
§ 4.

1.

Rada odbywa sesje zwyczajne w iloci potrzebnej do wykonywania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.

2.

Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3.

Sesjami zwyczajnymi mog¹ byæ tak¿e sesje nieprzewidziane w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie przewidzianym
w § 7 regulaminu.
§ 5.

1.

Rada mo¿e odbywaæ sesje nadzwyczajne zwo³ywane bez wzglêdu na plan pracy Rady na wniosek Zarz¹du lub 1/4
ustawowego sk³adu Rady.

2.

Przewodnicz¹cy Rady jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê nadzwyczajn¹ w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Tematem
sesji nadzwyczajnej powinien byæ temat wskazany we wniosku o zwo³anie sesji nadzwyczajnej.
Powiadomienie o sesji mo¿e byæ listem poleconym, telefonicznie, przez goñca lub w inny skuteczny sposób.
§ 6.

Rada mo¿e odbywaæ sesje uroczyste wed³ug procedury obowi¹zuj¹cej przy sesjach zwyczajnych.
§ 7.
1.

Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia,
2) w latach nastêpnych  na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok objêty planem lub na pierwszej sesji
nowego roku.

2.

Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
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ROZDZIA£ III
Przygotowanie sesji
§ 8.
1.

Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady proponuj¹c projekt porz¹dku obrad, miejsce, dzieñ i godzinê
rozpoczêcia sesji.

2.

O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia siê jej cz³onków najpóniej na 7 dni przed terminem obrad za pomoc¹
listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

3.

W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne
materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad, przy czym zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej
uchwalaniu bud¿etu lub sprawozdaniu z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed sesj¹.

4.

W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3 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.

5.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 9.

1.

Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala szczegó³ow¹ listê goci zaproszonych
na sesje.

2.

W sesjach uczestnicz¹  z g³osem doradczym  nie bêd¹cy radnymi cz³onkowie Zarz¹du, Sekretarz i Skarbnik
Gminy.

3.

Zarz¹d obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.
ROZDZIA£ IV
Obrady
§ 10.

Sesje s¹ jawne. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone
w tym celu miejsca.
§ 11.
1.

Je¿eli przedmiotem obrad sesji maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ zgodnie z treci¹ ustawy
o ochronie informacji niejawnych jawnoæ sesji lub jej czêæ zostaje wy³¹czona i Rada obraduje przy drzwiach
zamkniêtych, przy czym osoby zaproszone do udzia³u w sesji w myl § 9 regulaminu mog¹ byæ obecne na sesji.

2.

Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 na wniosek co najmniej 1/4 liczby radnych obecnych na sesji, Rada mo¿e
postanowiæ, i¿ ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³ecznoci gminy lub poszczególnych obywateli, ca³a sesja lub
obrady nad okrelonymi punktami porz¹dku obrad odbêd¹ siê przy drzwiach zamkniêtych.
§ 12.

1.

Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.

2.

Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnych, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3.

O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 mo¿na 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.
§ 13.

1.

Rada mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y przy obecnoci co najmniej po³owy liczby radnych (quorum) chyba,
¿e ustawa o samorz¹dzie gminnym stanowi inaczej.

2.

W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli nie mo¿na
zwo³aæ quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym ¿e uchwa³y podjête do tego momentu
zachowuj¹ swoj¹ moc.
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Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem odnotowuje siê w protokole. Rada mo¿e postanowiæ o pozbawieniu radnych diet przys³uguj¹cych za
sesjê, któr¹ opucili bez usprawiedliwienia.
§ 14.

Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka obrady Przewodnicz¹cy Rady a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba
zast¹pienia go w obradach  Wiceprzewodnicz¹cy, za w przypadku, gdy okolicznoci wskazane wy¿ej dotycz¹
Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rada mo¿e postanowiæ, ¿e obradom tej sesji przewodniczyæ mo¿e do czasu
przybycia na sesjê Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady, radny wybrany w g³osowaniu.
§ 15.
1.

Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego formu³y otwieram sesje Rady Miejskiej.

2.

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w przypadku
braku quorum stosuje siê odpowiednio przepis § 12 regulaminu.
§ 16.

1.

Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad Rady.

2.

Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ Przewodnicz¹cy Rady, radny,
Burmistrz, jego zastêpca lub cz³onek Zarz¹du.

3.

Porz¹dek obrad winien przewidywaæ przyjêcie przez Radê protoko³u z poprzedniej sesji, który winien byæ
udostêpniony radnym do osobistego zapoznania siê przed terminem obrad i nie musi byæ odczytywany w toku
sesji.

4.

Po wykonaniu czynnoci wskazanych w ust. 1-3 Rada uchwala porz¹dek sesji.
§ 17.

1.

W porz¹dku obrad na pocz¹tku ka¿dej sesji przewiduje siê zg³aszanie interpelacji przez radnych, a tak¿e informacje
z pracy Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.

2.

Sprawozdanie sk³ada Burmistrz lub wyznaczony przez Zarz¹d cz³onek Zarz¹du.

3.

Interpelacje sk³ada siê w istotnych sprawach wspólnoty samorz¹dowej przy czym winny one byæ sformu³owane
jasno i zwiêle.

4.

Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, który niezw³ocznie przekazuje interpelacje
adresatowi.

5.

Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego i radnego
sk³adaj¹cego interpelacje.

6.

Na wniosek radnego Rada mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacjê do porz¹dku obrad.
§ 18.

Radni, gocie zaproszeni oraz publicznoæ obecna na sesji mo¿e sk³adaæ wnioski i zapytania zgodnie z porz¹dkiem obrad
sesji.
§ 19.
1.

Przewodnicz¹cy obrad prowadzi je wed³ug uchwalonego porz¹dku obrad otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów, w uzasadnionych wypadkach mo¿e dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.

2.

Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e udzieliæ g³osu
poza kolejnoci¹.
§ 20.

1.

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

2.

Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pieñ a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach przywo³ywaæ mówcê do porz¹dku.

3.

Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

4.

Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i publicznoci.
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Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które
swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 21.

1.

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

2.

Przewodnicz¹cy mo¿e udzielaæ g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci:
 stwierdzenia quorum,
 zdjêcia okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcie uchwa³y,
 zamkniêcie listy mówców lub kandydatów,
 ograniczenie czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
 przeliczenie g³osów,
 w sprawie przestrzegania regulaminu obrad.

3.

Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie cz³onków Rady.
§ 22.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzielaæ g³osu osobie sporód publicznoci, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady, przy
czym przepis § 21 ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio.
§ 23.
1.

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

2.

Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy obrad rozpoczyna procedurê g³osowania. Od tej chwili do momentu
zarz¹dzenia g³osowania mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie
lub porz¹dku g³osowania.
§ 24.

1.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê zamykam sesjê Rady
Miejskiej....

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.
§ 25.

1.

Po og³oszeniu zamkniêcia sesji przez Przewodnicz¹cego obrad Rada jest zwi¹zana uchwa³ami podjêtymi na sesji.

2.

Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 26.

Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogólne
przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla danego miejsca.
§ 27.
1.

Pracownik Urzêdu z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza protokó³ obrad, w którym musz¹ byæ odnotowane podejmowane
rozstrzygniêcia.

2.

Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y w trybie
§ 16 ust. 3 regulaminu.

3.

Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych uchwa³ przez
Radê, z³o¿one na pimie usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego.

4.

Odpis protoko³u z kopiami uchwa³ dorêcza siê w ci¹gu 3 dni od dnia zakoñczenia sesji Zarz¹dowi, a wyci¹gi z protoko³u
tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ nimi zainteresowane lub zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ.

5.

Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy oraz przed obradami ka¿dej
sesji.

6.

Na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu
rozstrzyga Przewodnicz¹cy po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem
przebiegu sesji. Poprawki i uzupe³nienia mog¹ byæ równie¿ sk³adane przed sesj¹ na rêce Przewodnicz¹cego.

7.

Je¿eli wniosek wskazany w ust. 5 nie bêdzie uwzglêdniony wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do Rady.
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§ 28.
Obs³ugê sesji (protoko³owanie, wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje wyznaczony pracownik
Urzêdu Miasta i Gminy, podlegaj¹cy w zakresie wykonywanej czynnoci bezporednio Przewodnicz¹cemu Rady.
§ 29.
1.

Protokó³ z sesji Rady powinien odzwierciedlaæ rzeczywisty jej przebieg a w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³,
nazwisko i imiê przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) nazwiska i imiona 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 zg³aszanych jak równie¿
uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem g³osów za, przeciw, wstrzymuje siê
h) podpisy Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

2.

Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem
roku kalendarzowego.
ROZDZIA£ V
Uchwa³y
§ 30.

Sprawy rozpatrywane na sesjach, Rada rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem
uchwa³ o charakterze proceduralnym, deklaracji, owiadczeñ i apeli odnotowanych w protokole sesji.
§ 31.
Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e inny tryb przewiduj¹ przepisy
ustawy.
§ 32.
1.

Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ radni oraz Zarz¹d i poszczególni cz³onkowie Zarz¹du.

2.

Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ treæ i zawieraæ
przede wszystkim:
a) datê i tytu³,
b) podstawê prawn¹,
c) dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ uchwa³y,
d) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y, innego ni¿ Zarz¹d,
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas jej obowi¹zywania.

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 albo przez innego
prawnika.
§ 33.

1.

Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy obrad.

2.

W przypadku je¿eli obradom przewodniczy radny, który nie jest Przewodnicz¹cym ani Zastêpc¹ Przewodnicz¹cego
Rady, uchwa³y oprócz podpisu osoby przewodnicz¹cej obradom winny byæ podpisane przez Przewodnicz¹cego
Rady lub jego Zastêpcê.
§ 34.

Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok
podjêcia uchwa³y.
§ 35.
1.

Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³em sesji.

2.

Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom do realizacji.
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§ 36.
Burmistrz przedk³ada Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawach nale¿¹cych do jej kompetencji,
uchwa³y Rady w ci¹gu 7 dni od ich podjêcia.
ROZDZIA£ VI
Komisje Rady Miejskiej
§ 37.
1.

Do pomocy w wykonywaniu swych zadañ Rada powo³uje sta³e i dorane komisje.

2.

Komisje podlegaj¹ wy³¹cznie Radzie.
§ 38.

Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych, z wy³¹czeniem komisji rewizyjnej oraz zakres zadañ komisji doranych
okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
§ 39.
1.

Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.

2.

Rada mo¿e zleciæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 40.

1.

Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.

2.

Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³prace z odpowiednimi komisjami innych Rad gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z organizacjami spo³ecznymi i zawodowymi, dzia³aj¹cymi na obszarze gminy.

3.

Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii i wniosków przedk³adanych Radzie.
§ 41.

1.

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

2.

Wybór przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej zatwierdza Rada na wniosek tej komisji.

3.

Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub zastêpc¹ tylko jednej komisji sta³ej.
§ 42.

Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu
komisji.
§ 43.
1.

Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz w roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdanie z dzia³alnoci
komisji.

2.

Postanowienia ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych komisji i zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 44.

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.
ROZDZIA£ VII
Radni
§ 45.

1.

Radni winni uczestniczyæ czynnie w sesjach Rady, pracach organów i komisji do których zostali wybrani.

2.

Radni maj¹ obowi¹zek utrzymania sta³ej wiêzi z wyborcami poprzez:
 informowanie wyborców o stanie Gminy,
 konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
 propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,
 informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w Radzie,
 przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy.
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§ 46.
1.

Radni maj¹ prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeñ komisji spraw, które uwa¿aj¹ za
spo³ecznie pilne i uzasadnione.

2.

Radni maj¹ prawo podejmowaæ interwencje i sk³adaæ wnioski w instytucjach których wnioski te dotycz¹, wy³¹cznie
za porednictwem Rady.

3.

Radni maja prawo kierowaæ do Zarz¹du interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorz¹dowej.
§ 47.

1.

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

2.

Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ,
sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienie na rêce przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§ 48.

1.

Spotkania ze swymi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy do 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, wnioski czy postulaty.

3.

Radni mog¹ stosownie do potrzeb przyjmowaæ mieszkañców gminy w siedzibie Urzêdu po uprzednim uzgodnieniu
terminu dy¿uru z Przewodnicz¹cym Rady.
§ 49.

1.

Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki pracy w Radzie.

2.

Przewodnicz¹cy Rady dokonuje okresowych ocen udzia³u radnych w pracach Rady, a w uzasadnionych wypadkach
zwraca uwagê radnym na niedoci¹gniêcia lub uchybienia w ich pracy. Mo¿e udzielaæ regulaminowego ostrze¿enia.
§ 50.

1.

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

2.

W sprawie wskazanej w ust. 1 Rada podejmuje uchwa³ê po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia Radzie
wyjanieñ.
§ 51.

1.

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

2.

Komisja powo³ana w trybie ust. 1 przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na pimie Przewodnicz¹cemu Rady.

3.

Przed podjêciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wys³uchaæ radnego.
§ 52.

Podstaw¹ do udzielenia radnemu przez pracodawcê czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3
ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danej pracy,
zawieraj¹ce okrelenie terminu i charakteru zajêæ podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 53.
1.

Zarz¹d wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie
funkcji radnego.

2.

Zarz¹d udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnieñ i pomaga w wykonaniu ich obowi¹zków.

3.

Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Przewodnicz¹cego Rady we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem
przez nich funkcji radnego.
§ 54.

Do cz³onków komisji spoza rady, so³tysów i przewodnicz¹cych samorz¹du mieszkañców stosuje siê odpowiednio art. 25
ust. 4 i 5 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
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ROZDZIA£ VIII
Tryb g³osowania
§ 55.
1.

W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.

2.

G³osowanie mo¿e byæ: jawne zwyk³e, jawne imienne lub tajne.
§ 56.

1.

G³osowanie jawne zwyk³e odbywa siê przez podniesienie rêki.

2.

G³osowanie jawne zwyk³e przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad przeliczaj¹c g³osy oddane za, przeciw,
wstrzymuj¹ce siê, sumuj¹c je, porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji i nakazuj¹c odnotowanie wyników
g³osowania w protokole.

3.

Nazwiska radnych nieobecnych w czasie g³osowania odnotowuje siê w protokole.

4.

Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ radnych.

5.

W g³osowaniu imiennym Przewodnicz¹cy obrad lub Zastêpca odczytuje z listy obecnoci radnych którzy g³osuj¹
ustnie: za, przeciw lub wstrzymuje siê i potwierdzaj¹ swoje g³osowanie na kartach z pieczêci¹ Rady oraz
imieniem i nazwiskiem, które sk³adaj¹ do protoko³u.

6.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy obrad.
§ 57.

1.

G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustawowo.

2.

G³osowanie tajne mo¿na przeprowadzaæ na wniosek radnego, przyjêty w g³osowaniu jawnym w innych przypadkach,
ni¿ okrelono ustawowo.

3.

W g³osowaniu tajnym, radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada
ustala sposób g³osowania a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym
sporód siebie przewodnicz¹cym komisji.

4.

Na kartach do g³osowania tajnego umieszcza siê krótkie, precyzyjnie sformu³owane pytanie dotycz¹ce poddawanej
g³osowaniu treci projektu uchwa³y (stanowiska, wniosku) oraz s³owa: za, przeciw, wstrzymujê siê. Radny oddaje
g³os wpisuj¹c znak x przy swojej odpowiedzi, wpisanie wiêcej ni¿ jednego znaku x, dopiski lub skrelenia na
karcie uniewa¿niaj¹ g³os.

5.

W przypadku g³osowania tajnego nad wyborem osób na karcie do g³osowania, pod pytaniem: czy jeste za
wyborem do/na: umieszcza siê w porz¹dku alfabetycznym nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów. Radny
oddaje g³os przez postawienie znaku x przy wybranych nazwiskach. Postawienie znaku x przy wiêkszej liczbie
nazwisk ni¿ jest miejsc mandatowych, dopiski lub skrelenia na karcie powoduj¹ uniewa¿nienie g³osu. Nie
postawienie znaku x przy ¿adnym nazwisku oznacza wstrzymanie siê od g³osu.

6.

Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania.

7.

Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.

8.

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

9.

Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
§ 58.

1.

Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹
treæ w taki sposób, aby jej redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.

2.

W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.

3.

W przypadku g³osowania w sprawie wyboru osób, Przewodnicz¹cy obrad 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.
§ 59.

1.

Wymóg uzyskania zwyk³ej wiêkszoci g³osów jest spe³niony, je¿eli za wnioskiem (kandydatur¹) opowie siê wiêksza
liczba g³osuj¹cych ni¿ przeciwko wnioskowi.

2.

Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu mo¿liwoci stosuje siê g³osowanie alternatywne, najpierw poddaje
siê pod g³osowanie wszystkie wersje jednoczenie, ka¿dy ma jeden g³os  mo¿e g³osowaæ za jedn¹ z wersji lub
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wstrzymaæ siê od g³osu. Nastêpnie poddaje siê pod g³osowanie te dwie wersje, które w poprzednim g³osowaniu
uzyska³y najwiêcej g³osów za.
3.

Wymóg uzyskania bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów jest spe³niony, gdy wniosek (kandydatura) uzyska³ co najmniej
jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.

4.

Wymóg uzyskania bezwzglêdnej wiêkszoci ustawowego sk³adu rady jest spe³niony, gdy wniosek (kandydatura)
uzyska³ liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem (kandydatur¹) przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego
sk³adu Rady a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
ROZDZIA£ IX
Absolutorium
§ 60.

1.

Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Zarz¹d przedk³ada Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania.

2.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu, przedk³ada sprawozdanie Zarz¹du z wykonania bud¿etu wraz
z w³asn¹ opini¹ i wystêpuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarz¹dowi z tego
tytu³u.

3.

Przed wyst¹pieniem z wnioskiem o jakim jest mowa w ust. 2 Komisja Rewizyjna wystêpuje do Regionalnej Izby
Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku.
ROZDZIA£ X
Trybuna Obywatelska
§ 61.

1.

W toku sesji zwyczajnej w miarê potrzeb Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wprowadziæ do porz¹dku obrad punkt: Trybuna
Obywatelska.

2.

Mieszkañcy gminy mog¹ zg³aszaæ skargi, wnioski, zapytania i postulaty w sprawach dotycz¹cych gminy i jej
mieszkañców.

3.

Czas wyst¹pieñ okrela Rada w g³osowaniu jawnym.
ROZDZIA£ XI
Kluby radnych
§ 62.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, okrelone dalej jako kluby wed³ug kryteriów przyjêtych przez siebie.
§ 63.
W ramach klubów mog¹ funkcjonowaæ ko³a radnych.
§ 64.
1.

Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej trzech radnych.

2.

Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone Przewodnicz¹cemu Rady.

3.

W zg³oszeniu podaje siê nazwê klubu, listê cz³onków, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.

4.

W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 65.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów radnych.
§ 66.
Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 67.
1.

Kluby dzia³aj¹ przez okres kadencji Rady. Up³yw kadencji rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
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2.

Kluby mog¹ ulec wczeniejszemu rozwi¹zaniu na mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

3.

Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej trzech.
§ 68.

Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
§ 69.
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybrani przez cz³onów klubu.
§ 70.
1.

Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.

2.

Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.

3.

Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

4.

Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 71.

1.

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

2.

Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 72.

Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Zarz¹d obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie
niezbêdnym do ich funkcjonowania.
ROZDZIA£ XII
Wspólne sesje rad
§ 73.
1.

Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi Radami, w szczegó³owoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich
wspólnych spraw.

2.

Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad.

3.

Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy wszystkich Rad.
§ 74.

1.

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

2.

W drodze g³osowania wybiera siê Przewodnicz¹cego wspólnej sesji.

3.

Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie Rady, bior¹ce udzia³ we wspólnej sesji chyba, ¿e uczestnicz¹cy we
wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

4.

Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad a je¿eli to nie nast¹pi stosuje siê odpowiednio przepisy regulaminów Rad, które bior¹ udzia³ we wspólnej
sesji.
ROZDZIA£ XIII
Postanowienia koñcowe
§ 75.

1.

Regulamin stanowi za³¹cznik do Statutu Gminy.

2.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego
interpretacji.
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Za³¹cznik nr 5 do Statutu
Gminy Kalisz Pomorski
REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim zwany dalej regulaminem, okrela zasady i tryb
dzia³ania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, zwanej dalej komisj¹.
§ 2.
1.

Komisja Rewizyjna, jest sta³¹ komisj¹ Rady powo³an¹ w celu kontrolowania dzia³alnoci Zarz¹du oraz gminnych
jednostek organizacyjnych.

2.

Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Zarz¹du i 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
gminy 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.
Sk³ad Komisji Rewizyjnej
§ 4.
1.

Komisja sk³ada siê z czterech cz³onków, w tym Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego, wybranych 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 funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady
oraz radni bêd¹cy cz³onkami Zarz¹du.

4.

Rada nie powinna powo³ywaæ do sk³adu komisji radnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy w gminnych
jednostkach organizacyjnych.

5.

Wybór Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na pierwszym posiedzeniu komisji.
§ 5.

Przewodnicz¹cy komisji organizuje pracê komisji i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿liwoci jego dzia³ania jego zadania wykonuje Zastêpca
Przewodnicz¹cego komisji.
§ 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.
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Zadania kontrolne
§ 7.
1.

Komisja kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du i jednostek organizacyjnych gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
 oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.

2.

Komisja kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du i jednostek organizacyjnych gminy, 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:


kompleksowe,



problemowe,



sprawdzaj¹ce.
§ 10.

1.

Komisja przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w planie pracy komisji zatwierdzonym przez Radê.

2.

Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objêtej zatwierdzonym planem pracy komisji.
§ 11.

1.

Kontroli nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów dokumentów
maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ.

2.

Rada mo¿e nakazaæ komisji nie rozpoczynanie kontroli, a tak¿e przerwanie kontroli prowadzonej przez komisjê.
Powy¿sze dotyczy tak¿e wykonania poszczególnych czynnoci kontrolnych.

3.

Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zwê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.

4.

Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3, wykonywane s¹ niezw³ocznie.

5.

Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.
§ 12.

1.

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

2.

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

3.

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

Tryb kontroli
§ 13.
1.

Kontroli dokonuj¹ w imieniu komisji zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków komisji.

2.

Przewodnicz¹cy komisji wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci
pomiêdzy kontroluj¹cych.

3.

Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez przewodnicz¹cego komisji,
okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

4.

Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.
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§ 14.
1.

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

2.

Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 15.

1.

Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki niezbêdne dla prawid³owego
przeprowadzenia kontroli.

2.

Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie dokumenty i materia³y
niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiania kontroluj¹cym wstêpu do obiektów i pomieszczeñ
kontrolowanego podmiotu.

3.

Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi³ wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.

4.

Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzielaæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.

5.

Zasady udostêpniania wiadomoci stanowi¹cych informacje niejawne reguluj¹ powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy
prawa.
§ 16.

Obowi¹zki, przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mog¹ byæ wykonywane za
porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§ 17.
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
Protoko³y kontroli
§ 18.
Kontroluj¹cy sporz¹dza z przeprowadzonej kontroli  w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia- protokó³ pokontrolny
obejmuj¹cy:
1.

nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,

2.

imiê i nazwisko kontroluj¹cego,

3.

daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,

4.

okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,

5.

imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6.

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

7.

datê i miejsce podpisania protoko³u,

8.

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

9.

protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci.
§ 19.

1.

W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci kontroluj¹cych,
osoby te s¹ obowi¹zane do z³o¿enia  w terminie 3 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.
§ 20.

1.

Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.
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Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 21.

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u 
otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.
Zadania opiniodawcze
§ 22.
1.

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

2.

Przewodnicz¹cy komisji przedk³ada opiniê i wniosek, o których mowa w ust. 1 na rêce przewodnicz¹cego Rady.

3.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przewodnicz¹cy komisji przesy³a do zaopiniowania Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.
§ 23.

Komisja opiniuje na pimie zamiar powierzenia radnemu przez organ gminy wykonania pracy na podstawie umowy
zlecenia lub umowy agencyjnej  w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.
§ 24.
1.

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

2.

Przewodnicz¹cy komisji przedk³ada opiniê, o których mowa w ust. 1 na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie
7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.
§ 25.

Komisja wydaje tak¿e opinie w sprawach okrelonych w uchwa³ach Rady.
Plany pracy i sprawozdania komisji
§ 26.
Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy:
a)

w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia,

b)

w latach nastêpnych  na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok objêty planem lub na pierwszej sesji nowego
roku.
§ 27.

1.

Komisja sk³ada Radzie na pierwszej sesji 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.
Posiedzenia komisji
§ 28.

1.

Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z planem pracy komisji
oraz w miarê potrzeb.

2.

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.

3.

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

4.

Z posiedzenia komisji nale¿y sporz¹dzaæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji
uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
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§ 29.
1.

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

2.

Przewodnicz¹cy komisji przedk³ada opiniê, o których mowa w ust. 1 na rêce przewodnicz¹cego rady w terminie
7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.

3.

Komisja podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym.

4.

W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
Postanowienia koñcowe
§ 30.

Obs³ugê biurow¹ komisji zapewnia Burmistrz.
§ 31.
1.

Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyzy osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym
z przedmiotem dzia³ania komisji.

2.

W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³at wynagrodzenia ze rodków komunalnych, przewodnicz¹cy komisji przedstawia sprawê na posiedzeniu
Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§ 32.

1.

Komisja mo¿e na zlecenie Rady lub te¿ po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje,
wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.

2.

Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad
zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.

3.

Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, przeprowadzanych przez komisjê stosuje siê odpowiednio
przepisy niniejszego regulaminu.

4.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê, wspó³dzia³anie poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnia skutecznoæ dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 33.

Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub przez inne organy kontroli.
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Za³¹cznik nr 6 do Statutu
Gminy Kalisz Pomorski
REGULAMIN
ZARZ¥DU MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Niniejszy regulamin Zarz¹du Miasta i Gminy Kalisz Pomorski okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Zarz¹du.
§ 2.
1.

Zarz¹d Miasta i Gminy, zwany dalej Zarz¹dem, jest organem wykonawczym Gminy Kalisz Pomorski.

2.

W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Burmistrz Miasta i Gminy jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du, Zastêpca Burmistrza oraz
czterech cz³onków.

3.

Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu Miasta i Gminy.
§ 3.

1.

Zarz¹d jest organem kolegialnym, obraduj¹cym na posiedzeniach.

2.

Posiedzenia Zarz¹du zwo³ywane s¹ w miarê potrzeby, jednak nie rzadziej ni¿ co dwa tygodnie.

3.

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

4.

W przypadku równej iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Zarz¹du.

5.

Sprawozdania ze swej dzia³alnoci oraz wykonania uchwa³ podjêtych na poprzedniej sesji Zarz¹d sk³ada na sesjach
Rady. Sprawozdania sk³ada Przewodnicz¹cy Zarz¹du lub wyznaczony przez Zarz¹d cz³onek Zarz¹du.
II. ORGANIZACJA POSIEDZEÑ ZARZ¥DU
§ 4.

1.

Posiedzenie Zarz¹du przygotowuje i zwo³uje Burmistrz, a w razie jego nieobecnoci Zastêpca Burmistrza.

2.

Posiedzenia Zarz¹du zwo³ywane s¹ przez Burmistrza z w³asnej inicjatywy lub na wniosek trzech cz³onków Zarz¹du.

3.

Zwo³uj¹cy posiedzenie (ust. 1) opracowuje projekt porz¹dku obrad oraz wyznacza miejsce i termin posiedzenia.

4.

W projektach porz¹dku obrad posiedzeñ Zarz¹du uwzglêdniane s¹ tematy wynikaj¹ce z:
 uchwa³ i planów pracy Rady Miejskiej,
 zadañ Zarz¹du okrelonych w ustawie o samorz¹dzie gminnym i innych przepisach prawnych,
 potrzeb bie¿¹cego zarz¹dzania gospodark¹ Gminy,
 propozycji zg³aszanych przez cz³onków Zarz¹du.

5.

O terminie i miejscu posiedzenia powiadamia siê cz³onków Zarz¹du najpóniej na 3 dni przed posiedzeniem listownie,
telefonicznie lub w inny skuteczny sposób.

6.

Termin, miejsce i projektowany porz¹dek obrad nastêpnego posiedzenia, mo¿e byæ cz³onkom Zarz¹du podany do
wiadomoci na odbywaj¹cym siê poprzedzaj¹cym go posiedzeniu. W tym przypadku nie stosuje siê ust. 5.

7.

W zawiadomieniu o posiedzeniu informuje siê cz³onków Zarz¹du o projektowanym porz¹dku obrad oraz o ile jest to
mo¿liwe za³¹cza siê materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.

8.

Sekretarz i Skarbnik Gminy uczestnicz¹ w pracach Zarz¹du bez prawa g³osowania.

9.

Burmistrz sk³ada informacjê z pracy Urzêdu na posiedzeniach Zarz¹du.
§ 5.

1.

Burmistrz przed ka¿dym posiedzeniem Zarz¹du ustala listê osób zaproszonych na posiedzenie.

2.

Do zaproszonych wymienionych w ust. 1 maj¹ zastosowanie ustalenia zawarte w § 4 ust. 5 i 7.
III. OBRADOWANIE NA POSIEDZENIACH ZARZ¥DU
§ 6.

1.

Posiedzenie Zarz¹du jest wa¿ne je¿eli bierze w nim udzia³ co najmniej po³owa sk³adu Zarz¹du.
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2.

Na wniosek Burmistrza lub cz³onków Zarz¹du, posiedzenie mo¿e byæ przerwane i przeniesione na inny termin.

3.

O przerwaniu posiedzenia mo¿na postanowiæ ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub
koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody
uniemo¿liwiaj¹ce Zarz¹dowi w³aciwe obradowanie i rozstrzygniêcie spraw.
§ 7.

1.

Posiedzenie Zarz¹du otwiera, prowadzi i zamyka Burmistrz, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba
zast¹pienia go w obradach  Zastêpca Burmistrza.

2.

Otwarcie posiedzenia nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego formu³y otwieram... (kolejne w danym
roku) posiedzenie Zarz¹du Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim i stwierdzam prawomocnoæ jego obrad.

3.

Prowadz¹cy posiedzenie przedstawia pod dyskusjê projekt porz¹dku posiedzenia Zarz¹du.
§ 8.

1.

Ka¿dy cz³onek Zarz¹du mo¿e w trakcie dyskusji nad projektem porz¹dku obrad, zg³osiæ wniosek o jego uzupe³nienie
lub zmianê.
Wnioski takie nie mog¹ byæ zg³aszane po przyjêciu (przeg³osowaniu) przez Zarz¹d porz¹dku obrad.

2.

Porz¹dek obrad winien przewidywaæ przyjêcie przez Zarz¹d protoko³u z poprzedniego posiedzenia.
Protokó³ ten powinien byæ udostêpniony cz³onkom Zarz¹du do osobistego zapoznania siê z jego treci¹ przed
terminem obrad i nie musi byæ odczytywany w toku posiedzenia.

3.

Po wykonaniu czynnoci wskazanych w § 7 ust. 2 i 3, Zarz¹d uchwala porz¹dek obrad posiedzenia.
§ 9.

1.

Burmistrz prowadzi obrady wed³ug uchwalonego porz¹dku. Otwiera i zamyka dyskusjê nad ka¿dym z punktów
porz¹dku obrad. W uzasadnionych wypadkach mo¿e dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.

2.

Wprowadzenia do dyskusji nad sprawami (tematami) wynikaj¹cymi z poszczególnych punktów porz¹dku obrad
dokonuj¹ Burmistrz, wyznaczeni wczeniej inni cz³onkowie Zarz¹du, a tak¿e Sekretarz i Skarbnik Gminy.
Wprowadzenia do dyskusji mog¹ dokonywaæ równie¿ osoby zaproszone na posiedzenie, a w szczególnoci
pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy oraz kierownictwo gminnych jednostek organizacyjnych.

3.

Wprowadzenie do dyskusji powinno byæ zwiêz³e ale przedstawione w sposób jasny i zrozumia³y dla wszystkich
uczestników posiedzenia.
Powinno koñczyæ siê wnioskami stanowi¹cymi dla Zarz¹du wstêpn¹ propozycjê rozstrzygniêcia danej kwestii
w formie zajêcia stanowiska lub podjêcia uchwa³y.
§ 10.

1.

Przedmiotem dyskusji mog¹ byæ tylko sprawy wi¹¿¹ce siê tematycznie z omawianym punktem obrad. Nie mo¿e byæ
wznawiana dyskusja nad zamkniêtymi ju¿ punktami porz¹dku obrad.

2.

W razie stwierdzenia, ¿e wyst¹pienie dyskutanta wykracza poza temat wynikaj¹cy z omawianego punktu porz¹dku
obrad, prowadz¹cy obrady zwraca na to dyskutantowi uwagê, a po jej bezskutecznoci przerywa mu wyst¹pienie
(odbiera g³os).
§ 11.

1.

Prowadz¹cy obrady udziela g³osu uczestnikom posiedzenia (równie¿ osobom zaproszonym) wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ.
Mo¿e tak¿e w uzasadnionych przypadkach, a szczególnie gdy chodzi o wnioski natury formalnej, udzieliæ g³osu
poza kolejnoci¹.

2.

Prowadz¹cy posiedzenie czuwa nad sprawnym jego przebiegiem, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ cz³onków
Zarz¹du oraz osób uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
Mo¿e czyniæ cz³onkom Zarz¹du uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ.
IV. PODEJMOWANIE UCHWA£
§ 12.

1.

Sprawy rozpatrywane na posiedzeniach Zarz¹du rozstrzygane s¹ w formie uchwa³, zarz¹dzeñ, decyzji oraz
postanowieñ w trybie przepisów k.p.a.
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2.

Uchwa³y Zarz¹du, ze wzglêdu na ich treæ i sposób realizacji, s¹ dokumentami odrêbnymi albo tylko zapisami
odnotowanymi w protoko³ach posiedzeñ Zarz¹du.

3.

Uchwa³y, zarz¹dzenia, decyzje oraz postanowienia podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym.

4.

Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du.
§ 13.

1.

Uchwa³y Zarz¹du maj¹ce postaæ odrêbnych dokumentów powinny byæ zredagowane w sposób czytelny,
odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ treæ i zawieraæ przede wszystkim:
 datê i tytu³,
 podstawê prawn¹ i faktyczn¹,
 treæ merytoryczn¹,
 okrelenie komu powierza siê wykonanie uchwa³y,
 termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualny czas jej obowi¹zywania.

2.

Uchwa³y o których mowa w ust. 1 podpisuj¹ wszyscy obecni na posiedzeniu cz³onkowie Zarz¹du.
W razie odmowy podpisania uchwa³y przez cz³onka Zarz¹du, jest on zobowi¹zany do przedstawienia na pimie
uzasadnienia odmowy podpisu. Natomiast prowadz¹cy obrady poleca zapisanie w protokole faktu odmowy
podpisania uchwa³y.

3.

Decyzje i postanowienia wydane w trybie przepisów k.p.a. w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje
Burmistrz.
W decyzji wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydaniu decyzji.

4.

Uchwa³y maj¹ce postaæ odrêbnych dokumentów numeruje siê kolejnymi cyframi arabskimi i dwoma ostatnimi
cyframi roku w którym je podpisano.

5.

Orygina³y uchwa³, o których mowa w ust. 1, ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ Zarz¹du i przechowuje wraz
z orygina³ami protoko³ów posiedzeñ Zarz¹du.
Odpisy uchwa³ przekazuje siê do realizacji lub do wiadomoci na stanowisko pracy oraz zale¿nie od ich treci
w³aciwym jednostkom organizacyjnym.
§ 14.

1.

Inne ni¿ wymienione w § 13 uchwa³y Zarz¹du odnotowane s¹ w protoko³ach posiedzeñ Zarz¹du. Zapisy stanowi¹ce
treæ tych uchwa³ powinny byæ redagowane w sposób przejrzysty i zrozumia³y.

2.

Zapisy uchwa³ wymienionych w ust. 1 w swej koñcowej czêci zawieraj¹ wyniki g³osowania nad dan¹ uchwa³¹.
Wyniki te przestawiane s¹ w ujêciu stosunkowym g³osów: za, przeciw, wstrzymuj¹cych siê.

3.

Odpisy z protoko³u zawieraj¹ce treæ wymienionych w ust. 1 uchwa³ Zarz¹du przekazuje siê do wykonania lub do
wiadomoci w³aciwym do tego jednostkom organizacyjnym lub osobom.
§ 15.

1.

W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie cz³onkowie Zarz¹du.

2.

G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.

3.

Prowadz¹cy posiedzenie po przeliczeniu g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê, og³asza wynik g³osowania
i nakazuje odnotowanie go w protokole.

4.

W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw o rozstrzygniêciu decyduje g³os Przewodnicz¹cego Zarz¹du.

5.

Inny ni¿ jawny sposób g³osowania ustala ka¿dorazowo Zarz¹d.

6.

Cz³onek Zarz¹du podlega wy³¹czeniu w przypadku rozstrzygania spraw dotycz¹cych jego osoby lub jego rodziny.

7.

Rozstrzygniêcie sprawy cz³onka Zarz¹du lub jego rodziny nastêpuje w g³osowaniu tajnym.

8.

Karta do g³osowania w g³osowaniu tajnym winna zawieraæ mo¿liwoci:
 za,
 przeciw,
 wstrzymujê siê.
§ 16.

1.

Prowadz¹cy posiedzenie przed poddaniem projektu uchwa³y pod g³osowanie, uwzglêdniaj¹c przebieg dyskusji nad
rozstrzygan¹ spraw¹, precyzuje i og³asza cz³onkom Zarz¹du jego ostateczn¹ treæ. Poddawany pod g³osowanie
projekt uchwa³y powinien byæ przejrzysty i nie budziæ ¿adnych w¹tpliwoci co do intencji projektodawcy.
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2.

W przypadku poddawania pod g³osowanie wiêcej ni¿ jednej wersji (wniosku, poprawki, uchwa³y) stosuje siê
g³osowanie alternatywne  jak w Regulaminie Pracy Rady Miejskiej  za³¹cznik nr 3 § 59 ust. 2.

3.

Ostateczn¹, przyjêt¹ przez g³osowanie redakcjê uchwa³y, prowadz¹cy posiedzenie nakazuje odnotowaæ w protokole
posiedzenia Zarz¹du, podaj¹c jednoczenie wynik g³osowania nad uchwa³¹.

4.

Projekt uchwa³y, która w wyniku g³osowania nie uzyska³a zwyk³ej wiêkszoci g³osów (nie zosta³a podjêta),
odnotowany jest w protokole posiedzenia Zarz¹du. W zapisie odnosz¹cym siê do tego faktu zamieszcza siê wynik
g³osowania nad nie podjêt¹ uchwa³¹.
§ 17.

1.

Zarz¹d jest zwi¹zany uchwa³ami podjêtymi na posiedzeniu.

2.

Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 18.

Uchwa³y Zarz¹du podaje siê do publicznej wiadomoci przez umieszczenie na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
V. PROTOKO£OWANIE PRZEBIEGU POSIEDZEÑ ZARZ¥DU
§ 19.
1.

Z ka¿dego posiedzenia Zarz¹du sporz¹dzany jest protokó³, w którym odnotowany jest przebieg posiedzenia oraz
podjête na posiedzeniu rozstrzygniêcia.
Protokó³ sporz¹dza pracownik na stanowisku ds. organizacyjno-spo³ecznych.

2.

Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci cz³onków Zarz¹du i zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez Zarz¹d
uchwa³ maj¹cych postaæ odrêbnych dokumentów oraz inne materia³y zwi¹zane ze zwo³aniem i przebiegiem
posiedzenia.

3.

Protokó³ nale¿y sporz¹dziæ w mo¿liwie najkrótszym czasie po posiedzeniu. Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protokó³
przedk³adany jest do podpisu Burmistrzowi lub innej osobie prowadz¹cej posiedzenie Zarz¹du i Burmistrzowi.

4.

Na najbli¿szym posiedzeniu cz³onkowie Zarz¹du mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u.
O uwzglêdnieniu ich rozstrzyga Burmistrz po wys³uchaniu protokolanta.

5.

Wgl¹d do protoko³ów z posiedzeñ Zarz¹du maj¹:
 cz³onkowie Zarz¹du,
 komisja rewizyjna i inna komisja w trakcie wykonywania czynnoci kontrolnych,
 radni,
 inne osoby wy³¹cznie za zgod¹ Przewodnicz¹cego Zarz¹du z uwzglêdnieniem przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych.

6.

Na uzasadniony, pisemny wniosek Przewodnicz¹cy Zarz¹du mo¿e wyraziæ zgodê na wypis z protoko³u Zarz¹du
w czêci dotycz¹cej zainteresowanego.
§ 20.

1.

Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du powinien zawieraæ:
 numer, datê i miejsce odbywania posiedzenia, godzinê jego rozpoczêcia i zakoñczenia,
 stwierdzenia prawomocnoci posiedzenia,
 wykaz obecnych na posiedzeniu,
 nazwisko i imiê oraz stanowisko s³u¿bowe prowadz¹cego posiedzenie,
 stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
 zatwierdzony porz¹dek obrad,
 przebieg obrad, a w szczególnoci:
a) zwiêz³e streszczenie dyskusji,
b) zapisy dotycz¹ce podjêtych i nie podjêtych uchwa³,
 podpis protokolanta i prowadz¹cego posiedzenie.

2.

Protoko³y numeruje siê kolejnymi od pocz¹tku roku cyframi arabskimi odpowiadaj¹cymi numerowi posiedzenia
w danym roku oraz oznaczeniem dwóch ostatnich cyfr arabskich roku kalendarzowego.

3.

Orygina³y protoko³ów z posiedzeñ Zarz¹du przechowywane s¹ w sposób okrelony instrukcj¹ kancelaryjn¹ na
stanowisku ds. organizacyjno-spo³ecznych.
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UCHWA£A NR XVII/133/2000
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30 marca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalisz Pomorski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwala siê, co
nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Kalisz Pomorski uchwalonym uchwa³¹ Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Nr XV/114/00 z dnia
27 stycznia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 18, poz. 191) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:


§ 57 ust. 2 regulaminu Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, stanowi¹cego za³¹cznik nr 4 do Statutu Gminy Kalisz
Pomorski, otrzymuje brzmienie:
 W innych przypadkach, ni¿ okrelone ustawowo, g³osowanie tajne mo¿na przeprowadziæ na wniosek co
najmniej 1/4 liczby radnych obecnych na sesji, przyjêty przez Radê w g³osowaniu jawnym. Tajne g³osowanie
nie mo¿e byæ zarz¹dzone w sprawach dotycz¹cych gospodarki finansowej gminy, w tym w sprawie
absolutorium.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Halina Ginalska
Poz. 193
UCHWA£A NR XI/73/2000
Rady Gminy i Miasta Miros³awiec
z dnia 24 lutego 2000 r.
w sprawie zmian Statutu Gminy Miros³awiec.
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 Gminy i Miasta Miros³awiec uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany porz¹dkuj¹ce zapisy w Statucie Gminy Miros³awiec uchwalonym uchwa³¹
Nr XIII/73/96 Rady Gminy i Miasta Miros³awiec z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Miros³awiec
(Dz. Urz. Woj. Pilskiego z 1997 r. Nr 7, poz. 30):
1)

w § 2 ust. 1 wyrazy pilskim zastêpuje siê wyrazem zachodniopomorskim,

2)

w § 2 ust. 2 skreliæ wyrazy w skali 1:100.000,

3)

w § 5 w pkt 3 po wyrazach czystoci dodaje siê wyrazy i porz¹dku, wyraz utylizacji zastêpuje siê wyrazem
unieszkodliwiania, po wyrazach i ciepln¹ dodaje siê wyrazy oraz gaz,

4)

w § 5 pkt 3, 7, 9, 12 i 13 u¿yty w ró¿nych przypadkach wyraz komunalny zastêpuje siê u¿ytym w odpowiednim
przypadku wyrazem gminny,

5)

w § 5 pkt 8 po wyrazie podstawowych dodaje siê wyraz gimnazjum,
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6) w § 13 ust. 1 dodaje siê pkt 17 w brzmieniu:
powo³ywanie Kierownika USC i Zastêpcy Kierownika USC,
7) § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza dokonuje Rada Gminy i Miasta lub Przewodnicz¹cy
Rady w zakresie ustalanym przez Radê w odrêbnej uchwale.,
8) w § 27 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
Czynnoci w zakresie prawa pracy wobec cz³onków Zarz¹du dokonuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.,
9) w § 32 ust. 3 wyra¿enie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pile zastêpuje siê wyra¿eniem w³aciwej Regionalnej
Izby Obrachunkowej,
10) w § 54 dopisaæ ustêp 5 w brzmieniu:
Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du wobec pozosta³ych pracowników
urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i zak³adów bud¿etowych,
11) w § 60 ust. 1 wyraz pilskiego zastêpuje siê wyrazem Zachodniopomorskiego.
§ 2.
W za³¹czniku nr 4 do Statutu Gminy Miros³awiec - Regulamin Rady Gminy i Miasta wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w § 10 ust. 3 liczbê 13 zastêpuje siê liczb¹ 12,
2) skrela siê w § 11 ust. 2 i 3,
3) w § 16 ust. 1 liczbê 14 zastêpuje siê liczb¹ 13,
4) w § 18 skrela siê ust. 2,
5) w § 36 ust. 2 dodaje siê pocz¹tek zdania w brzmieniu: Rada mo¿e postanowiæ, ¿e,
6) w § 43 dopisuje siê ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4. Projekt uchwa³y przed rozpatrzeniem przez komisjê Rady i przed³o¿eniem Radzie wymaga opinii prawnej.
5. W przypadku z³o¿enia projektu przez radnego, projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony wraz z opini¹ prawn¹
do Zarz¹du na 21 dni przed sesj¹ Rady.,
7) w § 44 dopisuje siê ust. 3 w brzmieniu:
Uchwa³y podlegaj¹ procedurze uchwa³odawczej:
1) projekt uchwa³y w ca³oci przedstawia projektodawca, nastêpnie przedstawiane s¹ stanowiska i wnioski
wypracowane przez komisje i w dalszej kolejnoci g³os w dyskusji zabieraj¹ radni wg kolejnoci zg³oszeñ,
2) po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicz¹cy zamyka dyskusjê,
3) na wniosek radnego Przewodnicz¹cy przyjmuje do protoko³u jego wyst¹pienie zg³oszone na pimie, nie
wyg³oszone z powodu zamkniêcia listy mówców, zamkniêcia dyskusji lub odebrania mu g³osu,
4) projekt uchwa³y odes³any przez Radê do komisji, Przewodnicz¹cy Rady umieszcza w projekcie porz¹dku
obrad na najbli¿sz¹ sesjê, ale nie wczeniej ni¿ po 30 dniach od decyzji Rady w tej sprawie,
5) po zakoñczeniu dyskusji Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu projektodawcy w celu wniesienia
ewentualnych autopoprawek,
6) autopoprawek przyjêtych przez projektodawcê na wniosek radnych lub komisji rady, nie g³osuje siê,
7) po przeg³osowaniu poprawek Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie ca³oæ projektu uchwa³y
wraz z przyjêtymi poprawkami,
8) je¿eli do projektu uchwa³y nie wniesiono poprawek, projekt uchwa³y przed g³osowaniem nie wymaga
ponownego odczytywania,
8) w § 50 po wyrazie przedstawia dodaje siê w³aciwej i skrela siê wyrazy w Pile,
9) w § 66 skrela siê ust. 3,
10) w § 72 wyra¿enie  samorz¹dzie terytorialnym zastêpuje siê wyra¿eniem samorz¹dzie gminnym,
11) w § 76 wyra¿enie 74 ust. 2 zastêpuje siê wyra¿eniem 75 ust. 2.
§ 3.
W za³¹czniku nr 5 do Statutu Gminy Miros³awiec - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 27 ust. 1 wyra¿enie 30 stycznia zastêpuje siê wyra¿eniem 31 grudnia,

2)

w § 28 ust. 1 wyra¿enie 30 stycznia zastêpuje siê wyra¿eniem 31 grudnia.
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§ 4.
W za³¹czniku nr 6 do Statutu Gminy Miros³awiec zatwierdzonego 16 lutego 1996 r. - Regulamin Zarz¹du wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 4 wyraz terytorialnym zastêpuje siê wyrazem gminnym,

2)

w § 15 dodaje siê zdanie: W uzasadnionych przypadkach cz³onkowie Zarz¹du mog¹ byæ powiadomieni w krótszym
terminie.
§ 5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Emil Kweclich
Poz. 194
UCHWA£A NR XIV/113/00
Rady Gminy w Przybiernowie
z dnia 7 marca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy.
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 Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

W uchwale Nr XXI/92/96 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Przybiernów
(Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 24, poz. 168, zm. z 1998 r. Nr 11, poz. 70) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w podstawie prawnej uchwa³y zmienia siê tytu³ ustawy o samorz¹dzie terytorialnym na o samorz¹dzie
gminnym,
2) w § 5 ust. 3 skrela siê wyrazy na wniosek 5 radnych obecnych na Sesji,
3) w § 6:
a) skrela siê ust. 3 i ust. 4,
b) dotychczasowe ust. 5, ust. 6 i ust. 7 otrzymuj¹ odpowiednio oznaczenia ust. 3, ust. 4 i ust. 5,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio do uchwa³ Zarz¹du,
4) w § 7 w ust. 5 skrela siê wyra¿enie i 3,
5) w § 12:
a) skrela siê liczbê 1 oznaczaj¹c¹ ust. 1,
b) w pkt 4 skrela siê wyrazy odbywa dy¿ury i,
c) skrela siê ust. 2,
6) § 18 otrzymuje brzmienie:
W sk³ad szecioosobowego Zarz¹du wchodz¹ Wójt, jako przewodnicz¹cy Zarz¹du, Zastêpca Wójta oraz
czterech cz³onków Zarz¹du.
7) w § 31 ust. 1 skrela siê wyrazy oraz rozporz¹dza dochodami z tego ród³a.

2.

W wykazie gminnych jednostek organizacyjnych, stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XXI/92/96 Rady
Gminy w Przybiernowie z dnia 15 lutego 1996 r. dodaje siê pkt 13 o treci:
13. Gimnazjum Publiczne w Przybiernowie.

3.

W regulaminie Rady Gminy w Przybiernowie, stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr XXI/92/96 Rady Gminy
w Przybiernowie z dnia 15 lutego 1996 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 5: w ust. 1 skrela siê wyrazy przez radnego i oraz skrela siê ust. 3,
2) w § 7 ust. 3 pkt 3 wyrazy ustalonej w drodze losowania zastêpuje siê wyrazem zg³oszenia,
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3) § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Przewodnicz¹cy Rady w miarê potrzeby sk³ada na sesjach informacje o dzia³aniach podejmowanych przez
siebie,
4) w § 21 ust. 1 skrela siê wyrazy nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu,
5) w § 37 ust. 4 skrela siê pkt 3,
6) w § 42:
a) skrela siê ust. 5,
b) w ust. 6 skrela siê wyrazy któr¹ przechowuje siê ³¹cznie ze stenogramem,
c) dotychczasowe ust. 6 i ust. 7 otrzymuj¹ odpowiednio oznaczenie ust. 5 i ust. 6,
7) w § 47:
a) w ust. 1 skrela siê pkt 6,
b) w ust. 1 pkt 7 i pkt 8 oznacza siê odpowiednio jako pkt 6 i pkt 7,
8) w § 50 ust. 2 zmienia siê cyfrê 8 na cyfrê 5,
9) w § 52:
a) w ust. 2 skrela siê pkt 11,
b) w ust. 2 pkt 12, pkt 13 i pkt 14 oznacza siê odpowiednio jako pkt 11, pkt 12 i pkt 13,
c) skrela siê ust. 3,
d) ust. 4, ust. 5 i ust. 6 oznacza siê odpowiednio jako ust. 3, ust. 4 i ust. 5,
10) w § 53 ust. 5 skrela siê zdanie Czas takiego wyst¹pienia nie mo¿e przekraczaæ 1 minuty.,
11) w § 55:
a) w ust. 1 po wyrazach a nastêpnie dodaje siê wyrazy zarz¹dza przyst¹pienie do g³osowania
w oznaczonym w porz¹dku obrad czasie.,
b) w ust. 1 skrela siê pkt 1 i pkt 2,
12) § 57 otrzymuje brzmienie:
§ 57.
1. Z przebiegu obrad sporz¹dza siê protokó³, który winien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce sesji,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad (quorum),
3) imiê i nazwisko osoby, która przewodniczy³a obradom,
4) porz¹dek obrad,
5) podjête uchwa³y,
6) zg³oszone votum separatum,
7) inne sprawy, których odnotowanie poleci Przewodnicz¹cy,
8) czas trwania sesji.
2. Za³¹cznik do protoko³u stanowi¹ orygina³y podjêtych uchwa³.
3. Radny mo¿e zg³osiæ Przewodnicz¹cemu Rady Gminy pisemne ¿¹danie sprostowania protoko³u.
Przewodnicz¹cy dokonuje ¿¹danego sprostowania lub przekazuje sprawê do rozstrzygniêcia przez Komisjê
Rewizyjn¹.
4. Protokó³ sesji podpisuje ka¿da z osób, która przewodniczy³a obradom w czasie tej Sesji.,
13) w § 58 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Rada Gminy ustala sposób i zakres informowania mieszkañców o sesji Rady odbytej przy drzwiach
zamkniêtych,
14) w § 60 ust. 2 wyra¿enie trzech radnych zastêpuje siê wyra¿eniem 5 radnych,
15) w § 62 ust. 2 pkt 4 dotychczasowe wyrazy pierwszego czytania zastêpuje siê wyrazem sesji,
16) § 64 otrzymuje brzmienie: Komisje Rady zobowi¹zane s¹ przedstawiæ swoje opinie do projektu uchwa³y
bezporednio na sesji, na której projekt jest rozpatrywany,
17) w § 67 skrela siê wyrazy do zakoñczenia drugiego czytania,
18) § 68 otrzymuje brzmienie: Prawo zg³aszania poprawek przys³uguje wszystkim podmiotom posiadaj¹cym
inicjatywê uchwa³odawcz¹. Radny mo¿e zg³aszaæ wnioski i uwagi do projektu uchwa³y.,
19) § 69 otrzymuje brzmienie:
1. Poprawki zg³oszone do projektu uchwa³y g³osowane s¹ przed g³osowaniem nad projektem uchwa³y.
2. Je¿eli zg³oszono dwie lub wiêcej poprawek, to w pierwszej kolejnoci poddawane s¹ pod g³osowanie
poprawki najdalej id¹ce. W przypadku równorzêdnego charakteru poprawek o kolejnoci g³osowania
decyduje kolejnoæ ich zg³oszenia.
20) skrela siê § 70, § 71, § 72, § 73, § 74,
21) w § 77 ust. 2 skrela siê wyrazy stenogramie i,
22) w § 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Podstaw¹ do ustalenia brzmienia uchwa³y jest treæ uchwa³y przyjêta przez Radê bezporednio na sesji,
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23) dotychczasowe § 75, § 76, § 77, § 78 i § 79 otrzymuj¹ odpowiednio oznaczenia: § 70, § 71, § 72, § 73 i § 74,
4.

W regulaminie dzia³ania Zarz¹du Gminy Przybiernów, stanowi¹cym za³¹cznik nr 4 do uchwa³y Nr XXI/92/96 Rady
Gminy w Przybiernowie z dnia 15 lutego 1996 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 skrela siê pkt 8,
b) skrela siê ust. 3,
2) w § 6 ust. 4 dotychczasowe wyrazy Biuro Zarz¹du zastêpuje siê wyrazami pracownik Urzêdu obs³uguj¹cy
Zarz¹d,
3) w § 14:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Przebieg posiedzenia Zarz¹du jest protoko³owany.,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Protoko³y udostêpniane s¹ wy³¹cznie uczestnikom posiedzenia i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.,
c) w ust. 4 dotychczasowe wyrazy w Biurze Zarz¹du zastêpuje siê wyrazami na stanowisku pracy
pracownika obs³uguj¹cego Zarz¹d.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Kazanowski
Poz. 195
UCHWA£A NR XIV/134/2000
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 22 marca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Barwice.
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 uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Miasta i Gminy Barwice, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVII/177/96 Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 29 padziernika 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Barwice (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 58,
poz. 171; z 1997 r. Nr 9, poz. 37, Nr 35, poz. 159; z 1998 r. Nr 2, poz. 12, Nr 28, poz. 197; z 1999 r. Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 14, poz. 161, Nr 39, poz. 638) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.

w § 2 liczbê 253 km2 zastêpuje siê liczb¹ 258,88 km2,

2.

za³¹cznik nr l do Statutu otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik nr l do niniejszej uchwa³y,

3.

w § 11 dodaje siê pozycjê w brzmieniu 16. Jeziorki,

4.

w § 19 w pkt 22 skrela siê wyrazy: jego zastêpców,

5.

po § 25 dodaje siê § 25a w brzmieniu:
§ 25a.
1. Burmistrz oraz Zastêpca Burmistrza s¹ zatrudniani uchwa³¹ Rady Miejskiej na podstawie wyboru wg ustawy
o pracownikach samorz¹dowych.
2. Stosunek pracy z Burmistrzem nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady, który wykonuje wobec Burmistrza funkcjê
pracodawcy, z wyj¹tkiem ustalenia jego wynagrodzenia.
3. Stosunek pracy z Zastêpc¹ Burmistrza nawi¹zuje Burmistrz, który wykonuje wobec Zastêpcy funkcjê
pracodawcy.,

6.

w § 26:
1) skrela siê ust. 1 i 2 oraz w ust. 3 pkt 5,
2) dodaje siê ust. 1,2, 3 i 4 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
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1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy
na podstawie:
1) wyboru,
2) powo³ania,
3) mianowania,
4) umowy o pracê.
2. Pracownikami samorz¹dowymi s¹ tak¿e pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych, którym
przepisy prawne nadaj¹ status pracowników samorz¹dowych.
3. Na podstawie wyboru zatrudniani s¹
1) Burmistrz,
2) Zastêpca Burmistrza.
4. Na podstawie powo³ania zatrudniany jest Sekretarz, Skarbnik oraz Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego na
podstawie uchwa³y Rady powo³uj¹cej na to stanowisko.,
dotychczasowe ust. 3, 4, 5 oznacza siê odpowiednio numerami 5, 6, 7,
dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:
8. Burmistrz jest zwierzchnikiem s³u¿bowym i wykonuje czynnoci z zakresu prawa pracy w stosunku do
pracowników Urzêdu i kierowników jednostek organizacyjnych.,

7.

w § 27 skrela siê pkt 15,

8.

skrela siê § 30.
§ 2.

W za³¹czniku nr 1 do Regulaminu Rady Miejskiej w Barwicach, stanowi¹cym za³¹cznik nr 5 do Statutu Miasta i Gminy
Barwice wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.

w § 2 ust. 1:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) opiniowanie projektu bud¿etu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych.,
2) w pkt 4 skrela siê wyrazy w sprawach,
3) pkt 6 otrzymuje brzmienie inicjatyw gospodarczych,
4) w pkt 9 skrela siê wyraz sprawy.
§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Boles³aw Rybiñski
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIV/134/2000
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 22 marca 2000 r.
Za³¹cznik nr 1 do
Statutu Miasta i Gminy Barwice
MIASTO I GMINA BARWICE
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UCHWA£A NR XIX/162/2000
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 29 marca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogard.
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 Nowogardzie stanowi, co
nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr 173/XXIV/96 Rady Miejskiej Gminy Nowogard z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Nowogard
(Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 11, poz. 86) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 2 wyraz: szczeciñskim zastêpuje siê wyrazem: zachodniopomorskim,
2. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Herb gminy Nowogard przedstawia wizerunek blankowego muru i bramy miejskiej otwartej wraz z 3 oknami koloru
bia³ego i z³otego gryfa w koronie, zwróconego w stronê drzewca koloru z³otego, na tle niebieskiej chor¹gwi zatkniêtej
po lewej stronie na szczycie bramy oraz 11 niebieskich lilii na bia³ym polu tarczy herbowej.,
3. w § 6 ust. 2 pkt 3 skrela siê przecinek na koñcu zdania i dodaje siê wyrazy: oraz gaz,
4. w § 7 w ust. 2 wyrazy: administracji rz¹dowej porozumieñ z zakresu dzia³ania tej administracji zastêpuje siê wyrazami:
jednostek samorz¹du terytorialnego porozumieñ z zakresu dzia³ania tych jednostek,
5. w § 8 ust. 1 skrela siê wyrazy: w tym przedsiêbiorstwa,
6. u¿yte w § 8 ust. 2, w § 14 ust. 3 i 4, w § 22 ust. 4, w § 28 ust. 1, w § 36 ust. 3, w § 42, w § 52, w § 53 ust. 4 i 5, w § 55,
w § 56 ust. 1 i 2, w § 67 ust. 6, w § 68 ust. 1 oraz w tytule czêci F w ró¿nych przypadkach wyrazy: Miasta i Gminy
zastêpuje siê u¿ytym w odpowiednim przypadku wyrazem: Miejskim,
7. w § 9 wyrazy: Miasta i Gminy Nowogard zastêpuje siê wyrazami: Miejski w Nowogardzie,
8. § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz
podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz¹dowi z tego tytu³u,
9. w § 11 pkt 9 lit. a przed wyrazem: nabycia dodaje siê wyrazy: okrelania zasad,
10. w § 16 wyrazy: Miasta i Gminy Nowogard zastêpuje siê wyrazami: Miejskiego w Nowogardzie,
11. w § 17 ust. 2 skrela siê wyrazy: lub pañstwow¹,
12. w § 22 ust. 4 skrela siê wyrazy: oraz sprawozdanie delegata gminy do Sejmiku Samorz¹dowego Województwa
Szczeciñskiego,
13. w § 25 ust. 2 dodaje siê literê k w brzmieniu: reasumpcjê g³osowania,
14. w § 27 dotychczasowa treæ oznaczona zostaje jako ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
W przypadku nie wykonania polecenia Przewodnicz¹cego, mo¿e on zwróciæ siê o pomoc do organów Policji,
15. po § 28 dodaje siê § 28a w brzmieniu:
W przypadku zg³oszenia projektu uchwa³y nie ujêtego w porz¹dku obrad lub zg³oszenia wniosku istotnie
zmieniaj¹cego treæ przed³o¿onego projektu uchwa³y i nie przedyskutowanego w Komisjach Rady, Przewodnicz¹cy
zarz¹dza przerwê w obradach w celu przygotowania projektu uchwa³y i konsultacji projektu uchwa³y w klubach
radnych,
16. w § 29 dodaje siê pkt 6 w brzmieniu: Przewodnicz¹cy Rady,
17. w § 30 dotychczasowa treæ oznaczona zostaje jako ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2 w brzmieniu: przepis ustêpu 1
stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego Rady prowadz¹cego obrady,
18. w § 31 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
W przypadku g³osowania jawnego przy jednakowej iloci g³osów za i przeciw, a wstrzymaniu siê od g³osu
Przewodnicz¹cego Rady oraz g³osowania tajnego, gdzie iloæ g³osów za jest taka sama jak iloæ g³osów przeciw
sprawê uwa¿a siê za nierozstrzygniêt¹,
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19. w § 36 w ust. 3 liczbê 10 zastêpuje siê liczb¹ 21,
20. w § 36 ust. 4 kropkê na koñcu zdania zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy: za wyj¹tkiem spraw utajnionych,
21. § 38 otrzymuje brzmienie: Obs³ugê sesji Rady, Przewodnicz¹cego Rady, wiceprzewodnicz¹cych Rady, Komisji
Rady, radnych i jednostek pomocniczych sprawuje Biuro Rady,
22. § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W sk³ad komisji wchodzi co najmniej 3 radnych, z zastrze¿eniem § 43 ust. 1,
23. § 41 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja dzia³a na podstawie zatwierdzonego przez Radê planu pracy, przedstawia sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoci przynajmniej raz w roku oraz na ka¿de ¿¹danie Rady.
2. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy lub jego Zastêpca. W posiedzeniu udzia³ bior¹ cz³onkowie Komisji
i osoby zaproszone.,
24. po § 47 dodaje siê § 47a w brzmieniu:
47a.
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa lub z pe³nienia funkcji w Komisji, Rada podejmuje uchwa³ê
o przyjêciu rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od daty jej z³o¿enia.
2. Niepodjêcie przez radê uchwa³y w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji
z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.,
25. § 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
O powstaniu klubu jego cz³onkowie niezw³ocznie zawiadamiaj¹ Przewodnicz¹cego Rady. W zawiadomieniu podaje
siê nazwê klubu, liczbê cz³onków, imiona i nazwiska cz³onków klubu oraz imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
26. w § 58 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) po ust. 2 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu: Cz³onek Zarz¹du podlega wy³¹czeniu z g³osowania jeli rozpatrywana
sprawa dotyczy jego interesu lub interesu jego bliskich. O wy³¹czeniu postanawia Przewodnicz¹cy Zarz¹du,
b) dotychczasowy ust. 3 oznaczony zostaje jako ust. 4,
27. w § 62 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) w ust. 1 po wyrazach: wynagrodzenie burmistrza skrela siê wyrazy: i zastêpcy burmistrza,
b) w ust. 4 skrela siê wyrazy: oprócz spraw zwi¹zanych z wynagrodzeniem zastêpcy burmistrza,
28. po § 66 dodaje § 66a w brzmieniu:
§ 66a.
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestnicz¹c w sesjach rady ma prawo wyra¿aæ
swoje stanowisko w sprawie projektów uchwa³ przedk³adanych na sesji.
2. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo zg³aszania wniosków, które po
rozpatrzeniu przez Zarz¹d Miejski mog¹ byæ przedmiotem inicjatywy uchwa³odawczej.,
29. w § 69 ust. 2 i 3 skrela siê wyrazy: wykonawczego,
30. w § 70 ust. 1 i w § 72 wyraz: Szczeciñskiego zastêpuje wyrazem: Zachodniopomorskiego.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Stanis³aw Kazuba
Poz. 197
UCHWA£A NR XX/146/2000
Rady Miejskiej w widwinie
z dnia 30 marca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu miasta widwin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 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 uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
W Statucie Miasta widwina, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXIII/283/97 Rady Miejskiej w widwinie z dnia
12 czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta widwina (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 22, poz. 84, Nr 38,
poz. 180 oraz Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 16, poz. 210) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w tytule wyraz: widwina zastêpuje siê wyrazem: widwin,

2)

w § 6, § 11 ust. 2, § 13, § 17, § 18, § 21, § 27, § 43 ust. 1, ust. 2 pkt 5 i ust. 4, § 44 ust. 2, § 49 ust. 1, § 57 ust. 3, § 65
ust. 3 i 4 u¿yte w ró¿nych przypadkach wyrazy: Rada Miejska zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami: Rada Miasta,

3)

w § 33 ust. 3, § 43 ust. 1, § 57 ust. 2, § 66, § 68 ust. 1 u¿yte w ró¿nych przypadkach wyrazy: Urz¹d Miejski zastêpuje
siê u¿ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami: Urz¹d Miasta,

4)

za³¹cznik nr 3 do Statutu Miasta otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§ 2.

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do opracowania i og³oszenia w formie obwieszczenia jednolitego tekstu Statutu Miasta
widwin w ci¹gu 30 dni od daty wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Klaman
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XX/146/2000
Rady Miejskiej w widwinie
z dnia 30 marca 2000 r.
Za³¹cznik nr 3 do Statutu Miasta widwin
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
1)

widwiñski Orodek Kultury,

2)

Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej,

3)

rodowiskowy Dom Samopomocy,

4)

Dzienny Dom Pomocy Spo³ecznej,

5)

Miejski Zespó³ Administracji Przedszkoli,

6)

Miejski Zespó³ Szkó³,

7)

Szko³a Podstawowa Nr 1,

8)

Szko³a Podstawowa Nr 2 im. ppor. E. Gierczak,

9)

Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Lotników Polskich.
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UCHWA£A NR XIX/135/2000
Rady Gminy Bêdzino
z dnia 31 marca 2000 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bêdzino.
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 Gminy Bêdzino uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Gminy Bêdzino, którego tekst jest za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XX/96/96 Rady Gminy Bêdzino z dnia 10 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Bêdzino (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 33, poz. 102; z 1998 r. Nr 31, poz. 222).
§ 3.
Z zastrze¿eniem § 84 Statutu Gminy, uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Broda
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIX/135/2000
Rady Gminy Bêdzino
z dnia 31 marca 2000 r.
STATUT GMINY BÊDZINO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Gmina Bêdzino, zwana dalej gmin¹, jest z mocy prawa wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób zamieszkuj¹cych na jej terenie.
§ 2.
1.

Gmina Bêdzino obejmuje obszar o powierzchni 180,92 km2.

2.

Gmina Bêdzino obejmuje swym obszarem wsie:
Barnin, Barninek, Bêdzinko, Bêdzino, Borkowice, Dobies³awiec, Dobre, Dobre Ma³e, Dobrzyca, Dworek, Jamno,
Kazimierz Pomorski, Kiszkowo, K³adno, Komory, £abusz, £asin Koszaliñski, £ekno, £opienica, £ubniki, M¹czno,
Mi³ogoszcz, Mcice, Pakos³aw, Plena, Podamirowo, Podbórz, Popowo, Przybyradz, Radomno, Skrzeszewo,
S³owienkowo, Smolne, Stois³aw, Strachomino, Strzepowo, Strze¿enice, miechów, wiercz, Tymieñ, Uliszki, Wici¹¿e
Pierwsze-Osada, Wierzchominko, Wierzchomino, Zagaje, Ziêbrze.
§ 3.

Granice Gminy okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
§ 4.
1.

Siedzib¹ w³adz gminy jest miejscowoæ Bêdzino.

2.

Gmina posiada osobowoæ prawn¹.

3.

Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we
w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
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Gmina nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponosz¹
odpowiedzialnoci za zobowi¹zania gminy.
§ 5.

Gmina posiada herb, flagê, chor¹giew i sztandar, których wzór okrela uchwa³a Rady Gminy Nr XXIX/142/97, z dnia
29 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia herbu gminy oraz form i sposobu jego u¿ywania.
§ 6.
Osobom szczególnie zas³u¿onym dla gminy, rada gminy nadaje honorowe obywatelstwo gminy.
§ 7.
1.

Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na
rzecz innych podmiotów.

2.

Do zadañ w³asnych gminy nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególnoci zadania w³asne
obejmuj¹ sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania
urz¹dzeñ sanitarnych, czystoci i porz¹dku oraz wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych,
7) komunalnego (gminnego) budownictwa mieszkaniowego,
8) owiaty, w tym gimnazjów, szkó³ podstawowych, przedszkoli i innych placówek owiatowo-wychowawczych,
9) kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zakrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) utrzymanie w sprawnoci, w zakresie przewidzianym przepisami prawa, urz¹dzeñ melioracyjnych,
17) zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

3.

Poza zadaniami w³asnymi, o których mowa w ust. 2, gmina wykonuje ponadto zadania w³asne i zadania zlecone
zgodnie z ustaw¹ z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadañ i kompetencji okrelonych w ustawach szczególnych
pomiêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198
z pón. zm.).

4.

Gmina wykonuje tak¿e inne zadania z zakresu administracji rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te zadania, jako nale¿¹ce
do zakresu dzia³ania gminy.

5.

Zadania z zakresu administracji rz¹dowej gmina mo¿e wykonywaæ równie¿ na podstawie porozumieñ z organami tej
administracji.
§ 8.

1.

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

2.

Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2 oraz okrelanie zakresu wykonywanych przez nie
zadañ, nastêpuje w drodze uchwa³y rady gminy, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.

3.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹, wykraczaj¹c¹ poza zadania
o charakterze u¿ytecznoci publicznej, wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnych ustawach.
ROZDZIA£ II
Konsultacje spo³eczne i referendum
§ 9.

1.

W sprawach samoopodatkowania siê mieszkañców na cele publiczne oraz odwo³ania rady gminy przed up³ywem
kadencji, rozstrzyga siê wy³¹cznie w drodze referendum gminnego.

1050

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 198

2.

Referendum mo¿e byæ przeprowadzone tak¿e w ka¿dej innej, wa¿nej dla gminy sprawie.

3.

Referendum przeprowadza siê z inicjatywy rady gminy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

4.

Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

5.

Referendum w sprawie odwo³ania rady gminy przed up³ywem kadencji, przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek
mieszkañców.
§ 10.

1.

Wnioski mieszkañców w sprawie przeprowadzenia referendum odpowiadaj¹ce przepisom ustawy o samorz¹dzie
gminnym i ustawy o referendum gminnym, odpowiadaæ powinny warunkom formalnym wymaganym przy zg³aszaniu
kandydatów na radnych.

2.

Referendum w sprawie odwo³ania rady gminy przed up³ywem kadencji mo¿e byæ przeprowadzone nie wczeniej ni¿
po up³ywie 12 miesiêcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w tej sprawie, po uprzednim z³o¿eniu
wniosków.
§ 11.

W przypadku zg³oszenia wniosku o przeprowadzenie referendum rada gminy podejmuje uchwa³ê o przyjêciu wniosku
lub jego odrzuceniu oraz powo³uje komisjê ds. referendum.
§ 12.
Kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum ustala zarz¹d gminy.
§ 13.
1.

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

2.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami gminy okrela uchwa³a rady gminy.
ROZDZIA£ III
Organy Gminy
Postanowienia ogólne
§ 14.

Organami gminy s¹:
1)

rada gminy, jako organ stanowi¹cy i kontrolny,

2)

zarz¹d gminy, jako organ wykonawczy gminy.
§ 15.

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów, radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich.
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów, liczbê wybieranych radnych-okrela ordynacja wyborcza oraz ustawa
o samorz¹dzie gminnym.
§ 16.
Ustawa o samorz¹dzie gminnym okrela:
1)

w³aciwoæ rady gminy, w tym jej w³aciwoæ wy³¹czn¹,

2)

zasady wa¿noci uchwa³ organów gminy i wa¿noci obrad,

3)

przypadki, w których obowi¹zkowe jest przeprowadzanie g³osowania tajnego,

4)

zasady i tryb wyboru i odwo³ywania zarz¹du gminy, wójta, poszczególnych cz³onków zarz¹du gminy,
przewodnicz¹cego rady gminy i wiceprzewodnicz¹cych,

5)

prawa i obowi¹zki radnych zwi¹zane z wykonywaniem mandatu radnego,

6)

zasady zwo³ywania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy,

7)

zasady z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa zarz¹du.
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§ 17.
1.

Rada gminy 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 wydanych na podstawie
ustaw.

2.

Rada gminy w formie uchwa³ wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji
stanowi¹cych i kontrolnych.
§ 18.

Sesje rady gminy s¹ jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji, przewodnicz¹cy rady podaje do
wiadomoci publicznej w formie obwieszczeñ, w sposób zwyczajowo przyjêty.
Organizacja wewnêtrzna oraz tryb pracy Rady
§ 19.
1.

Rada Gminy dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy. Plan pracy okrela ramowy harmonogram sesji.

2.

W razie potrzeby rada gminy mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.

3.

Plan pracy na rok nastêpny rada gminy uchwala na ostatniej sesji w roku.
§ 20.

1.

Przed ka¿d¹ sesj¹, przewodnicz¹cy rady gminy, po zasiêgniêciu opinii wójta gminy, ustala listê goci zaproszonych
na sesjê. Wójt jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji rady.

2.

W sesji rady uczestniczy sekretarz gminy i skarbnik gminy.

3.

W obradach, na zaproszenie przewodnicz¹cego rady, mog¹ uczestniczyæ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których
dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad sesji.
§ 21.

1.

Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne w liczbie niezbêdnej do nale¿ytego wype³niania zadañ i obowi¹zków.

2.

Rada Gminy, na pierwszym posiedzeniu po wyborach, wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego rady oraz
dwóch wiceprzewodnicz¹cych w odrêbnych g³osowaniach.

3.

Odwo³anie przewodnicz¹cego rady i wiceprzewodnicz¹cych rady nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu rady gminy.
§ 22.

1.

Sesje rady gminy zwo³uje przewodnicz¹cy rady, a w razie jego nieobecnoci jeden z wiceprzewodnicz¹cych.

2.

Sesje zwo³ywane s¹ zgodnie z planem pracy, uwzglêdniaj¹cym potrzeby okrelone w § 21 ust. 1 Statutu, nie rzadziej
jednak, ni¿ raz na kwarta³.

3.

O sesji nale¿y powiadomiæ pisemnie radnych i zaproszonych goci, co najmniej na 3 dni przed terminem, wskazuj¹c
miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia obrad oraz wysy³aj¹c przygotowane przez wnioskodawców: projekt porz¹dku
obrad, projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z przedmiotem sesji.

4.

W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki mo¿na zwo³aæ sesjê rady z pominiêciem warunków okrelonych w ust. 3,
podaj¹c jedynie projekt porz¹dku obrad.
§ 23.

Sesja rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub wiêcej posiedzeñ. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach jednej sesji, ustala
prowadz¹cy sesjê i zawiadamia ustnie obecnych radnych i zaproszonych goci.
§ 24.
1.

Sesjê otwiera i obrady prowadzi przewodnicz¹cy rady, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba
zast¹pienia go w obradach, jeden z wiceprzewodnicz¹cych, zwany dalej prowadz¹cym sesjê.

2.

Na sesji rada uchwala porz¹dek obrad oraz dokonuje przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji.

3.

Sprawozdanie z prac zarz¹du gminy w okresie miêdzy sesjami rady sk³ada wójt lub wyznaczony przez niego cz³onek
zarz¹du gminy.

4.

Sprawozdanie z prac komisji sk³ada przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê sprawozdawca.
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§ 25.
1.

Prowadz¹cy sesjê prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym
z punktów.

2.

Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia prowadz¹cego sesjê.

3.

Prowadz¹cy sesjê mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej chwili obrad.

4.

Osobom zaproszonym na sesjê rady g³osu udziela prowadz¹cy sesjê.

5.

Porz¹dek obrad powinien zawieraæ punkt Zapytania i wolne wnioski. Ka¿dy radny, w tym punkcie porz¹dku
obrad, ma prawo zwracaæ siê z ¿¹daniem wyjanienia we wszystkich sprawach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania rady
gminy.

6.

Odpowiedzi udziela wójt gminy, przewodnicz¹cy rady, przewodnicz¹cy komisji, cz³onek zarz¹du gminy albo inna
wyznaczona przez nich osoba. Przepis § 29 ust. 1, zdanie drugie, stosuje siê odpowiednio.

7.

W przypadkach uzasadnionych termin udzielania wyjanieñ mo¿e wynosiæ 7 dni i mo¿e mieæ formê pisemn¹,
adresowan¹ do wnioskodawcy. Rada Gminy mo¿e za¿¹daæ by odpowied by³a przedmiotem obrad nastêpnej sesji.
§ 26.

1.

Prowadz¹cy sesjê czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

2.

Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, prowadz¹cy
sesjê, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadz¹cy mo¿e
nakazaæ opuszczenie miejsca obrad przez osoby spoza rady gminy, które swym zachowaniem naruszaj¹ (zak³ócaj¹)
porz¹dek lub uchybiaj¹ powadze sesji. Fakty takie odnotowuje siê w protokole sesji.

3.

Odebranie g³osu mo¿e nast¹piæ równie¿ w przypadku, gdy radny w swym wyst¹pieniu odbiega od tematu omawianego
punktu porz¹dku obrad, b¹d wyranie przekracza wyznaczony czas wyst¹pienia. Fakt ten równie¿ odnotowuje siê
w protokole sesji.

4.

Zasad okrelonych w ustêpach poprzednich nie stosuje siê, je¿eli rada gminy - w ramach wniosków formalnych postanowi inaczej.
§ 27.

Prowadz¹cy sesjê udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.
§ 28.
1.

Prowadz¹cy sesjê udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków o charakterze formalnym.

2.

Za wnioski o charakterze formalnym uznaje siê w szczególnoci:
1) wniosek o zmianê porz¹dku obrad,
2) wniosek o zamkniêcie listy mówców,
3) wniosek o odroczenie lub zamkniêcie dyskusji,
4) wniosek o odes³anie do komisji,
5) wniosek o ograniczenie lub przed³u¿enie wyst¹pienia,
6) wniosek o g³osowanie bez dyskusji,
7) wniosek o sprecyzowanie wniosku lub uchwa³y,
8) wniosek o ponowne przeliczenie g³osów,
9) wniosek o stwierdzenie quorum,
10) wniosek o zg³oszenie zdania odrêbnego (votum separatum) do podjêtej uchwa³y,
11) wniosek o przerwanie, odroczenie lub zamkniêcie posiedzenia,
12) wniosek o uchwalenie posiedzenia zamkniêtego,
13) wniosek o przestrzeganie porz¹dku obrad,
14) wniosek o przestrzeganie zasad prowadzenia obrad,
15) wniosek o zmianê prowadz¹cego sesjê.
§ 29.

1.

Prowadz¹cy sesjê zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby prowadz¹cy mo¿e zarz¹dziæ
przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub zarz¹dowi gminy zajêcia stanowiska wobec zg³oszonych wniosków
albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.

2.

Po zamkniêciu dyskusji prowadz¹cy sesjê rozpoczyna procedurê g³osowania.
§ 30.

W ka¿dym przypadku stwierdzenia braku quorum prowadz¹cy sesjê przerywa obrady, wyznaczaj¹c nowy termin ponownego
podjêcia obrad.
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§ 31.
W razie powo³ania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia i og³oszenia wyników g³osowania, komisja ta sporz¹dza
protokó³, w którym zamieszcza siê nastêpuj¹ce dane:
1)

liczbê radnych rady gminy,

2)

liczbê radnych obecnych w czasie g³osowania,

3)

liczbê radnych, którzy wziêli udzia³ w g³osowaniu,

4)

liczbê g³osów wa¿nych,

5)

liczbê g³osów niewa¿nych,

6)

liczbê g³osów za,

7)

liczbê g³osów przeciw,

8)

liczbê g³osów wstrzymuj¹cych siê.
§ 32.

1.

W g³osowaniu udzia³ bior¹ jedynie cz³onkowie rady.

2.

Wyniki g³osowania niezw³ocznie og³asza prowadz¹cy sesjê.
§ 33.

1.

Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1) przewodnicz¹cy rady, wiceprzewodnicz¹cy rady,
2) zarz¹d gminy,
3) komisje rady,
4) kluby radnych,
5) co najmniej 5 radnych.

2.

Przewodnicz¹cy rady (wiceprzewodnicz¹cy rady) przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym komisjom i zarz¹dowi
gminy.

3.

Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci wskazanie potrzeby podjêcia uchwa³y,
oczekiwane skutki spo³eczne, oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia, o ile takie skutki wyst¹pi¹.

4.

Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje rady.
§ 34.

1.

Uchwa³y rady gminy podpisuje przewodnicz¹cy rady.

2.

W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy rady prowadz¹cy
sesjê.
§ 35.

1.

Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, arabskimi numer uchwa³y
oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a podjêta.

2.

Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami z sesji, a w sytuacji okrelonej
w § 23 i § 36 ust. 5 Statutu z protoko³ami z posiedzenia.

3.

Uchwa³y rady gminy wójt gminy przedk³ada wojewodzie w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia.

4.

Wójt gminy przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem nadzoru Izby.
§ 36.

1.

Z przebiegu sesji rady gminy sporz¹dza siê protokó³.

2.

Protokó³ z sesji rady udostêpnia siê do publicznego wgl¹du.

3.

Protokó³ podpisuje prowadz¹cy sesjê i protokolant, po jego przyjêciu przez radê.

4.

W razie zg³oszenia ¿¹dania sprostowania lub uzupe³nienia protoko³u przed jego przyjêciem (ust. 3), decyzjê w sprawie
za³atwienia ¿¹dania podejmuje prowadz¹cy sesjê, na której omawiana by³a sprawa.

5.

W przypadku okrelonym w § 23 Statutu, protokó³ z sesji sk³ada siê z oddzielnych protoko³ów z ka¿dego posiedzenia.
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§ 37.
1.

Protokó³ powinien zawieraæ co najmniej:
1) numer, datê i miejsce obrad,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4) nazwiska nieobecnych radnych (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska osób
delegowanych na posiedzenie z urzêdu,
5) listê osób zaproszonych,
6) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji (posiedzeñ),
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji, teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków oraz wyniki
przeprowadzonych g³osowañ,
8) czas trwania sesji (posiedzenia),
9) podpis prowadz¹cego sesjê i protokolanta.

2.

Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi i cyfr¹ arabsk¹ oznaczaj¹c¹ rok.
§ 38.

1.

Odpis protoko³u powinien byæ udostêpniony zarz¹dowi gminy po odbyciu sesji (posiedzenia).

2.

Wyci¹gi z protoko³u zarz¹d gminy przekazuje zainteresowanym gminnym jednostkom organizacyjnym oraz
zainteresowanym osobom prawnym.

3.

Protokó³, wraz z dokumentami okrelonymi w § 35 ust. 2 Statutu, przechowuje siê w Urzêdzie Gminy.

4.

Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo do wgl¹du do protoko³u, sporz¹dzania notatek i odpisów.

5.

Pisemn¹ informacjê z obrad sesji zarz¹d gminy przesy³a wszystkim so³ectwom, w celu podania jej do wiadomoci
publicznej w sposób zwyczajowo w so³ectwie przyjêty.
Komisje Rady
§ 39.

1.

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ rada gminy tworzy sta³e i dorane komisje.

2.

Zasady dzia³ania wewnêtrznego komisji, w tym odbywanie posiedzeñ, komisje sta³e okrelaj¹ we w³asnym zakresie,
na podstawie regulaminu pracy komisji, uchwalonego przez radê gminy.

3.

Z zastrze¿eniem zakresu dzia³ania komisji rewizyjnej, zakresy dzia³ania pozosta³ych komisji sta³ych i doranych
okrela rada gminy.
§ 40.

Do zadañ komisji nale¿y:
1)

kontrola zarz¹du gminy, jednostek organizacyjnych gminy i gminnych osób prawnych w zakresie spraw, dla których
komisja zosta³a powo³ana,

2)

opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê gminy, zarz¹d gminy oraz spraw przedk³adanych
przez cz³onków komisji lub inne komisje,

3)

wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ (§ 33 ust. 1 Statutu),

4)

kontrola wykonywania uchwa³ rady gminy,

5)

przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³ rady gminy,

6)

przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkañców gminy, dotycz¹cych dzia³alnoci zarz¹du.
§ 41.

1.

Prac¹ komisji kieruje jej przewodnicz¹cy, który:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.

2.

Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji
lub przewodnicz¹cego rady gminy.

3.

W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy komisji.

1055
4.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 198

Przewodnicz¹cego komisji (sta³ej i doranej) wybiera rada gminy sporód radnych, cz³onków komisji.
§ 42.

1.

W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mo¿e tak¿e uczestniczyæ przewodnicz¹cy rady (wiceprzewodnicz¹cy
rady) gminy.

2.

Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenie komisji cz³onków zarz¹du gminy oraz inne osoby, których
obecnoæ jest uzasadniona ze wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 43.

Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz przez swoich cz³onków (zespo³y cz³onków) badaj¹cych na miejscu poszczególne
sprawy lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne.
§ 44.
1.

Wszystkie komisje podlegaj¹ radzie gminy w ca³ym zakresie ich dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy
i sprawozdania z dzia³alnoci.

2.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem jednej komisji sta³ej  cz³onkostwo w komisjach sta³ych mo¿na ³¹czyæ jedynie
z cz³onkostwem w komisji rewizyjnej.
§ 45.

Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmiany w ich sk³adach osobowych przedstawia przewodnicz¹cy rady gminy,
a w razie jego nieobecnoci, wiceprzewodnicz¹cy rady gminy na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych
lub komisji.
§ 46.
1.

Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisjê bud¿etowo-finansow¹,
2) Komisjê infrastruktury technicznej,
3) Komisjê owiatowo-spo³eczn¹,
4) Komisjê rolnictwa i przemys³u,
5) Komisjê rewizyjn¹.

2.

W sk³ad komisji sta³ych wchodzi od 4 do 6 cz³onków bêd¹cych radnymi rady gminy Bêdzino oraz osoby spoza rady
w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy ustalonego sk³adu komisji.
§ 47.

1.

W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ wy³¹cznie radni rady gminy z wy³¹czeniem radnych, o których mowa
w art. 18a ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2.

Rada gminy wybiera przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej, jego zastêpcê oraz dwóch cz³onków.

3.

Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy, a w razie jego nieobecnoci - zastêpca.

4.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu i wystêpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia absolutorium zarz¹dowi gminy.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.

5.

Komisja wykonuje równie¿ inne zadania kontrolne zlecane przez radê gminy. Zlecenie przeprowadzenia kontroli
udzielane jest na pimie i winno obejmowaæ co najmniej: przedmiot kontroli, imiona i nazwiska cz³onków komisji
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli, zakres przedmiotowy kontroli oraz okrelenie gminnej jednostki
organizacyjnej lub gminnej osoby prawnej, która ma byæ kontrolowana.

6.

Przepis ust. 5 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji sta³ych i doranych powo³ywanych przez radê
gminy.

7.

Komisja rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radê gminy.

8.

Komisja rewizyjna przedstawia radzie gminy projekt planu kontroli do dnia 30 listopada roku poprzedzaj¹cego,
którego dotyczy plan.

9.

Szczegó³owe zasady i tryb dzia³ania komisji rewizyjnej okrela regulamin komisji stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do
Statutu.
§ 48.

Postanowienia § 47 ust. 5 dotycz¹ce zlecania przeprowadzania czynnoci kontrolnych stosuje siê do wszystkich
pozosta³ych komisji sta³ych i doranych.
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Kluby radnych
§ 49.
1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.

2.

Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 5 radnych.

3.

Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 50.

1.

Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ na pimie Przewodnicz¹cemu rady gminy w ci¹gu 14 dni od dnia zebrania
za³o¿ycielskiego.

2.

Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu, w³adze klubu,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie, potwierdzon¹ w³asnorêcznymi podpisami,
3) nazwê klubu -je¿eli klub j¹ posiada.

3.

Kluby radnych dzia³aj¹ na podstawie w³asnych regulaminów.
Regulamin klubu nie mo¿e byæ sprzeczny ze Statutem Gminy. O zgodnoci regulaminu klubu ze Statutem Gminy
rozstrzyga rada.

4.

Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu gminy.

5.

Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu Rady Gminy regulaminy klubów
w terminie 30 dni od ich uchwalenia.

6.

Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad rady gminy.

7.

Kluby radnych mog¹ nieodp³atnie korzystaæ z pomieszczeñ gminy na cele zwi¹zane z dzia³alnoci¹ regulaminow¹
klubu.

8.

Obs³ugê kancelaryjn¹ swej dzia³alnoci kluby zapewniaj¹ we w³asnym zakresie.
Zarz¹d Gminy
§ 51.

1.

Organem wykonawczym gminy jest zarz¹d.

2.

W sk³ad zarz¹du wchodz¹ wójt, jako przewodnicz¹cy zarz¹du, jego zastêpca i pozostali cz³onkowie zarz¹du w liczbie
3 osób.

3.

Rada mo¿e og³osiæ konkurs na stanowisko wójta gminy. Rada okrela wymagane kwalifikacje kandydatów na to
stanowisko.

4.

Dorana komisja rady do spraw wyboru wójta sprawdza kwalifikacje kandydatów oraz przedstawia je podczas
posiedzenia rady.
§ 52.

1.

Zarz¹d Gminy wykonuje uchwa³y rady gminy i zadania gminy okrelone przepisami prawa.

2.

Do zadañ zarz¹du gminy nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie zadañ zleconych w drodze ustaw lub porozumieñ, o których mowa w art. 8 ustawy o samorz¹dzie
gminnym.

3.

W realizacji zadañ w³asnych gminy zarz¹d podlega wy³¹cznie radzie gminy.

4.

Zarz¹d wykonuje zadania gminy przy pomocy urzêdu gminy.

5.

Kierownikiem urzêdu gminy jest wójt gminy.
§ 53.

Cz³onkostwa zarz¹du nie mo¿na ³¹czyæ z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej.
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§ 54.
1.

Zarz¹d Gminy winien byæ wybrany w ci¹gu 6 miesiêcy od daty og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ
wyborczy.

2.

Je¿eli rada nie dokona wyboru zarz¹du w terminie okrelonym w ust. 1, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
§ 55.

1.

W razie odwo³ania zarz¹du gminy z przyczyn okrelonych w art. 28 b, 28 c i 28 d ust. 1 ustawy o samorz¹dzie
gminnym, rada gminy dokonuje wyboru nowego zarz¹du w ci¹gu jednego miesi¹ca na zasadach okrelonych
w art. 28 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2.

Do czasu wyboru nowego zarz¹du obowi¹zki zarz¹du wykonuje zarz¹d dotychczasowy.

3.

Odwo³anie wójta jest równoznaczne z odwo³aniem pozosta³ych cz³onków zarz¹du.
§ 56.

1.

Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez wójta lub zastêpcê wójta w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak
ni¿ raz w miesi¹cu.

2.

Posiedzeniom zarz¹du przewodniczy wójt, a w razie jego nieobecnoci zastêpca wójta.

3.

W posiedzeniach zarz¹du bior¹ udzia³, bez prawa g³osowania, sekretarz gminy oraz skarbnik gminy.

4.

Zarz¹d mo¿e zaprosiæ na swe posiedzenie tak¿e inne osoby.
§ 57.

Decyzje wydawane przez zarz¹d gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje wójt. W decyzji wymienia
siê imiona i nazwiska cz³onków zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydaniu decyzji.
§ 58.
1.

Owiadczenie woli w imieniu gminy, w zakresie zarz¹du mieniem, sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden cz³onek
zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d (pe³nomocnik) z zastrze¿eniem przepisów ust. 2 i 3.

2.

Czynnoæ prawna, mog¹ca spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, jest bezskuteczna bez kontrasygnaty
skarbnika gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej.
Skarbnik gminy lub osoba przez niego upowa¿niona mo¿e odmówiæ kontrasygnowania czynnoci, lecz w razie
wydania pisemnego polecenia przez zwierzchnika, wykonuje czynnoæ, zawiadamiaj¹c o tym radê gminy oraz
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.

3.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, sk³adaj¹ jednoosobowe
owiadczenie woli w imieniu gminy, w zakresie udzielonego im przez zarz¹d pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem
tych jednostek.
§ 59.

1.

Wójt organizuje pracê zarz¹du gminy i urzêdu gminy, kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na
zewn¹trz.

2.

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego, wójt podejmuje
czynnoci nale¿¹ce do kompetencji zarz¹du gminy. Nie dotyczy to wydawania zarz¹dzeñ porz¹dkowych.

3.

Czynnoci, o których mowa w ust. 2, wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu zarz¹du.

4.

Wójt, jako kierownik urzêdu gminy, jest zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników urzêdu gminy oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, z wy³¹czeniem kompetencji okrelonej w § 52 ust. 2 pkt 5 Statutu.

5.

Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci
gminy, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez zarz¹d gminy.

6.

W ramach uprawnieñ kierowniczych, wójt wydaje sekretarzowi gminy wi¹¿¹ce polecenia i wskazówki dotycz¹ce
sposobu prowadzenia spraw gminy, organizacji pracy urzêdu, organizacji pracy biurowej i bie¿¹cej pracy urzêdu
gminy.

7.

Wójt, jako kierownik urzêdu gminy, zapewnia obs³ugê administracyjn¹ komisji dyscyplinarnej.
§ 60.

1.

Z posiedzeñ zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.

2.

W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu. W przypadku gdy
w posiedzeniu uczestniczy³y równie¿ inne osoby, w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje,
w jakim charakterze osoby te uczestniczy³y w posiedzeniu.
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3.

Protokó³ z posiedzenia powinien dok³adnie odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad
rozstrzygniêciami podejmowanymi przez zarz¹d.

4.

Protokó³ posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.

5.

Cz³onkowie zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub
uzupe³nienie.

6.

Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia, na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa
w ust. 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga zarz¹d.

7.

Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ do publicznego wgl¹du, o ile nie narusza to przepisów o ochronie
tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej albo o ochronie danych osobowych.

8.

Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ zarz¹du maj¹ prawo wgl¹du do protoko³ów i uchwa³ zarz¹du.
§ 61.

Wójt lub z jego upowa¿nienia zastêpca wójta albo inny cz³onek zarz¹du sk³ada radzie gminy na sesji sprawozdanie
z dzia³alnoci zarz¹du za okres od poprzedniej sesji.
ROZDZIA£ IV
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 62.
Jednostkami pomocniczymi gminy s¹ so³ectwa.
§ 63.
1.

Gmina Bêdzino obejmuje nastêpuj¹ce so³ectwa:
1) Bêdzinko (Barnin, Zagaje),
2) Bêdzino,
3) Dobies³awiec (Barninek, Podamirowo, Radomno),
4) Dobre (Dobre Ma³e, Stois³aw, wiercz),
5) Dobrzyca,
6) Jamno,
7) Kiszkowo (Dworek),
8) K³adno (Plena),
9) Komory,
10) £abusz,
11) £ekno (M¹czno, Kazimierz Pomorski),
12) Mcice (£ubniki, Przybyradz),
13) Popowo (Pakos³aw, Ziêbrze),
14) Skrzeszewo,
15) S³owienkowo,
16) Smolne (Podbórz),
17) Strachomino,
18) Strzepowo,
19) Strze¿enice,
20) miechów - Borkowice (Mi³ogoszcz),
21) Tymieñ (£opienica, £asin Koszaliñski, Wici¹¿e Pierwsze-Osada),
22) Uliszki,
23) Wierzchominko,
24) Wierzchomino.

2.

Granice so³ectw oraz ich ustrój okrelaj¹ odrêbne statuty uchwalone przez radê gminy dla poszczególnych so³ectw.
§ 64.

1.

So³ectwa tworzy rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami gminy.

2.

Propozycje w sprawach so³ectwa sk³adaj¹ sami mieszkañcy w liczbie nie mniejszej ni¿ 25 osób maj¹cych czynne
prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rady gminy.

3.

Zmiana granic istniej¹cego so³ectwa wymaga pozytywnej opinii zebrania wiejskiego:
a) so³ectwa, do którego obszar ma byæ przy³¹czony,
b) so³ectwa, z którego obszar ma byæ od³¹czony.
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Zasady okrelone w ust. 3 stosuje siê odpowiednio w razie znoszenia (likwidacji) so³ectwa lub w³¹czenia so³ectwa
w ca³oci do innego so³ectwa.
§ 65.

Propozycje zmian, o których mowa w § 64 wymagaj¹ pisemnego uzasadnienia obejmuj¹cego sprawy funkcjonalno
-przestrzenne, komunikacyjne, organizacyjno-techniczne oraz wykazanie spójnoci z planem zagospodarowania
przestrzennego gminy, w zakresie infrastruktury technicznej.
§ 66.
Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y rady gminy w sprawach okrelonych w § 64 wystêpuj¹ mieszkañcy, organy gminy oraz
osoby i jednostki okrelone w § 33 Statutu. Procedurê okrelon¹ w § 33 ust. 2-4 Statutu stosuje siê odpowiednio.
§ 67.
So³ectwo posiada uprawnienia do prowadzenia w³asnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy - o ile rada,
odrêbnymi uchwa³ami wyodrêbni mienie i rodki bud¿etowe do dyspozycji so³ectwa.
§ 68.
Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje mieszkañców danego so³ectwa,
uprawnionych do udzia³u w g³osowaniu w wyborach do Rady Gminy Bêdzino.
§ 69.
Organem wykonawczym w so³ectwie jest so³tys, wspomagany przez radê so³eck¹.
§ 70.
1.

So³tysi zainteresowanych so³ectw mog¹ uczestniczyæ w posiedzeniach komisji rady oraz w sesjach rady w sprawach
dotycz¹cych:
1) tworzenia, ³¹czenia (likwidacji) so³ectw, zmian ich granic,
2) statutów so³ectw oraz innych spraw zwi¹zanych z organizacj¹ jednostek pomocniczych,
3) zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego,
4) rozporz¹dzania dochodami z powierzonego mienia komunalnego,
5) bud¿etu gminy w zakresie uprawnieñ so³ectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach bud¿etu
gminy.

2.

W sprawach okrelonych w ust. 1 so³tysi s¹ zapraszani na posiedzenia zarz¹du.
§ 71.

1.

So³tysi mog¹ braæ udzia³ w ka¿dej sesji rady gminy.

2.

So³tysi, na zaproszenie przewodnicz¹cego danej komisji, mog¹ uczestniczyæ w pracach sta³ych lub doranych
komisji rady gminy.
§ 72.

1.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuje zarz¹d oraz rada gminy.

2.

Zarz¹d obowi¹zany jest czuwaæ, by mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody, uszczuplenie.

3.

Wójt oraz uprawnieni cz³onkowie zarz¹du maj¹ prawo wgl¹du do dokumentów so³ectwa, dostêpu do pomieszczeñ
i budynków nale¿¹cych do so³ectwa.

4.

Rada gminy nadzoruje dzia³alnoæ so³ectwa za pomoc¹ w³asnych komisji sta³ych lub doranych. W miarê
uzasadnionych potrzeb w so³ectwach dokonuje siê rewizji gospodarki finansowej so³ectwa.
ROZDZIA£ V
Pracownicy samorz¹dowi
§ 73.

Pracownicy urzêdu gminy s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie:
a)

wyboru,

b)

mianowania,

c)

powo³ania,

d)

umowy o pracê.
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§ 74.
1.

Na podstawie wyboru zatrudniony jest wójt gminy.

2.

Na podstawie mianowania s¹ zatrudnieni:
a) kierownicy referatów w urzêdzie gminy,
b) inspektorzy w urzêdzie gminy.
Tryb i warunki mianowania okrela Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy w Bêdzinie.

3.

Na podstawie powo³ania s¹ zatrudnieni:
a) sekretarz gminy,
b) skarbnik gminy (g³ówny ksiêgowy),
c) kierownik USC,
d) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.

4.

Na podstawie umowy o pracê zatrudniani s¹ pozostali pracownicy urzêdu gminy.
§ 75.

1.

Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy, wobec wójta gminy, dokonuje rada gminy lub w zakresie ustalonym,
w odrêbnej uchwale, przewodnicz¹cy rady gminy. Rada gminy czynnoci, o których mowa wy¿ej, dokonuje w formie
uchwa³y.

2.

Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierownika USC dokonuje
wójt gminy.

3.

Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników mianowanych urzêdu gminy oraz pozosta³ych
pracowników zatrudnionych w urzêdzie gminy na podstawie umowy o pracê, wykonuje wójt gminy.

4.

Czynnoci w sprawach z zakresu zatrudniania kierowników samorz¹dowych gminnych jednostek organizacyjnych
dokonuje zarz¹d gminy. W imieniu zarz¹du akty dotycz¹ce nawi¹zania stosunku pracy podpisuje wójt gminy.
§ 76.

Przed podjêciem pracy pracownik zatrudniony na podstawie wyboru, mianowania lub powo³ania, sk³ada pisemne
lubowanie.
§ 77.
1.

Pracownicy mianowani podlegaj¹ okresowej ocenie kwalifikacyjnej.

2.

Oceny dokonuje komisja kwalifikacyjna w sk³adzie:
sekretarz gminy, przewodnicz¹cy komisji dyscyplinarnej I instancji, cz³onek zarz¹du, cz³onek komisji rewizyjnej rady
gminy i radny.

3.

Cz³onków komisji kwalifikacyjnej powo³uje rada gminy.

4.

Komisja wy³ania ze swego sk³adu przewodnicz¹cego komisji.
§ 78.

1.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny pracownika mianowanego po przepracowaniu przez niego jednego roku.

2.

Na wniosek zarz¹du gminy komisja kwalifikacyjna mo¿e dokonaæ oceny pracownika mianowanego przed terminem
okrelonym w ust. 1 i 3.

3.

Kolejnych ocen kwalifikacyjnych dokonuje siê w okresach dwuletnich.

4.

W przypadkach otrzymania oceny negatywnej pracownik mianowany poddawany jest ocenie kwalifikacyjnej po
trzech miesi¹cach od tej oceny.
§ 79.

Kryteria, wed³ug których dokonuje siê ocen, okrela komisja kwalifikacyjna.
Kryteria te zatwierdza rada gminy.
§ 80.
W przypadkach w¹tpliwoci wynikaj¹cych ze stosowania art. 18 ustawy o pracownikach samorz¹dowych, rozstrzyga
zarz¹d gminy.
§ 81.
W gminie dzia³a komisja dyscyplinarna I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych
pracowników samorz¹dowych.
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§ 82.
1.

Komisja dyscyplinarna I instancji sk³ada siê z 6 cz³onków, wybranych w trybie okrelonym w art. 27 ust. 2 ustawy
o pracownikach samorz¹dowych.

2.

Komisja dyscyplinarna II instancji sk³ada siê z 6 cz³onków wybranych przez radê w trybie okrelonym w art. 27
ust. 3 ustawy o pracownikach samorz¹dowych.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§ 83.

Zmiana Statutu mo¿e nast¹piæ w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
§ 84.
1.

Z zastrze¿eniem ustêpów poni¿szych Statut niniejszy wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Ograniczenia cz³onkostwa w komisjach sta³ych, okrelone w § 44 ust. 2, wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie kadencji
obecnej rady gminy, chyba ¿e obecna rada zostanie odwo³ana przed up³ywem kadencji.

3.

Postanowienia Statutu okrelone w § 51 ust. 2 wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie okresu dzia³ania obecnego zarz¹du
okrelonego w art. 29 ustawy o samorz¹dzie gminnym, chyba ¿e obecny zarz¹d w ca³oci zostanie odwo³any przed
up³ywem kadencji.

4.

Pracownicy mianowani na zasadach okrelonych w dotychczas obowi¹zuj¹cym Statucie zachowuj¹ status
i uprawnienia pracowników mianowanych do czasu ustania dotychczasowego stosunku pracy.

5.

Zachowuj¹ moc obowi¹zuj¹c¹ Uchwa³y Gminy podjête na podstawie dotychczas obowi¹zuj¹cego Statutu, o ile nie
s¹ sprzeczne z niniejszym Statutem.
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Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Bêdzino
REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
§ 1.
1.

Komisja spe³nia funkcjê kontroln¹, opiniodawcz¹ oraz inicjuj¹c¹. Celem jej dzia³alnoci jest zbieranie i wyjanianie
informacji s³u¿¹cych radzie gminy dla doskonalenia dzia³alnoci gminy.

2.

Komisja przeprowadza kontrolê z punktu widzenia interesu gminy, w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:
a) legalnoci (badanie zgodnoci dzia³ania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa, w tym z uchwa³ami
Rady i Zarz¹du Gminy),
b) celowoci,
c) gospodarnoci,
d) rzetelnoci,
e) terminowoci.

3.

Zakres dzia³ania obejmuje zadania w³asne gminy oraz zadania zlecone. Bezporednie kontrole prowadzi tylko
w zakresie zadañ w³asnych.
PRZEDMIOT KONTROLI
§ 2.

1.

Przedmiotem kontroli jest dzia³alnoæ zarz¹du gminy w zakresie przestrzegania statutu gminy oraz uchwa³ rady.

2.

Komisja rozpatruje i opiniuje:
a) wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium zarz¹dowi,
b) rodki finansowe w zakresie planowania bud¿etu, ci¹gania podatków i innych nale¿noci na rzecz gminy,
a ponadto umorzenia oraz odroczenia nale¿noci podatkowych przez wszystkich podatników,
c) wykonanie uchwa³ i wniosków rady gminy,
d) wykonanie zadañ zleconych z uwzglêdnieniem stanu ich wykonania, iloci rodków finansowych
przeznaczonych na ich realizacjê oraz jakoæ wykonania,
e) pracê urzêdu gminy i jednostek organizacyjnych gminy,
f) zamiar powierzenia radnemu wykonania pracy na podstawie umowy zlecenia lub udzielenia zamówienia
publicznego na rzecz gminy.
TRYB PRACY KOMISJI
§ 3.

1.

Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego komisji z w³asnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 2 cz³onków komisji. Harmonogram posiedzeñ musi uwzglêdniaæ postanowienia zaakceptowanego
przez radê gminy rocznego planu pracy komisji.

2.

W przypadku równej iloci g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.

3.

O planowanym posiedzeniu i proponowanym porz¹dku obrad, przewodnicz¹cy komisji informuje w³aciw¹ komórkê
organizacyjn¹ urzêdu gminy w celu zawiadomienia cz³onków komisji oraz osoby zaproszone.
TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI
§ 4.

1.

W kontroli zarz¹du mo¿e braæ udzia³ wy³¹cznie radny  tak¿e cz³onek innej komisji. Komisja mo¿e zwróciæ siê do
specjalistów o przeprowadzenie ekspertyzy konkretnego przypadku (problemu).

2.

Do pomocy w czynnociach kontrolnych, kierownik urzêdu gminy na wniosek komisji rewizyjnej, wyznacza
pracownika urzêdu (nie dotyczy kontroli zarz¹du).
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3.

W zwi¹zku z wykonywan¹ czynnoci¹ komisja ma prawo:
a) wstêpu do pomieszczeñ i innych obiektów jednostek kontrolowanych,
b) wgl¹du do ksi¹g, rejestrów, planów, sprawozdañ oraz innych akt i dokumentów znajduj¹cych siê w jednostce
kontrolowanej i zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹.

4.

Pracownicy kontrolowanej jednostki zobowi¹zani s¹ udzielaæ cz³onkom komisji ustnych i pisemnych wyjanieñ
w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.

5.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja wystêpuje z wnioskami zmierzaj¹cymi do usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoci, zapobiegania im na przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która by³a
przedmiotem kontroli.

6.

Zalecenia i wnioski, o których mowa w ust. 5, komisja kieruje do zarz¹du gminy, kierownika jednostki kontrolowanej
oraz przewodnicz¹cego rady gminy. Sporz¹dzony protokó³ przekazuje przewodnicz¹cemu rady gminy. Wyniki swoich
dzia³añ komisja przedstawia radzie gminy, w jak najkrótszym terminie, jednak nie póniej ni¿ 30 dni od daty zakoñczenia
kontroli.

7.

Kierownik jednostki kontrolowanej zobowi¹zany jest w terminie dziesiêciu dni zawiadomiæ komisjê rewizyjn¹,
przewodnicz¹cego rady gminy i zarz¹d o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 5.

Zmiany postanowieñ niniejszego regulaminu dokonywane s¹ w trybie obowi¹zuj¹cym do jego uchwalenia.
Poz. 199
UCHWA£A NR XXI/206/2000
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 9 marca 2000 r.
w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna obejmuj¹cych
teren w miejscowoci Kamienny Jaz, dzia³ka nr 261, dotycz¹cych lokalizacji cmentarza.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w Chojnie
Nr XI/85/99 z dnia 27 maja 1999 r. uchwala siê, co nastêpuje:
ROZDZIA£ 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1.

Uchwala siê zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XXXV/196/93 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1994 r. Nr 2,
poz. 17) obejmuj¹ce teren dzia³ki nr 261, po³o¿onej w pó³nocno-zachodniej czêci wsi Kamienny Jaz, oznaczonej
w w/w planie symbolem RP - u¿ytki rolne, nieu¿ytki oraz inwestowanie poza terenami osadniczymi - zwane dalej
zmianami planu.

2.

Zakres przestrzenny terenu zmian planu, o którym mowa w ust. 1 wyznaczaj¹:
1) od pó³nocy - pó³nocna granica dzia³ki nr 261 z polami uprawnymi,
2) od wschodu - droga ze Strzelczyna,
3) od po³udnia - po³udniowa granica dzia³ki nr 261 z dzia³k¹ nr 130,
4) od zachodu - zachodnia granica dzia³ki nr 261 z polami uprawnymi oddzielonymi skarp¹.

£¹czna powierzchnia opracowania wynosi 0,55 ha.
§ 2.
1.

Integraln¹ czêci¹ zmian planu jest rysunek zmian planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:1000, który stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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Oznaczenia graficzne zawarte na rysunku zmian planu, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹ w zakresie przestrzennym
okrelonym w § 1 ust. 2.
§ 3.

Na obszarze objêtym zmianami planu ustala siê:
1)

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
- oznaczone na rysunku zmian planu,

2)

linie rozgraniczaj¹ce tereny przeznaczone dla realizacji lokalnych celów publicznych,

3)

szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego
i kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i lenych.
ROZDZIA£ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 4.

Przeznacza siê na cel nierolniczy, pod lokalizacjê cmentarza, grunt stanowi¹cy dotychczas u¿ytek rolny klasy IVb
o pow. 0,55 ha.
§ 5.
1.

Wyznacza siê teren obiektów i urz¹dzeñ cmentarza komunalnego oznaczony na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y
symbolem ZC.

2.

Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê:
1) lokalizacjê czêci grzebalnej oraz obiektów i urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych, których realizacjê uzale¿nia siê od
spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
a) przygotowania terenu poprzez wykonanie niezbêdnych prac ziemnych w obszarze objêtym opracowaniem,
b) zabezpieczenia mo¿liwoci lokalizacji czêci grzebalnej poprzez ustalenie rzêdnej terenu na wysokoci
gwarantuj¹cej g³êbokoæ min. 2,5 m od pierwszego poziomu wody gruntowej,
c) uwzglêdnienia zaleceñ zawartych w ocenie warunków gruntowo-wodnych przy wyborze terenu pod
czêæ grzebaln¹,
d) spe³nienia wymogów okrelonych w przepisach odrêbnych i szczególnych, w tym sanitarnych, o ochronie
powietrza atmosferycznego, ochronie przeciwpo¿arowej oraz w zakresie obrony cywilnej dotycz¹cych
zasad lokalizacji studni publicznych,
e) zagwarantowania stosownie do wielkoci programu odpowiedniej iloci miejsc postojowych dla
samochodów,
f) zorganizowania zewnêtrznej obs³ugi komunikacyjnej, zapewnienia wygodnego i bezpiecznego wjazdu na
cmentarz z drogi lokalnej,
g) zachowania min. 50 m odleg³oci cmentarza od najbli¿szej zabudowy, jeli teren po³o¿ony w odleg³oci
50-150 m od cmentarza posiada sieæ wodoci¹gow¹ i wszystkie budynki korzystaj¹ce z wody s¹ do tej sieci
pod³¹czone,
h) zagwarantowania zorganizowanego sposobu gromadzenia i usuwania odpadów, zaopatrzenia w wodê,
i) uzyskanie od Zak³adu Energetycznego warunków technicznych przy³¹czenia do istniej¹cej linii
energetycznej napowietrznej n.n. (moc przy³¹czeniowa obiektu ~2,2 kW).
2) koniecznoæ okrelenia w projekcie zagospodarowania terenu:
a) ostatecznej wielkoci i lokalizacji czêci grzebalnej, rozmieszczenie i oznaczenie pól grzebalnych oraz ich
podzia³ wraz z numeracj¹ miejsc pochówku,
b) wskazania w zale¿noci od potrzeb lokalizacji pól grobów ziemnych, murowanych, grobów rodzinnych
i pól urn,
c) uk³adu dróg i dojazdów wewnêtrznych,
d) urz¹dzenia cmentarza jako terenu zieleni parkowej,
e) sposobu wprowadzenia zieleni wysokiej np. w formie szpalerów drzew,
f) lokalizacji mietnika,
g) lokalizacji punktów czerpania wody,
h) zabezpieczenia cmentarza trwa³ym ogrodzeniem o wys. min. 1,5 m,
i) sposobu zabezpieczenia skarp od strony wschodniej i zachodniej przed obsuwaniem siê,
j) zabezpieczenia terenu cmentarza przed sp³ywami powierzchniowymi wód opadowych z terenów wy¿ej
po³o¿onych, a w szczególnoci od strony zachodniej.
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Dopuszcza siê:
1)

mo¿liwoæ pochówku w uk³adzie piêtrowym pod warunkiem zachowania odleg³oci min. 0,5 m pomiêdzy dnem
najni¿szego grobu a najwy¿szym poziomem wody gruntowej,

2)

lokalizacjê towarzysz¹cych obiektów np. domu przedpogrzebowego, kostnicy lub kaplicy oraz urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji.

Zaleca siê:


realizacjê cie¿ki rowerowej wzd³u¿ drogi publicznej obs³uguj¹cej dojazd do cmentarza,



rozwa¿yæ celowoæ wprowadzenia monitoringu wp³ywu cmentarza na wody powierzchniowe i podziemne.
ROZDZIA£ 3
Przepisy koñcowe
§ 6.

Na obszarze zmian planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwa³y trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXV/196/93 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 grudnia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1994 r., Nr 2, poz. 17).
§ 7.
Ustala siê jednorazow¹ op³atê w wysokoci 0% z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem
planu na terenie, o którym mowa w § 1 ust. 2.
§ 8.
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Chojnie.
§ 9.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Kazimierz Kostañski
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XXI/206/2000
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 9 marca 2000 r.

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHOJNA
W MIEJSCOWOCI KAMIENNY JAZ, DZIA£KA NR 261
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UCHWA£A NR XX/135/2000
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu
z dnia 24 marca 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Z³ocieniec
- wie Stawno.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Miejska w Z³ocieñcu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zgodnie z uchwa³¹ Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Z³ocieñcu z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany
w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Z³ocieniec zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XXVI/132/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy z dnia 16 grudnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego
z 1988 r. Nr 2, poz. 21; z 1993 r. Nr 23, poz. 216) uchwala siê zmianê dotycz¹c¹ terenu rolnego we wsi Stawno - czêæ
dzia³ek: nr 217 i 218.

2.

Zakres przestrzenny terenu objêtego zmian¹ planu oznaczono na rysunku planu w skali l: 1000, stanowi¹cym
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.

Przedmiotem zmiany w planie jest powiêkszenie terenu wysypiska mieci dla wsi Stawno i Lubieszewo.
§ 3.
Przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w § l:
1)

teren przeznacza siê na rozbudowê istniej¹cego wysypiska mieci polegaj¹c¹ na budowie systemu utylizacji odcieków
z wysypiska,

2)

utylizacja odcieków odbywaæ siê bêdzie poprzez odparowanie - wykonanie poletka transpiracji z nasadzeniem
wierzby salix viminalis,

3)

technologia w cyklu zamkniêtym: nadwy¿ka odcieków nie odparowana -przepompowywana bêdzie na wysypisko
mieci,

4)

nieckê do utylizacji odcieków - dno i skarpy - nale¿y izolowaæ geomembran¹ w celu wykluczenia przesi¹kania
zanieczyszczonych wód do gruntu,

5)

wokó³ obiektu nale¿y wykonaæ ogrodzenie zabezpieczaj¹ce wysypisko przed przedostawaniem siê na jego teren
gryzoni i dzikiej zwierzyny,

6)

do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nale¿y do³¹czyæ ocenê wp³ywu inwestycji
na rodowisko przyrodnicze wykonan¹ przez rzeczoznawcê z listy MOZNiL,

7)

projekt techniczny oraz realizacja inwestycji musi uwzglêdniaæ wszelkie zalecenia zawarte w ocenie wp³ywu inwestycji
na rodowisko przyrodnicze,

8)

wokó³ ca³ego terenu nale¿y dokonaæ nasadzeñ zieleni izolacyjnej (drzewa i krzewy).
§ 4.

1.

Zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych o ³¹cznej powierzchni 1,88 ha, w tym w klasie bonitacyjnej RV = 1,45 ha,
RVI = 0,43 ha pochodzenia mineralnego - na cele nie rolne dla obszaru 15.9.NU okrelonego w § 1 uchwa³y.

Nr dzia³ki

RV

RVI

Razem

217

0,92 ha

0,19 ha

1,11 ha

218

0,53 ha

0,24 ha

0,77 ha

Razem

l,45 ha

0,43 ha

1,88 ha
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Na obszarze zmiany planu okrelonym w § 1 ustala siê jednorazow¹ op³atê w wysokoci 0% z tytu³u wzrostu
wartoci nieruchomoci.
§ 5.
Przepisy koñcowe:

1.

Na obszarze zmiany planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 - oznaczonym na rysunku planu symbolem: 15.9.NU, trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Z³ocieniec zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XXVI/132/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy z dnia 16 grudnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego
z 1988 r. Nr 2, poz. 21; z 1993 r. Nr 23, poz. 216).

2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Urszula Ptak
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XX/135/2000
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu
z dnia 24 marca 2000 r.
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UCHWA£A NR XIV/133/2000
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 22 marca 2000 r.
w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum w Barwicach, gm. Barwice.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) w zwi¹zku z § 13 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia granic niektórych
gmin (Dz. U. Nr 110, poz. 1266) Rada Miejska w Barwicach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr VI/57/99 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu Gimnazjum
w Barwicach (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 27, poz. 434) dokonuje siê nastêpuj¹cej zmiany:
w § 1 dodaje siê miejscowoæ Jeziorki.
§ 2.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Boles³aw Rybiñski
Poz. 202
UCHWA£A NR XIII/115/2000
Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 6 kwietnia 2000 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Przelewice.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 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) oraz art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr
141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Przelewice z siedzibami, jak nastêpuje:
1.

Publiczna Szko³a Podstawowa w ¯ukowie
73-115 Dolice

2.

Publiczna Szko³a Podstawowa w ¯ukowie
Filia w Przywodziu
73-115 Dolice

3.

Publiczna Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego
w Jesionowie
74-210 Przelewice
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Publiczna Szko³a Podstawowa w Laskowie
74-210 Przelewice

5.

Publiczna Szko³a Podstawowa w K³odzinie
74-210 Przelewice
§ 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr V/31/99 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Przelewice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 7,
poz. 82).
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od 1 wrzenia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zdzis³aw Pijewski
Poz. 203
UCHWA£A NR XIII/116/2000
Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 6 kwietnia 2000 r.
w sprawie okrelenia obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej w K³odzinie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 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) oraz art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141,
poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci:
K³odzino, Rosiny, Czartowo, Oæwieka, Kluki, Kosin, Przelewice, lazowo, Bylice, Myliborki.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 3.
Traci moc § 2 uchwa³y Nr VI/43/99 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Publicznej
Szko³y Podstawowej w K³odzinie.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zdzis³aw Pijewski
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UCHWA£A NR XIII/117/2000
Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 6 kwietnia 2000 r.
w sprawie okrelenia obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej w ¯ukowie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 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) oraz art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr
141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci:
¯uków, Karsko, Przywodzie, Wymykowo, Ukiernica, Lubiatowo.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 3.
Traci moc § 2 uchwa³y Nr VI/40/99 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Publicznej
Szko³y Podstawowej w ¯ukowie.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2000 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zdzis³aw Pijewski

Poz. 205
POSTANOWIENIE NR 99
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 20 kwietnia 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia referendum o odwo³anie Rady Gminy i Miasta w Dobrej przed up³ywem kadencji.
Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 11 padziernika 1991 r. - o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 84, poz. 386) po rozpatrzeniu wniosku grupy obywateli postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dziæ referendum gminne w sprawie odwo³ania Rady Gminy i Miasta w Dobrej przed up³ywem kadencji.

2.

Datê przeprowadzenia referendum wyznaczam na dzieñ 28 maja 2000 r.
§ 2.

Wzór i treæ karty do g³osowania w referendum okrela za³¹cznik nr 1 do postanowienia.
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§ 3.
Kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum okrela za³¹cznik nr 2 do postanowienia.
§ 4.
Postanowienie podlega opublikowaniu przez rozplakatowanie na terenie gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo

Za³¹cznik nr 1 do postanowienia Nr 99
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
w Szczecinie
z dnia 20 kwietnia 2000 r.
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Za³¹cznik nr 2 do postanowienia Nr 99
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
w Szczecinie
z dnia 20 kwietnia 2000 r.

Kalendarz czynnoci
zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum

Treæ czynnoci

Termin wykonania

do 26 kwietnia 2000 r.

opublikowanie
referendum

na

terenie

gminy

postanowienia

o zarz¹dzeniu

do 3 maja 2000 r.

powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej
Komisji ds. Referendum

do 8 maja 2000 r.

podanie do publicznej wiadomoci przez rozplakatowanie obwieszczeñ
Wójta o granicach i numerach obwodów g³osowania oraz siedzibach
obwodowych komisji ds. referendum

do 13 maja 2000 r.

powo³anie
przez
Wojewódzkiego
obwodowych komisji ds. referendum

do 14 maja 2000 r.

sporz¹dzenie spisów osób uprawnionych do udzia³u w referendum
wy³o¿enie spisów osób uprawnionych do udzia³u w referendum do
publicznego wgl¹du

28 maja 2000 r.

g³osowanie

Komisarza

Wyborczego
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