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Poz. 484
ZARZ¥DZENIE NR 422/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 22 listopada 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Przybiernowie.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonym uchwa³¹
Nr XX/147/00 Rady Gminy Przybiernów z dnia 14 listopada 2000 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem
Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
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DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
§ 1.

1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Przybiemowie, w okrêgu wyborczym nr 5, w którym wybiera
siê jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 18 lutego 2001 r.
§ 2.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski
Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 422/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 22 listopada 2000 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania czynnoci

Treæ

Do 25 grudnia 2000 r.

–

podanie do publicznej wiadomoci,
obwieszczenia, zarz¹dzenia wojewody

Do 30 grudnia 2000 r.

–

podanie
do
publicznej
wiadomoci
informacji
o granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych
w okrêgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
gminnej komisji wyborczej

Do 4 stycznia 2001 r.

–

powo³anie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego
terytorialnej komisji wyborczej

Do 19 stycznia 2001 r.

–

zg³aszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów
na radnych

Do 19 stycznia 2001 r.

–

nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów
na radnych

Do 28 stycznia 2001 r.

–

powo³anie przez zarz¹d gminy obwodowych komisji
wyborczych
podanie do publicznej wiadomoci, w formie
obwieszczenia, informacji o numerach i granicach
obwodów g³osowania oraz o wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych

–

Do 3 lutego 2001 r.

w

formie

rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
zawieraj¹cych numery list, dane o kandydatach
umieszczone w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi
oznaczeniami kandydatów i list

Do 4 lutego 2001 r.

–

sporz¹dzenie spisu wyborców w gminie

17 lutego 2001 r.

–

przekazanie przewodnicz¹cym
wyborczych spisu wyborców

18 lutego 2001 r.
godz. 6.00 - 20.00

–

g³osowanie

obwodowych

komisji
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UCHWA£A NR IV/126/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2000 r.
w sprawie okrelenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa
zachodniopomorskiego.
Na podstawie art. 12 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576,
Nr 160, poz. 1060, Nr 155, poz. 1014, Nr 116, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 550 i 552), Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego, w brzmieniu
zawartym w za³¹cznikach 1 - 3 do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Uchwa³a w sprawie okrelenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa
zachodniopomorskiego podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wojciech D³ugoborski
Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr IV/126/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2000 r.
ZASADY OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego winna:


obejmowaæ d³u¿szy horyzont czasowy (do 2015 r.);



byæ dokumentem sporz¹dzonym przy szerokim udziale spo³eczeñstwa;



bazowaæ na wiedzy naukowców i dowiadczeniu praktyków ¿ycia spo³eczno-gospodarczego regionu;



byæ spójna z d³ugofalow¹ strategi¹ rozwoju regionalnego kraju i przyjêtymi przez Rz¹d narodowymi (sektorowymi)
strategiami rozwoju;



byæ opracowana zgodnie ze standardami obowi¹zuj¹cymi dla tego typu dokumentów w Unii Europejskiej,
tj. zawieraæ m.in.:
diagnozê prospektywn¹,
analizê SWOT (mocne i s³abe strony oraz szansê i zagro¿enia),
okrelaæ misjê oraz cele strategiczne i operacyjne rozwoju,
zasady wdra¿ania (instrumenty realizacyjne i finansowe),
zasady monitorowania i ewaluacji (oceny realizacji);
stanowiæ podstawê do budowy programu wojewódzkiego.



OPIS KROKÓW
Przygotowanie tzw. „DOKUMENTU PROGRAMOWEGO” przez
Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego, zarysowanie misji
Województwa

2.

Zebranie podstawowych informacji dotycz¹cych województwa

Analiza i synteza istniej¹cych opracowañ kompleksowych i bran¿owych
(poziomu krajowego i regionalnego)

4.

Powo³anie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

5.

Bran¿owa analiza i ocena stanu wewnêtrznego i otoczenia
województwa przy udziale grup partnersko-eksperckich
– Okrelenie sytuacji problemowych,
– Okrelenie barier rozwoju i mo¿liwoci ich pokonania,
– Okrelenie czynników rozwoju,
– Bran¿owe analizy SWOT

6.

Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego
(Urz¹d Marsza³kowski)

kwiecieñ – maj 1999 r.

Gminy, powiaty, podmioty gospodarcze,
stowarzyszenia, organizacje pozarz¹dowe,
samorz¹dy gospodarcze i zawodowe,
rodowiska naukowe i spo³eczne,
departamenty Urzêdu Marsza³kowskiego,
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
w Szczecinie, Terenowe Biuro Planowania
Przestrzennego w Koszalinie

maj-sierpieñ 1999 r.

Departamenty Urzêdu Marsza³kowskiego

wrzesieñ 1999 r.

Zarz¹d Województwa
Zachodniopomorskiego,

wrzesieñ – listopad 1999 r.

WKUA, zespo³y naukowców, grupy
partnersko-eksperckie. Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie,
Terenowe Biuro Planowania Przestrzennego
w Koszalinie, departamenty Urzêdu
Marsza³kowskiego

grudzieñ 1999 r.

Zarz¹d Województwa
Zachodniopomorskiego, departamenty
Urzêdu Marsza³kowskiego, grupy partnerskoeksperckie, uczelnie wy¿sze

styczeñ – luty 2000 r.

Wojewoda Zachodniopomorski, gminy,
powiaty, Powiatowe Grupy Doradcze,
stowarzyszenia, organizacje przedsiêbiorców

Szerokie konsultacje spo³eczne

Poz. 485

7.

Za³o¿enia strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego
do roku 2015:
– Kompleksowa analiza SWOT,
– Weryfikacja i ostateczne sformu³owanie misji,
– Formu³owanie celów strategicznych w uk³adzie sektorowym

czerwiec 1999 r.

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr IV/126/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2000 r.

3.

UCZESTNICY

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1.

TERMIN
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8.

10.

12.

Ostateczna weryfikacja Za³o¿eñ strategii rozwoju województwa
zachodniopomorskiego do roku 2015:
– Ocena wariantowych sektorowych scenariuszy rozwoju, wybór wariantów
– Tworzenie wizji województwa zachodniopomorskiego
– Selekcja i ostateczne sformu³owanie celów strategicznych i porednich
– Sformu³owanie celów operacyjnych

maj 2000 r.

maj 2000 r.

czerwiec 2000 r.

Departament Polityki Regionalnej Urzêdu
Marsza³kowskiego (z uwzglêdnieniem
strategii lokalnych, ponadlokalnych, strategii
s¹siednich województw i s¹siaduj¹cych
pañstw), eksperci Unii Europejskiej

lipiec-sierpieñ 2000 r.

Powiatowe Grupy Doradcze, gminy, powiaty,
organizacje pozarz¹dowe, stowarzyszenia,
samorz¹dy gospodarcze i zawodowe,
terenowe organy administracji rz¹dowej,
regiony s¹siednich pañstw*, Zarz¹dy
s¹siednich województw

sierpieñ 2000 r.

Departament Polityki Regionalnej Urzêdu
Marsza³kowskiego

sierpieñ 2000 r.

Wojewoda i organy administracji rz¹dowej
zespolonej i niezespolonej, zwi¹zki
i stowarzyszenia samorz¹dowe, organizacje
miêdzynarodowe i partnerzy zagraniczni

Proces opiniowania i uzgodnieñ projektu strategii rozwoju województwa
zachodniopomorskiego

Zapis ostatecznego projektu strategii rozwoju województwa
zachodniopomorskiego

14.

Ostateczne uzgodnienia projektu strategii rozwoju województwa
zachodniopomorskiego

Zespo³y ekspertów p³atnych
Zarz¹d Województwa
Zachodniopomorskiego, Komitet Steruj¹cy,
Wojewoda Zachodniopomorski, departamenty
Urzêdu Marsza³kowskiego, zespo³y
ekspertów

Zapis projektu strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015

13.

Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego

Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego

Przed³o¿enie projektu strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego
Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego do uchwalenia

wrzesieñ 2000 r.

16.

Uchwalenie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego strategii rozwoju
województwa zachodniopomorskiego

wrzesieñ 2000 r.

Radni Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego

17.

Publikacja i popularyzacja dokumentu strategii rozwoju województwa
zachodniopomorskiego

padziernik 2000 r.

Departament Polityki Regionalnej Urzêdu
Marsza³kowskiego

* przesy³anie projektu

Poz. 485

15.
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11.

Opracowanie 6 sektorowych scenariuszy rozwoju w uk³adzie wariantowym

marzec 2000 r.
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9.

Powo³anie Komitetu Steruj¹cego budow¹ strategii rozwoju województwa
zachodniopomorskiego (cia³o doradcze Zarz¹du Województwa)
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ZASADY WSPÓ£PRACY Z PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 12 USTAWY Z DNIA 5 CZERWCA 1998 r.
O SAMORZ¥DZIE WOJEWÓDZTWA

INSTYTUCJE

UCZESTNICTWO AKTYWNE*

PROCES OPINIOWANIA
I UZGODNIEÑ*

1.

2.

3.

4.

Jednostki lokalnego samorz¹du terytorialnego (gminy
i powiaty)

2,5

7,12

2.

Administracja rz¹dowa, w tym szczególnie wojewoda

2,5,6

7,10,12,14

3.

Samorz¹d gospodarczy i zawodowy

2,5

6,12,14

4.

Samorz¹dy s¹siednich województw

10**

12

5.

Organizacje pozarz¹dowe

2,5,6

12

6.

Szko³y wy¿sze i jednostki naukowo-badawcze

2,5,6,8

8,9,12

7.

Organizacje miêdzynarodowe

8.

S¹siednie regiony innych pañstw

*cyfry w kolumnach 3 i 4 obrazuj¹ numery kroków z za³¹cznikach nr 2
**poprzez uwzglêdnienie w zapisie dostêpnych projektów za³o¿eñ i strategii

12,14
14

Poz. 485

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr IV/126/2000
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2000 r.

1.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Lp
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UCHWA£A NR XXIII/196/2000
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 9 listopada 2000 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/60/99 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
i Gminy Barlinek.
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; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W statucie Miasta i Gminy Barlinek uchwalonym uchwa³¹ Nr VIII/60/99 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 maja 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 556, Nr 39,
poz. 639) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

§ 56 otrzymuje brzmienie:
§ 56. W imieniu Rady Miejskiej stosunek pracy z Burmistrzem nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady w oparciu o uchwa³ê
Rady Miejskiej

2)

§ 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Burmistrz nawi¹zuje stosunek pracy z pracownikami na podstawie:
a) wyboru  z Zastêpc¹ Burmistrza w oparciu o uchwa³ê Rady Miejskiej,
b) powo³ania  z Sekretarzem, Skarbnikiem, Kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego i Zastêpc¹
Kierownika USC w oparciu o uchwa³y Rady Miejskiej,
c) mianowania  z kierownikami referatów w Urzêdzie,
d) umowy o pracê  z pozosta³ymi pracownikami Urzêdu.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Edward Sznabowicz
Poz. 487
UCHWA£A NR XIX/195/2000
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa.
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; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Gminy Widuchowa stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
1.

Traci moc Statut Gminy Widuchowa uchwalony uchwa³¹ Nr XVI/159/96 Rady Gminy w Widuchowej
z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 14, poz. 104, Nr 21, poz. 149;
z 1998 r. Nr 16, poz. 112, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2000 r. Nr 19, poz. 210).

2.

Traci moc uchwa³a Nr X/102/95 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 14 wrzenia 1995 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu
Rady Gminy w Widuchowej.
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§ 3.
Statut Gminy Widuchowa podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Widuchowa.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Siebert
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIX/195/2000
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 listopada 2000 r.
STATUT
GMINY WIDUCHOWA

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Gmina Widuchowa zwana dalej w niniejszym statucie Gmin¹ jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ tworzon¹ przez osoby,
które stale zamieszkuj¹ w jej granicach administracyjnych.
§ 2.
1.

Gmina po³o¿ona jest w województwie zachodniopomorskim, obejmuje obszar 210 km2 .

2.

Granice gminy okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1 do statutu.
§ 3.

1.

Gmina posiada osobowoæ prawn¹.

2.

Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej.
§ 4.

Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Widuchowa.
§ 5.
1.

Herb Gminy to trzy wie¿e (z których rodkowa jest najwy¿sza) osadzone na wspólnym postumencie przypominaj¹cym
most, pod mostem widaæ wizerunek p³yn¹cego w wodzie ³abêdzia. Wzór herbu okrela za³¹cznik Nr 2 do statutu.

2.

Flagê Gminy Widuchowa stanowi prostok¹tny p³at tkaniny o stosunku d³ugoci do szerokoci jak 1: 0,5. Wzd³u¿
d³u¿szego boku prostok¹ta, u do³u flagi przebiega szeæ linii falistych. Przy krótszym, lewym boku prostok¹ta
uwidocznione jest ko³o zakryte czêciowo liniami falistymi. Na tle ko³a znajduje siê sylwetka ³abêdzia.

3.

Wzór flagi okrela za³¹cznik Nr 3 do statutu.

ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania i zadania gminy
§ 6.
1.

Wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów, Gmina
wykonuje we w³asnym zakresie i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.

2.

Gmina wykonuje zadania:
1) w³asne, s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej,
2) zlecone z zakresu administracji rz¹dowej na³o¿one przez ustawy lub wynikaj¹ce z porozumieñ zawartych
z organami tej administracji.

2273

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 487

§ 7.
1.

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

2.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Widuchowa zawiera za³¹cznik nr 4 do Statutu.
§ 8.

Zadania publiczne przekraczaj¹ce mo¿liwoci gminy, Gmina mo¿e wykonywaæ na zasadach wspó³dzia³ania
miêdzygminnego.
ROZDZIA£ III
W³adze gminy
§ 9.
Mieszkañcy Gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub
za porednictwem organów Gminy.
§ 10.
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy reguluj¹ odrêbne przepisy.
§ 11.
1.

W referendum lokalnym, mieszkañcy gminy jako cz³onkowie wspólnoty samorz¹dowej wyra¿aj¹ w drodze g³osowania
swoj¹ wolê co do sposobu rozstrzygania sprawy dotycz¹cej tej wspólnoty, mieszcz¹cej siê w zakresie zadañ
i kompetencji Rady Gminy i Zarz¹du Gminy lub w sprawie odwo³ania Rady Gminy.

2.

Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego reguluj¹ odrêbne przepisy.
§ 12.

1.

Gmina wykonuje swoje zadania za porednictwem swoich organów.

2.

Organami Gminy s¹ Rada Gminy i Zarz¹d Gminy.
ROZDZIA£ IV
Rada Gminy
§ 13.

Rada Gminy zwana dalej Rad¹ jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Gminy.
§ 14.
1.

Ustawowy sk³ad Rady wynosi 18 radnych.

2.

Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyboru.
§ 15.

Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Gminy, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
A. Sesje Rady
§ 16.
Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej
w³aciwoci.
§ 17.
1.

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

2.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady otwiera najstarszy wiekiem radny, prowadzi on sesjê do momentu wyboru
Przewodnicz¹cego Rady.

3.

Na pierwszej sesji Rada wybiera Przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych.
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§ 18.
1.

Sesje Rady odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.

2.

Sesje Rady przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub zastêpuj¹cy go jeden z wiceprzewodnicz¹cych, ustalaj¹c
miejsce, dzieñ i godzinê otwarcia sesji.

3.

Na wniosek Zarz¹du Gminy lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ
sesjê Rady w terminie siedmiu dni od daty z³o¿enia wniosku.
§ 19.

1.

O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad sesji powiadamia siê radnych najpóniej na siedem dni przed
terminem obrad w formie listu lub w inny skuteczny sposób.

2.

Zawiadomienie o sesji powiêconej programom gospodarczym, uchwaleniu bud¿etu lub rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania bud¿etu przesy³a siê najpóniej na czternacie dni przed sesj¹.

3.

Do zawiadomienia o sesji do³¹cza siê proponowany porz¹dek obrad, projekty uchwa³ oraz inne niezbêdne materia³y.

4.

W razie niedostarczenia radnym czêci materia³ów wraz z zawiadomieniem  winny one byæ udostêpnione przed
rozpoczêciem sesji.

5.

Informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje siê do wiadomoci publicznej przez wywieszenie informacji
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Widuchowa.
§ 20.

Za prawid³owe przygotowanie obrad sesji i zabezpieczenie jej przebiegu od strony techniczno-organizacyjnej
odpowiedzialny jest Zarz¹d Gminy.
§ 21.
Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy obrad w porozumieniu z Wójtem ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
B. Obrady
§ 22.
1.

Sesje Rady s¹ jawne.

2.

Obradom mo¿e przys³uchiwaæ siê publicznoæ (która zajmuje wyznaczone dla niej miejsca) o ile nie zak³óca
to normalnego przebiegu obrad.

3.

Jawnoæ sesji lub jej czêci zostaje wy³¹czona, je¿eli przedmiotem obrad maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹
lub s³u¿bow¹ oraz ze wzglêdu na ochronê danych osobowych.
§ 23.

1.

Sesja rady odbywa siê na jednym posiedzeniu.

2.

Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji, je¿eli
oka¿e siê to konieczne ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub kontynuowania obrad w danym
dniu.
§ 24.

Rada obraduje w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady (quorum), podejmuj¹c uchwa³y zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 25.
1.

W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli nie mo¿na
uzyskaæ quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji. Uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹
moc.

2.

Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opucili obrady przed ich zakoñczeniem bez
usprawiedliwienia odnotowuje siê w protokole.
§ 26.

Sesjê otwiera, prowadzi, og³asza przerwy, przerywa i zamyka przewodnicz¹cy Rady lub w razie jego nieobecnoci b¹d
na wyrane jego polecenie jeden z wiceprzewodnicz¹cych.
§ 27.
1.

Po stwierdzeniu quorum i otwarciu sesji przewodnicz¹cy obrad przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porz¹dku
obrad.
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2.

Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê proponowanego porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, Wójt lub cz³onek
Zarz¹du Gminy.

3.

Porz¹dek obrad sesji Rady obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) rozpatrzenie spraw, dla których sesja zosta³a zwo³ana, w tym rozpatrzenie projektów i podjêcie uchwa³,
3) interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie,
4) ustalenie terminu nastêpnej sesji.

4.

Porz¹dek obrad sesji mo¿e obejmowaæ tak¿e sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du Gminy (wraz z informacj¹
o wykonaniu uchwa³ Rady).
§ 28.

Przewodnicz¹cy obrad prowadzi sesjê zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad.
§ 29.
1.

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

2.

Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowi¹
inaczej.

3.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie zg³oszenia wniosku formalnego lub repliki.

4.

Do wniosków formalnych zalicza siê wnioski o:
1) stwierdzenie quorum,
2) ograniczenie czasu wyst¹pieñ,
3) zmianê porz¹dku obrad,
4) zamkniêcie listy mówców,
5) przerwanie, odroczenie lub zamkniêcie sesji,
6) odes³anie projektu uchwa³y do komisji,
7) g³osowanie bez dyskusji,
8) zmianê w sposobie przeprowadzenia g³osowania,
9) przeliczenie g³osów.

5.

Wnioski formalne przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie cz³onków Rady niezw³ocznie po wys³uchaniu
wnioskodawcy i g³osów przeciwnych.

6.

Wniosek formalny g³osuje siê bezzw³ocznie, a w przypadku wiêkszej liczby takich wniosków g³osuje siê
je w kolejnoci ich zg³aszania.

7.

Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

8.

Wniosek o g³osowanie bez dyskusji nie mo¿e dotyczyæ bardzo wa¿nych dla Gminy spraw, a w szczególnoci:
uchwa³y bud¿etowej, planów finansowych, zmian w Statucie Gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania
bud¿etu.
§ 30.

1.

Radny ma prawo zabraæ g³os w dyskusji nad ka¿d¹ z debatowanych spraw.

2.

Czas wyst¹pienia mówcy wynosi maksymalnie 5 minut. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy obrad
mo¿e czas ten przed³u¿yæ lub udzieliæ ponownie g³osu.

3.

Rada mo¿e ustaliæ inny dopuszczalny czas wyst¹pieñ w danym punkcie porz¹dku obrad.

4.

Je¿eli mówca odbiega od przedmiotu obrad, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, przewodnicz¹cy obrad mo¿e odebraæ
mu g³os.

5.

Od decyzji przewodnicz¹cego przys³uguje odwo³anie do Rady.

6.

Je¿eli treæ lub forma wyst¹pienia mówcy w sposób oczywisty zak³óca porz¹dek obrad lub uchybia powadze sesji,
przewodnicz¹cy obrad przywo³uje mówcê do porz¹dku lub odbiera mu g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole
sesji.
§ 31.

1.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód publicznoci (przepisy § 29 ust. 1, § 30 ust. 6 niniejszego
Statutu stosuje siê odpowiednio).
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Po bezskutecznym ostrze¿eniu przewodnicz¹cy obrad mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad przez osoby
z publicznoci, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 32.

1. Z sesji Rady sporz¹dzany jest protokó³, w którym odnotowuje siê stwierdzenie quorum, porz¹dek obrad, podjête
uchwa³y oraz przebieg posiedzenia, w tym g³ówne tezy wyst¹pieñ i wyniki g³osowañ.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych, teksty podjêtych uchwa³ i wszystkie pozosta³e dokumenty
przedk³adane na sesji.
3. Odpis protoko³u dorêcza siê Zarz¹dowi Gminy najpóniej w ci¹gu dziesiêciu dni od dnia zakoñczenia sesji.
4. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki do protoko³u (ustnie b¹d pisemnie), o ich przyjêciu b¹d odrzuceniu rozstrzyga
Rada w g³osowaniu.
5. Przyjêcie protoko³u nastêpuje w drodze g³osowania na najbli¿szej sesji.
6. Do obs³ugi sesji Rady Wójt wyznacza pracownika Urzêdu Gminy.
7. Protokó³ z sesji Rady podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
8. Protoko³y z sesji Rady wraz z za³¹cznikami przechowywane s¹ w Urzêdzie Gminy.
9. Protokó³ z sesji Rady wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w Urzêdzie Gminy w Referacie Organizacyjnym oraz przed
rozpoczêciem najbli¿szej sesji w sali konferencyjnej.
10. Protokó³ z sesji utajnionej b¹d utajnione punkty porz¹dku obrad sesji jawnej udostêpniane s¹ do wgl¹du tylko
radnym i osobom upowa¿nionym odrêbnymi przepisami prawa.
C. Podejmowanie uchwa³
§ 33.
1.

Projekt uchwa³y powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) tytu³ (przedmiot) uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) zwiêz³¹ regulacjê sprawy bêd¹cej przedmiotem uchwa³y,
4) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y.

2.

Do projektu do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce informacjê o potrzebie podjêcia uchwa³y oraz, w miarê koniecznoci,
okrelenie skutków finansowych jej realizacji.

3.

Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do zgodnoci uchwa³y z prawem przez radcê prawnego.
§ 34.

Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
1)

Wójt,

2)

Zarz¹d Gminy,

3)

komisja Rady,

4)

klub radnych,

5)

co najmniej trzech radnych.
§ 35.

1.

Projekt uchwa³y przed przed³o¿eniem pod obrady Rady wymaga opinii w³aciwej komisji Rady, a w przypadku
uchwa³y bud¿etowej opinii wszystkich komisji.

2.

W czasie rozpatrywania projektu uchwa³y przewodnicz¹cy obrad w pierwszej kolejnoci udziela g³osu referentowi
projektu uchwa³y wskazanemu przez przewodnicz¹cego obrad w porz¹dku obrad. Nastêpnie g³os zabieraj¹
przedstawiciele Zarz¹du Gminy oraz przedstawiciele komisji Rady opiniuj¹cych projekt, przedstawiciele klubów
radnych i radni wed³ug kolejnoci zg³oszeñ. Ponadto przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód
publicznoci.

3.

Po wyczerpaniu listy mówców przewodnicz¹cy obrad zamyka dyskusjê.

4.

Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie. Od tej chwili mo¿na zabraæ g³os tylko w celu
zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 36.

1.

W przypadku zg³oszenia, w toku dyskusji nad projektem uchwa³y poprawki do tekstu uchwa³y, przewodnicz¹cy
obrad mo¿e zarz¹dziæ przerwê w obradach dla pisemnego opracowania jednoznacznego brzmienia treci poprawki.
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2.

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

3.

Po przeg³osowaniu poprawek nastêpuje g³osowanie dotycz¹ce projektu uchwa³y w ca³oci.

4.

G³osowanie nad ca³oci¹ uchwa³y mo¿e byæ odroczone na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych
poprawek nie zachodz¹ sprzecznoci pomiêdzy ustaleniami zawartymi w projekcie uchwa³y a przepisami prawa.

5.

Wniosek, o którym mowa w ust. 4, mo¿e wnieæ przewodnicz¹cy obrad lub Wójt.

6.

W przypadku zg³oszenia wiêcej ni¿ jednej wersji projektu uchwa³y, poddaje siê pod g³osowanie ka¿d¹ wersjê.
Przy ustalaniu wyniku g³osowania uwzglêdnia siê iloæ g³osów oddanych za ka¿d¹ z wersji projektu; radny mo¿e
g³osowaæ tylko za jedn¹ wersj¹, wstrzymaæ siê od g³osu, mo¿e tak¿e byæ przeciwko w stosunku do wszystkich
wersji. Za przyjêt¹ uwa¿a siê wersjê, która uzyska³a najwiêcej g³osów za. Dwie wersje, które uzyska³y jednakow¹
iloæ g³osów g³osowane s¹ powtórnie.

7.

Radny ma prawo wniesienia do protoko³u odrêbnego zdania (votum separatum) dotycz¹cego podjêtej uchwa³y.
§ 37.

Podjête uchwa³y opatruje siê dat¹ i numerem uwzglêdniaj¹cym oznaczony cyframi rzymskimi kolejny numer sesji,
oraz oznaczony cyframi arabskimi kolejny numer uchwa³y i rok.
§ 38.
Uchwa³y Rady podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
§ 39.
1.

Orygina³y uchwa³ rejestruje siê i przechowuje w Urzêdzie Gminy, wraz z protoko³ami z sesji.

2.

Uchwa³y dotycz¹ce przepisów gminnych podlegaj¹ og³oszeniu przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy.
D. Tryb g³osowania
§ 40.

W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni gminy Widuchowa.
§ 41.
1.

G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki lub przez u¿ycie kart do g³osowania podpisanych imieniem
i nazwiskiem radnego i opatrzonych piecz¹tk¹ Rady.

2.

O przeprowadzeniu g³osowania imiennego decyduje Rada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów na wniosek szeciu radnych.

3.

Przy g³osowaniu imiennym radni kolejno wyczytywani przez przewodnicz¹cego w porz¹dku alfabetycznym wrzucaj¹
swoje kartki do urny.

4.

G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy obrad przeliczaj¹c g³osy za, przeciw, wstrzymuj¹ce siê
(uznawane za g³osy wa¿ne) nastêpnie sumuje je i porównuje z liczb¹ radnych wpisanych na listê obecnoci, wzglêdnie
ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady.

5.

Czynnoci wymienione w ust. 4 przewodnicz¹cy wykonuje przy pomocy protokolanta.

6.

Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê.

7.

Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole obrad.

8.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy obrad.
§ 42.

1.

G³osowanie tajne przeprowadza siê, gdy ustawa tak stanowi.

2.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na opatrzonych pieczêci¹ Rady kartach zawieraj¹cych precyzyjnie przedstawione
pytanie oraz rubryki z odpowiedziami: za, przeciw, wstrzymujê siê. Radny oddaje g³os wpisuj¹c znak x
w kratce z wolnym miejscem przy wybranej odpowiedzi.

3.

G³osowanie tajne przeprowadza wybrana przez Radê trzyosobowa komisja skrutacyjna.

4.

Wyniki g³osowania tajnego odnotowuje siê w protokole komisji skrutacyjnej.

5.

Karty z g³osowania tajnego wraz z protoko³em podpisanym przez cz³onków komisji skrutacyjnej do³¹cza siê
do protoko³u z obrad.

6.

Wyniki g³osowania tajnego og³asza wybrany przez cz³onków komisji skrutacyjnej przewodnicz¹cy tej komisji.

2278

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 487

§ 43.
1.

Zwyk³a wiêkszoæ g³osów wystêpuje wtedy, gdy liczba g³osów za jest wiêksza ni¿ liczba g³osów przeciw.

2.

Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów wystêpuje wtedy, gdy liczba g³osów za jest co najmniej o jeden g³os wiêksza
od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.

3.

Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów ustawowego sk³adu Rady ma miejsce wtedy, gdy liczba g³osów za jest wiêksza
ni¿ po³owa ustawowego sk³adu Rady.

4.

W przypadku równej iloci g³osów w g³osowaniu, rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego obrad.
E. Komisje Rady
§ 44.

1.

W celu sprawnego wykonywania zadañ Rada powo³uje sta³e i dorane komisje, ustalaj¹c w odrêbnych uchwa³ach
ich sk³ad osobowy i zakres dzia³ania.

2.

Postanowienia ust. 1 nie dotycz¹ Komisji Rewizyjnej.

3.

W sk³ad komisji wchodzi co najmniej trzech radnych.

4.

W sk³ad komisji mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy sk³adu komisji (za wyj¹tkiem
Komisji Rewizyjnej).

5.

Do zadañ sta³ych komisji w zakresie spraw, do których zosta³y powo³ane, nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³ Rady,
2) kontrola realizacji uchwa³ Rady.
§ 45.

Sta³ymi komisjami Rady s¹:
1)

Komisja Rewizyjna,

2)

Komisja Samorz¹du i Owiaty,

3)

Komisja Finansów i Gospodarki.
§ 46.

Komisje podlegaj¹ tylko Radzie i dzia³aj¹ wy³¹cznie na jej zlecenie.
§ 47.
1.

Komisje sta³e dzia³aj¹ na podstawie zatwierdzonego przez Radê rocznego planu pracy.

2.

Komisje sta³e przedstawiaj¹ Radzie sprawozdania ze swojej dzia³alnoci raz do roku oraz na ka¿de ¿¹danie Rady.

3.

Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie wniosków i opinii.

4.

Komisja mo¿e formu³owaæ wnioski i opinie tylko w obecnoci co najmniej po³owy swojego sk³adu.

5.

Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej
liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego komisji.

6.

Przewodnicz¹cy komisji przekazuje wnioski i opinie przewodnicz¹cemu Rady, który niezw³ocznie przedstawia
je Zarz¹dowi Gminy, Radzie i innym zainteresowanym jednostkom.

7.

Sprawozdania oraz opinie i wnioski przedstawia na posiedzeniu Rady przewodnicz¹cy komisji lub upowa¿niony
przez komisjê sprawozdawca.

8.

Z obrad komisji sporz¹dzany jest protokó³, w którym odnotowuje siê prawomocnoæ posiedzenia (quorum), porz¹dek
obrad oraz przedstawienie przebiegu obrad, w tym g³ówne tezy wyst¹pieñ i wyniki g³osowañ. Protokó³ wraz
z za³¹cznikami podpisany przez przewodnicz¹cego komisji i protokolanta przechowywany jest w Urzêdzie Gminy.
§ 48.

1.

Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji, a w razie jego nieobecnoci b¹d na wyrane jego upowa¿nienie
wiceprzewodnicz¹cy komisji (realizuj¹c w tym przypadku zadania przewodnicz¹cego komisji).

2.

Posiedzenia komisji s¹ zwo³ywane przez przewodnicz¹cego komisji b¹d przewodnicz¹cego Rady.

3.

Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub wiceprzewodnicz¹cym tylko jednej komisji sta³ej.

4.

Przewodnicz¹cy Rady nie mo¿e przewodniczyæ komisjom sta³ym.
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5.

Przewodnicz¹cego danej komisji oraz wiceprzewodnicz¹cego wybieraj¹ cz³onkowie komisji sporód radnych,
z zastrze¿eniem ust. 6.

6.

Przewodnicz¹cego komisji Inwentaryzacyjnej wybiera Rada.

7.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem co najwy¿ej dwóch komisji sta³ych.
§ 49.

1.

W posiedzeniach komisji oprócz cz³onków komisji mog¹ uczestniczyæ: Przewodnicz¹cy Rady, wiceprzewodnicz¹cy
Rady, cz³onkowie Zarz¹du Gminy, radni nie bêd¹cy cz³onkami danej komisji, a tak¿e upowa¿niony przez Wójta
pracownik urzêdu wyznaczony do obs³ugi Rady.

2.

Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na swoje posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona
ze wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 50.

Obs³ugê pracy komisji Rady zapewnia Zarz¹d Gminy.
§ 51.
1.

Komisja Rewizyjna jest sta³¹ komisj¹ Rady powo³an¹ w celu kontrolowania dzia³alnoæ Zarz¹du Gminy oraz gminnych
jednostek organizacyjnych. Kontrola Zarz¹du Gminy w zakresie zarz¹dzania mieniem i wykonania bud¿etu
przeprowadzana jest na podstawie kryterium legalnoci, rzetelnoci, celowoci i gospodarnoci.

2.

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

3.

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

4.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy. Wniosek w tej sprawie zg³aszany jest, po zaopiniowaniu przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, w terminie umo¿liwiaj¹cym rozpatrzenie go przez Radê w ustawowym czasie.
§ 52.

1.

W zwi¹zku z przeprowadzan¹ kontrol¹ cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maj¹ prawo wgl¹du do dokumentów
kontrolowanej jednostki oraz ¿¹danie ustnych i pisemnych wyjanieñ.

2.

W przypadku, gdy rozpoznanie sprawy wymaga specjalistycznej wiedzy czy kwalifikacji, Komisja Rewizyjna mo¿e
korzystaæ z pomocy rzeczoznawców i ekspertów, informuj¹c przewodnicz¹cego Rady o takiej koniecznoci,
przewodnicz¹cy z kolei zobowi¹zuje Zarz¹d Gminy do zlecenia wykonania danego opracowania przez specjalistê.
§ 53.

1.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi minimum trzech cz³onków wybieranych wy³¹cznie sporód radnych.

2.

Cz³onków Komisji wybiera Rada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym.

3.

Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodnicz¹cy, którego cz³onkowie Komisji wybieraj¹ sporód siebie zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.

4.

W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje
zastêpca przewodnicz¹cego, którego cz³onkowie komisji powo³uj¹ sporód siebie.

5.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej nie mog¹ wchodziæ cz³onkowie Zarz¹du Gminy, Przewodnicz¹cy Rady ani
wiceprzewodnicz¹cy Rady.

6.

Mandat cz³onka Komisji Rewizyjnej wygasa z up³ywem kadencji.

7.

Mandat cz³onka Komisji Rewizyjnej wygasa przed up³ywem kadencji w przypadkach:
1) rezygnacji z³o¿onej na pimie na rêce przewodnicz¹cego Rady, a nastêpnie formalnym odwo³aniu przez Radê,
2) odwo³ania przez organ powo³uj¹cy,
3) wyboru cz³onka Komisji na przewodnicz¹cego Rady lub jego zastêpcê,
4) wyboru cz³onka Komisji w sk³ad Zarz¹du Gminy,
5) mierci cz³onka Komisji.
§ 54.

O podjêciu czynnoci kontrolnych Komisja Rewizyjna powiadamia na pimie, na trzydzieci dni przed rozpoczêciem
kontroli, Przewodnicz¹cego Rady, Wójta i kierownika kontrolowanej jednostki, okrelaj¹c przedmiot, zakres, datê
rozpoczêcia oraz przewidywan¹ datê zakoñczenia kontroli.
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§ 55.
1.

Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radê Gminy.

2.

Plan przed³o¿ony Radzie powinien zawieraæ co najmniej:
1) wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli w danym roku,
2) tematykê kontroli,
3) planowane terminy kontroli (z dok³adnoci¹ do miesi¹ca).

3.

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

4.

Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwa³ach Rady,
z mo¿liwoci¹ zastosowania innego terminu ni¿ termin, o którym mowa w § 54.
§ 56.

1.

Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporz¹dza protokó³.

2.

Protokó³ z przebiegu kontroli powinien zawieraæ:
1) termin kontroli,
2) okrelenie przedmiotu i zakresu kontroli,
3) nazwê kontrolowanego podmiotu,
4) przebieg i ustalenia dokonane w wyniku kontroli (w przypadku ustalenia nieprawid³owoci wskazanie dowodów
potwierdzaj¹cych je oraz przypuszczalnych przyczyn ich powstania),
5) wnioski,
6) podpisy wszystkich cz³onków Komisji bior¹cych udzia³ w kontroli oraz podpis kierownika kontrolowanej
jednostki lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyny.

3.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma obowi¹zek w terminie 14 dni od dnia podpisania protoko³u ustosunkowaæ
siê na pimie do wniosków kontroli i z³o¿yæ wyjanienia co do ustalonych nieprawid³owoci.

4.

Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie.
§ 57.

1.

Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z postêpowania kontrolnego w ka¿dym czasie, na wniosek lub
z urzêdu, je¿eli zachodz¹ uzasadnione w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.

2.

O wy³¹czeniu cz³onka Komisji Rewizyjnej postanawia przewodnicz¹cy komisji, a o wy³¹czeniu przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej decyduje Przewodnicz¹cy Rady.

3.

Postanowienie o wy³¹czeniu jest ostateczne.
F. Kluby radnych
§ 58.

1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.

2.

Klub mo¿e utworzyæ minimum trzech radnych.

3.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu radnych.
§ 59.

1.

Kluby radnych dzia³aj¹ w ramach Rady, na podstawie w³asnych regulaminów.

2.

Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.

3.

O powstaniu klubu jego cz³onkowie niezw³ocznie zawiadamiaj¹ Przewodnicz¹cego Rady. W zawiadomieniu podaje
siê nazwê klubu, jego sk³ad osobowy oraz imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.

4.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

5.

W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu obowi¹zany jest do niezw³ocznego
poinformowania o tym fakcie Przewodnicz¹cego Rady.
§ 60.

Stanowiska klubów radnych mog¹ byæ przedstawiane na sesji Rady wy³¹cznie przez ich przedstawicieli.
§ 61.
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt zobowi¹zany jest nieodp³atnie udostêpniæ pomieszczenie w celu odbywania
posiedzeñ klubów.
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G. Interpelacje i zapytania radnych
§ 62.
Wnoszone przez radnych interpelacje i zapytania mog¹ byæ skierowane do Wójta oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du
Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
§ 63.
1.

Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Gminy.

2.

Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
z niego pytania.

3.

Interpelacjê sk³ada siê w czasie obrad sesji ustnie lub w formie pisemnej na rêce przewodnicz¹cego obrad, w okresach
miêdzy sesjami pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

4.

Do wniesienia interpelacji na pimie wystarczy podpis jednego radnego.

5.

Przewodnicz¹cy Rady przesy³a niezw³ocznie interpelacjê jej adresatowi, który obowi¹zany jest udzieliæ na ni¹
odpowiedzi na pimie w terminie czternastu dni od dnia z³o¿enia interpelacji.

6.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e nie przyj¹æ interpelacji, która nie odpowiada warunkom okrelonym w ust. 1 i 2.

7.

Odpowiedzi na interpelacje zg³oszone podczas sesji udziela adresat interpelacji (o ile to mo¿liwe) ustnie na bie¿¹cej
sesji b¹d pisemnie w ci¹gu czternastu dni od dnia z³o¿enia interpelacji. Radny mo¿e zwróciæ siê o pisemn¹ odpowied
na interpelacjê.

8.

Przewodnicz¹cy Rady przesy³a odpis odpowiedzi na interpelacjê zainteresowanemu radnemu oraz informuje Radê
o jej treci.
§ 64.

1.

Zapytanie sk³ada siê w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach Gminy.

2.

Zapytania formu³owane s¹ ustnie lub przedk³adane na pimie na posiedzeniu Rady.

3.

W miarê mo¿liwoci, Wójt lub upowa¿niona przez niego osoba udzielaj¹ odpowiedzi na zapytanie natychmiast,
b¹d najdalej na nastêpnej sesji.
§ 65.

W imieniu Wójta odpowiedzi na zapytanie lub interpelacjê mo¿e udzieliæ upowa¿niony przez niego cz³onek Zarz¹du
Gminy.
H. Radni
§ 66.
1.

Radni winni uczestniczyæ w pracach Rady, jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których zostali
wybrani lub desygnowani.

2.

Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z wyborcami przez:
1) informowanie wyborców o stanie Gminy,
2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
3) propagowanie zamierzeñ i dzia³añ Rady,
4) informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w Radzie,
5) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy a nastêpnie przedstawianie ich na sesji
Rady lub posiedzeniu komisji.
§ 67.

1.

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

2.

Radni maj¹ prawo kierowaæ do Zarz¹du Gminy wnioski i zapytania we wszystkich sprawach dotycz¹cych wspólnoty
samorz¹dowej.
§ 68.

1.

Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji przez z³o¿enie podpisu na licie obecnoci.

2.

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

2282

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 487

§ 69.
1.

Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.

Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ wyborców w swoich okrêgach wyborczych  w terminie
i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci tych wyborców.

3.

Radni odbywaj¹ dy¿ury w siedzibie Urzêdu Gminy lub w innym miejscu.
§ 70.

1.

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

2.

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

3.

Uchwa³ê w sprawie, o której mowa w ust. 2, podejmuje Rada po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ.
§ 71.

1.

Za udzia³ w posiedzeniach sesji, komisji sta³ych i komisji doranych radni otrzymuj¹ diety.

2.

Cz³onkom komisji spoza Rady przys³uguj¹ diety za udzia³ w posiedzeniach o których mowa w ust. 1.

3.

Wysokoæ diet oraz tryb ich wyp³acania okrela odrêbna uchwa³a Rady.

4.

Radnym i cz³onkom komisji spoza Rady przys³uguje zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami dotycz¹cymi zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych radnych gminy.
I. Wspólne sesje Rady.
§ 72.

1.

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

2.

Wspóln¹ sesjê organizuj¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad Gmin lub zastêpuj¹cy ich wiceprzewodnicz¹cy.

3.

Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

4.

Przewodnicz¹cym obrad sesji jest przewodnicz¹cy rady, na której terenie odbywa siê wspólna sesja, chyba
¿e przewodnicz¹cy rad gmin postanowi¹ inaczej.
§ 73.

1.

Koszty wspólnych sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane gminy, chyba ¿e dana Rada dobrowolnie przejmie
na siebie czêæ b¹d pe³ne koszty wspólnej sesji.

2.

Materia³y ze wspólnej sesji sporz¹dzone s¹ w tylu egzemplarzach, by ka¿da rada otrzyma³a ca³y komplet dokumentów
dotycz¹cych obrad.

3.

Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.
ROZDZIA£ V
Zarz¹d Gminy
§ 74.

1.

Organem wykonawczym gminy jest Zarz¹d Gminy.

2.

W sk³ad Zarz¹du Gminy wchodzi Wójt, Zastêpca Wójta oraz trzech cz³onków Zarz¹du.
§ 75.

1.

Zarz¹d Gminy wykonuje zadania na³o¿one nañ ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym oraz zadania wynikaj¹ce z innych
ustaw.

2.

Do zadañ Zarz¹du Gminy nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów i wykonywanie 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 z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹cych z ustaw i zawartych porozumieñ,
7) sk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej gminy,
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wydawanie w formie zarz¹dzeñ przepisów porz¹dkowych (w wypadkach nie cierpi¹cych zw³oki),
udzielanie kierownikom podleg³ych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
pe³nomocnictw do dzia³ania oraz wyra¿anie zgody do wykonywania przez nich czynnoci przekraczaj¹cych
zakres zwyk³ego zarz¹du.
§ 76.

1.

Zarz¹d Gminy obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, nie rzadziej ni¿
raz w miesi¹cu.

2.

Posiedzenia Zarz¹du Gminy zwo³uje oraz przewodniczy jego obradom Wójt Gminy, a w razie jego nieobecnoci
Zastêpca Wójta.

3.

W posiedzeniach Zarz¹du Gminy bior¹ udzia³ bez prawa g³osowania Skarbnik oraz Sekretarz Gminy.

4.

O terminie, miejscu i przedmiocie obrad powiadamia siê cz³onków Zarz¹du najpóniej na trzy dni przed terminem
posiedzenia.
§ 77.

1.

Zarz¹d rozstrzyga wszystkie sprawy bêd¹ce w jego kompetencji w formie uchwa³, postanowieñ, decyzji i zarz¹dzeñ.

2.

Do podejmowania rozstrzygniêæ wymagana jest obecnoæ co najmniej trzech cz³onków Zarz¹du. Rozstrzygniêcia
zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e Zarz¹d zadecyduje inaczej.

3.

W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw, decyduje g³os przewodnicz¹cego Zarz¹du Gminy.

4.

Inicjatywa uchwa³odawcza (na posiedzeniu Zarz¹du) przys³uguje ka¿demu cz³onkowi Zarz¹du.

5.

Uchwa³y Zarz¹du opatruje siê dat¹ oraz numerem uwzglêdniaj¹cym numer Zarz¹du (cyfry rzymskie), numer kolejny
uchwa³y (cyfry arabskie) i dwie ostatnie cyfry roku.

6.

Dokumenty przedstawiaj¹ce rozstrzygniêcia Zarz¹du podpisuje Wójt (o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej).
§ 78.

1.

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

2.

Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Gminy okrela regulamin organizacyjny Urzêdu uchwalany na wniosek
Zarz¹du Gminy przez Radê Gminy.

3.

Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 79.

1.

Z posiedzeñ Zarz¹du Gminy sporz¹dzane s¹ protoko³y.

2.

Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du opatruje siê dat¹ oraz numerem uwzglêdniaj¹cym kolejny numer posiedzenia Zarz¹du
w danej kadencji (cyframi rzymskimi) oraz dwie ostatnie cyfry danego roku.

3.

Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du powinien wiernie oddawaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad
podejmowanymi przez Zarz¹d rozstrzygniêciami.

4.

Ka¿da osoba uczestnicz¹ca w posiedzeniu Zarz¹du ma prawo za¿¹daæ dos³ownego zaprotoko³owania swojej
wypowiedzi.

5.

Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du podpisuje prowadz¹cy obrady i osoba protoko³uj¹ca.

6.

Poprawki do protoko³u mo¿na zg³aszaæ ustnie b¹d pisemnie na kolejnym posiedzeniu Zarz¹du, o ich przyjêciu
rozstrzygnie Zarz¹d w g³osowaniu.

7.

Protokó³ uwa¿a siê za przyjêty je¿eli na kolejnym posiedzeniu Zarz¹du nie zosta³y wniesione poprawki.

8.

Posiedzenia Zarz¹du mog¹ byæ nagrywane (po uprzednim podjêciu uchwa³y w tej sprawie).
§ 80.

1.

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

2.

Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie materia³ów na posiedzenia Zarz¹du,
2) przedstawianie wniosków Zarz¹du na posiedzeniach Rady,
3) przygotowywanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
4) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu Gminy i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, z zastrze¿eniem § 75 ust. 2 pkt 5,
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

3.

W zakresie ustalonym przez Zarz¹d Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi
Gminy.
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§ 81.
1.

Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnianym w ramach stosunku pracy na podstawie uchwa³y Rady
Gminy o wyborze. Pozostali cz³onkowie Zarz¹du (w tym zastêpca Wójta) pe³ni¹ swe funkcje honorowo. Cz³onkom
Zarz¹du przys³uguje zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na ogólnych zasadach.

2.

Obowi¹zki pracodawcy wobec Wójta pe³ni Przewodnicz¹cy Rady, za wyj¹tkiem ust. 3.

3.

Tryb postêpowania przy ustalaniu wynagrodzenia dla Wójta:
1) wynagrodzenie dla Wójta ustala przewodnicz¹cy Rady po zasiêgniêciu opinii cz³onków Zarz¹du Gminy
(za wyj¹tkiem przewodnicz¹cego Zarz¹du) i wiceprzewodnicz¹cych Rady,
2) opinie, o których mowa w pkt 1, przedstawiane s¹ na pimie, przechowuje siê je wraz z dokumentacj¹ w sprawie
wynagrodzenia Wójta.
§ 82.

1.

Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy
na podstawie powo³ania uchwa³¹ Rady Gminy.

2.

Stosunek pracy z osobami zatrudnionymi w Urzêdzie na podstawie powo³ania uchwa³¹ Rady  Sekretarzem Gminy,
Skarbnikiem Gminy, Kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego, Zastêpc¹ Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego - nawi¹zuje
Wójt.

3.

Pozostali pracownicy Urzêdu Gminy s¹ zatrudniani na podstawie umowy o pracê.
§ 83.

1.

Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du Gminy lub jeden
cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d (pe³nomocnik).

2.

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

3.

Skarbnik Gminy kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce czynnoci prawnych mog¹cych spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ maj¹tkowych.

4.

Do kontrasygnaty czynnoci, o których mowa w ust. 3, Skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê.

5.

W przypadku odmowy kontrasygnaty, Skarbnik ma jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie Wójta,
przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

ROZDZIA£ VI
Jednostki pomocnicze gminy
§ 84.
1.

W Gminie tworzy siê jednostki pomocnicze: so³ectwa.

2.

O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwa³y
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.

3.

W sprawie ³¹czenia, podzia³u lub zniesienia so³ectwa Rada zasiêga opinii zebrania wiejskiego.

4.

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Widuchowa zawiera za³¹cznik Nr 5 do Statutu.
§ 85.

1.

Uchwa³a Rady, o której mowa w § 84 ust. 2, powinna wskazywaæ: nazwê, obszar, granice i siedzibê organów jednostki
pomocniczej.

2.

Granice jednostek pomocniczych powinny w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne,
komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
§ 86.

1.

Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie, obejmuj¹ce wszystkich mieszkañców maj¹cych czynne
prawo wyborcze do Rad Gmin.

2.

Organem wykonawczym w so³ectwie jest so³tys wspomagany przez radê so³eck¹.

3.

Tryb i zasady wyboru so³tysa, cz³onków rady so³eckiej oraz zasady zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego
i rozporz¹dzania dochodami z tego ród³a okrelaj¹ statuty so³ectw uchwalane przez Radê Gminy.
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§ 87.
Rada w statucie jednostki pomocniczej okrela sposób bezporedniego korzystania przez tê jednostkê z mienia
komunalnego.
§ 88.
1.

Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ sw¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

2.

Bud¿et gminy obejmuje ogó³ dochodów gminy realizowanych przez jednostki pomocnicze oraz ogó³ ich wydatków.
Dochody i wydatki ewidencjonowane s¹ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ klasyfikacj¹ bud¿etow¹.

3.

Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wysokoæ rodków bud¿etowych dla
poszczególnych so³ectw z zaznaczeniem na jakie cele rodki te mog¹ byæ wydatkowane.

4.

Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 2, ujmowane s¹ w sprawozdawczoci obowi¹zuj¹cej dla bud¿etu gminy.
§ 89.

1.

Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy, który z kontroli tej sprawozdaje
Zarz¹dowi Gminy.

2.

Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 90.

1.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy zawiadamia o sesjach Rady so³tysów wsi.

2.

So³tysi wsi razem z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, otrzymuj¹ projekt porz¹dku obrad.

3.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e podczas sesji Rady udzieliæ g³osu so³tysom wsi.

4.

Wysokoæ i zasady przyznawania diet dla so³tysów Rada Gminy ustala w odrêbnej uchwale Rady.

5.

So³tysom przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych w § 71 ust. 4 niniejszego Statutu. Polecenie
wyjazdu s³u¿bowego wydaje Wójt Gminy.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 91.

1.

Uchwalenie statutu nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady Gminy.

2.

Zmiany w statucie uchwala siê odpowiednio jak w ust. 1.

3.

Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Za³¹cznik nr 1 do Statutu
Gminy Widuchowa
GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY WIDUCHOWA
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Za³¹cznik nr 2 do Statutu
Gminy Widuchowa

WZÓR HERBU

2288

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 487

Za³¹cznik Nr 3 do Statutu
Gminy Widuchowa

WZÓR FLAGI

(¯Ó£TY)

(¯Ó£TY)

2289

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 487

Za³¹cznik nr 4 do Statutu
Gminy Widuchowa

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WIDUCHOWA
I Jednostki bud¿etowe:
1.

Urz¹d Gminy Widuchowa

2.

Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej

2.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej, Filia w Krzywinie
3.

Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Widuchowej

4.

Publiczne Gimnazjum w Widuchowej

5.

Szko³a Podstawowa w Krzywinie

5.1. Szko³a Podstawowa w Krzywinie, Filia w ¯elechowie
6.

Szko³a Podstawowa w Widuchowej
II Jednostki gospodarki pozabud¿etowej:

1.

Gminne Przedszkole w Widuchowej  zak³ad bud¿etowy

2.

Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Widuchowej  zak³ad bud¿etowy

Za³¹cznik nr 5 do Statutu
Gminy Widuchowa

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WIDUCHOWA
1. Bolkowice
2. Czarnówko
3. Dêbogóra
4. K³odowo
5. Krzywin
6. Lubicz
7. Marwice
8. Ognica
9. Pacholêta
10. Polesiny
11. Rynica
12. Widuchowa
13. ¯arczyn
14. ¯elechowo
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UCHWA£A NR XVII/323/2000
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 14 listopada 2000 r.
w sprawie podzia³u gminy na obwody g³osowania i ustalenia okrêgów wyborczych.
Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 1, art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) na wniosek Burmistrza Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Dokonuje siê podzia³u gminy Borne Sulinowo na 6 obwodów g³osowania zgodnie z za³¹cznikiem nr l do niniejszej
uchwa³y.
§ 2.
Ustala siê 14 okrêgów wyborczych zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XIV/234/2000 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia
obwodów g³osowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów do rad gmin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 19, poz. 213).
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy.
§ 5.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zostanie podana
do publicznej wiadomoci przez wywieszenie w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Renata Pietkiewicz-Chmy³kowska
Za³¹cznik nr l do uchwa³y Nr XVII/323/2000
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 14 listopada 2000 r.

Nr
obwodu
l

Granice obwodu
Miasto Borne Sulinowo obejmuj¹ce
ulice:
al. Niepodleg³oci, Jeziorn¹, Chrobrego,
Lipow¹, Mi³¹, Parkow¹, Ró¿an¹,
S³oneczn¹, Spacerow¹

Nr okrêgu
Wyborczego

Siedziba OKW

Szko³a Podstawowa
w Bornem Sulinowie

1,2

Liczba
wybieranych
radnych
4
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2

Miasto Borne Sulinowo obejmuj¹ce
ulice: Sosnow¹, Wrzosow¹, Zielon¹,
Konopnickiej, Szpitaln¹, Mickiewicza,
Brzechwy, Chopina, Wyszyñskiego,
Kruczkowskiego, Poprzeczn¹, Reja,
S³owackiego, Wojska Polskiego,
Kolejow¹, Or³a Bia³ego oraz
miejscowoci: Brzeno, K³omino,
P³ytnica

Czytelnia Biblioteki
w Bomem Sulinowie

3,4,5

4

3

Gmina – miejscowoci:
£ubowo, Strzeszyn, Starowice,
Czochryñ, Jeziorna, Nobliny, Komorze,
Liszkowo, Rakowo

wietlica wiejska
w £ubowie

6,7

4

4

Gmina – miejscowoci:
Silnowo, D¹browica, Osiczyn,
Kucharowo, Grzywnik, Pi³awa,
Miêdzylesie, Uniemino, Okole, Radacz,
Obr¹b, Juchowo, K³osówko, K¹dzielna,
D¹bie, Kie³pino, Kolanowo

wietlica wiejska
w Silnowie

8,9,10,11,12

5

5

Gmina - miejscowoci:
Kr¹gi, £¹czno, Ciemino, Ciemino Ma³e,
Jeleñ, Jelonek, Przyjezierze, Grabno,
miadowo

Szko³a Podstawowa
w Jeleniu

13,14

3

6

Dom Pomocy Spo³ecznej w Bornem
Sulinowie ul. Szpitalna 5

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Bornem Sulinowie

3

1

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XVII/323/2000
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 14 listopada 2000 r.
Nr okrêgu

l

Granice okrêgu
Miasto Borne Sulinowo obejmuj¹ce ulice:

Liczba wybieranych
radnych
3

al. Niepodleg³oci i Jeziorn¹
2

Miasto Borne Sulinowo obejmuj¹ce ulice:

l

B. Chrobrego, Lipow¹, Mi³¹, Parkow¹, Ró¿an¹, S³oneczn¹, Spacerow¹
3

Miasto Borne Sulinowo obejmuj¹ce ulice:
Sosnow¹, Wrzosow¹, Zielon¹, Konopnickiej, Szpitaln¹
oraz miejscowoci: Brzeno, K³omino, P³ytnica

l
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2

Mickiewicza, Brzechwy, Chopina, Wyszyñskiego, Kruczkowskiego,
Poprzeczn¹, Reja, S³owackiego, Wojska Polskiego
5

Miasto Borne Sulinowo obejmuj¹ce ulice:

l

Kolejow¹, Or³a Bia³ego
6

So³ectwo: £ubowo, Strzeszyn

3

So³ectwo: Starowice, Czochryñ, Jeziorna
So³ectwo: Nobliny
7

So³ectwo: Komorze

l

So³ectwo: Liszkowo
So³ectwo: Rakowo
8

So³ectwo: Silnowo, D¹browica, Osiczyn

l

So³ectwo: Kucharowo, Grzywnik
9

So³ectwo: Pilawa, Miêdzylesie

l

So³ectwo: Uniemino, Okole
10

So³ectwo: Radacz, Obr¹b

l

11

So³ectwo: Juchowo, K³osówko, K¹dzielna

l

12

So³ectwo: D¹bie

l

So³ectwo: Kie³pino, Kolanowo
13

So³ectwo: Kr¹gi

l

So³ectwo: £¹czno
14

So³ectwo: Ciemino, Ciemino Ma³e
So³ectwo: Jeleñ, Jelonek, Przyjezierze, Grabno
So³ectwo: miadowo

2
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UCHWA£A NR XX/239/2000
Rady Miejskiej Choszcznie
z dnia 17 listopada 2000 r.
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrêbie
Stradzewo.
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 art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985) uchwala siê, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
USTALENIA WSTÊPNE
CZÊÆ 1
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PLANU
§ 1.
Zgodnie z uchwa³¹ nr XLV/461/98 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie przyst¹pienia
do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno obejmuj¹cego dzia³kê o nr ewid. 230/5 w obrêbie
miejscowoci Stradzewo, przedmiotem której jest zmiana funkcji tych terenów zmienia siê miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczna, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/42/90 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Choszcznie z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Choszczno (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 16, poz. 137) w miejscowoci Stradzewo z wydzielonej
czêci dzia³ki 230/4  dzia³ka nr ewid. 230/5.
§ 2.
Zmiany w planie obejmuj¹ ³¹czn¹ powierzchniê 11, 1517 ha. Obszar i przedmiot zmian:
PRZEDMIOT ZMIAN
OBRÊB
GEODEZYJNY
STRADZEWO

NUMER
ZMIANY

NUMER
DZIA£KI

1

230/5

Razem

POWIERZCHNIA
PRZEZNACZENIE
PRZEZNACZENIE
(ha)
W ISTNIEJ¥CYM
PO ZMIANIE PLANU
PLANIE
11, 1517
NU – wysypisko
NU, ZUO – teren
odpadów
wysypiska odpadów
komunalnych
komunalnych i zak³adu
utylizacji odpadów
11, 1517

§ 3.
Zmiana planu, zgodnie z powy¿sz¹ uchwa³¹, reguluje:
1)

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,

2)

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

3)

lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzenia terenu,

4)

szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego oraz gruntów
rolnych i lenych.

2294

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 489

CZÊÆ 2
G£ÓWNE ZASADY KONSTRUKCJI USTALEÑ ZMIANY PLANU
§ 4.
Opracowywana zmiana planu sk³ada siê z tekstu ustaleñ, stanowi¹cych treæ uchwa³y oraz rysunku, stanowi¹cego
za³¹cznik do uchwa³y.
§ 5.
Ustalenia planu sk³adaj¹ siê z:
1)

ustaleñ ogólnych obowi¹zuj¹cych na ca³ym terenie objêtym opracowaniem,

2)

ustaleñ szczegó³owych obowi¹zuj¹cych na wskazanych terenach elementarnych tj. terenach o zró¿nicowanych
funkcjach i zasadach zagospodarowania lub na ich wydzielonych czêciach, okrelonych w tekcie i na rysunku
planu.
§ 6.

Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:
1)

obowi¹zuj¹ca linia zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ liniê, zgodnie z któr¹ nale¿y lokalizowaæ zabudowê;
wycofanie zabudowy w g³¹b dzia³ki lub wysuniêcie przed tê liniê jest niedopuszczalne,

2)

nieprzekraczalna linia zabudowy nale¿y  przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ realizacja wszelkich obiektów
budowlanych jest niedopuszczalna,

3)

wskanik maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy PZ  nale¿y przez to rozumieæ stosunek maksymalnej
powierzchni zabudowy do ca³kowitej powierzchni terenu,

4)

wskanik maksymalnej dopuszczalnej intensywnoci zabudowy IZ  nale¿y przez to rozumieæ stosunek ca³kowitej
powierzchni wszystkich kondygnacji budynków do powierzchni terenu,

5)

wskanik minimalnej powierzchni terenów zielonych i nieutwardzonych TZ  nale¿y przez to rozumieæ stosunek
powierzchni terenów zielonych i nieutwardzonych do ca³kowitej powierzchni terenu,

6)

maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy HZ  nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ zabudowy liczon¹
od poziomu terenu do kalenicy dachu najwy¿ej po³o¿onych czêci budynku,

7)

linie rozgraniczaj¹ce  linie rozdzielaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania; na
rysunku planu poprowadzone s¹ one po obowi¹zuj¹cych liniach podzia³ów geodezyjnych,

8)

linie podzia³u terenu  ustalone w planie linie projektowanego podzia³u terenu na dzia³ki, okrelone jako:
a) obowi¹zuj¹ce linie podzia³u  okrelaj¹ce zobowi¹zanie do przeprowadzenia lub utrzymania istniej¹cego podzia³u
terenu zgodnego z t¹ lini¹,
b) dopuszczalne linie podzia³u  okrelaj¹ce dopuszczenie takiego podzia³u terenu jako zalecanego, bez
koniecznoci jego przeprowadzenia.
ROZDZIA£ II
USTALENIA OGÓLNE
CZÊÆ 1
USTALENIA DOTYCZ¥CE KATEGORII TERENU
§ 7.

Na obszarze objêtym opracowaniem ustala siê nastêpuj¹ce kategorie przeznaczenia terenu:
1)

dla terenów budowlanych:
a) NU  tereny obszarów i urz¹dzeñ sk³adowania odpadów sta³ych,
b) ZUO  tereny spalarni odpadów,
c) EE  teren stacji transformatorowej,

2)

dla terenów niebudowlanych:
a) KX  tereny ci¹gu pieszojezdnego,
b) Kx  tereny urz¹dzeñ uzbrojenia podziemnego,
c) ZP  tereny zieleni izolacyjnej.
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§ 8.
1.

Tereny obszarów i urz¹dzeñ sk³adowania odpadów sta³ych (NU) s³u¿¹ g³ównie celom sk³adowania odpadów sta³ych.
Funkcja wysypiska jest na tych terenach funkcj¹ podstawow¹, lecz nie jedyn¹. Inne przeznaczenie terenu, wymienione
poni¿ej, dopuszcza siê pod warunkiem nie powodowania uci¹¿liwoci mog¹cej ograniczyæ funkcjê sk³adowania
odpadów sta³ych.

2.

Na terenach sk³adowania odpadów sta³ych dopuszcza siê lokalizowanie:
1) obiektów zwi¹zanych z funkcjonowaniem sk³adowania odpadów sta³ych,
2) obiektów i urz¹dzeñ pomocniczych s³u¿¹cych zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektrycznoæ, wodê,
gaz, urz¹dzeñ odprowadzaj¹cych cieki nawet, jeli w planie zagospodarowania przestrzennego nie
s¹ przewidziane na te cele odpowiednie powierzchnie,
3) ulic uk³adu obs³uguj¹cego,
4) inne u¿ytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów sk³adowania odpadów sta³ych jest niedopuszczalne.
§ 9.

1.

Tereny spalarni odpadów (ZUO) s³u¿¹ g³ównie celom spalarni odpadów. Funkcja terenów spalarni odpadów jest
na tych terenach funkcj¹ podstawow¹, lecz nie jedyn¹. Inne przeznaczenie terenu, wymienione poni¿ej, dopuszcza
siê pod warunkiem nie powodowania uci¹¿liwoci mog¹cej ograniczyæ funkcjê podstawow¹.

2.

Na terenach spalarni odpadów dopuszcza siê lokalizowanie:
1) budynków obs³ugi i administracji terenu,
2) tereny zaplecza technologicznego,
3) miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych, na w³asnej dzia³ce, dla samochodów,
4) obiektów i urz¹dzeñ pomocniczych s³u¿¹cych zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektrycznoæ, wodê,
gaz, urz¹dzeñ odprowadzaj¹cych cieki nawet, jeli w planie zagospodarowania przestrzennego nie
s¹ przewidziane na te cele odpowiednie powierzchnie,
5) przed przyst¹pieniem do realizacji inwestycji nale¿y wykonaæ projekt zagospodarowania terenu.

3.

Inne u¿ytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów spalarni odpadów jest niedopuszczalne.
§ 10.

1.

Tereny zieleni izolacyjnej (ZP) s³u¿¹ przede wszystkim lokalizacji terenu lokalizacji zieleni izolacyjnej od terenów
sk³adowiska odpadów i spalarni odpadów.

2.

Na terenach zieleni izolacyjnej dopuszcza siê lokalizowanie zieleni wysokiej i niskiej z nasadzeniami drzewostanu.
§ 11.

1.

Tereny ci¹gu pieszojezdnego (KX) s³u¿¹ przede wszystkim lokalizacji dróg dojazdowych oraz urz¹dzeñ i obiektów
zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu.

2.

Na terenach komunikacji pieszojezdnej dopuszcza siê lokalizowanie:
1) jezdni, cie¿ek rowerowych, chodników,
2) przyulicznych pasów postojowych i zatok parkingowych dla samochodów,
3) zieleni przyulicznej,
4) pasów technicznych uzbrojenia sieci infrastruktury,
5) urz¹dzeñ organizacji ruchu,
6) owietlenia ulic,
7) elementów wyposa¿enia ulic i urz¹dzenia przestrzeni publicznych.
§ 12.

1.

Tereny ci¹gu uzbrojenia technicznego (Kx) s³u¿¹ przede wszystkim lokalizacji pasa technicznego dla urz¹dzeñ
i obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ istniej¹cej infrastruktury technicznej.

2.

Na terenach ci¹gu uzbrojenia technicznego dopuszcza siê lokalizowanie:
1) chodników,
2) zieleni trawiastej,
3) uzbrojenia sieci infrastruktury.
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CZÊÆ 2
USTALENIA DOTYCZ¥CE ZASAD INWESTOWANIA ORAZ TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
I U¯YTKOWANIA TERENU
§ 13.
1.

Ustala siê wymóg uporz¹dkowania podzia³ów nieruchomoci zgodnie z rysunkiem planu.

2.

Do czasu docelowego zagospodarowania terenu dopuszcza siê utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania.

3.

Tymczasowe zagospodarowanie i u¿ytkowanie terenu inne ni¿ wskazane dla kategorii terenu, jest mo¿liwe jedynie
pod warunkiem nie utrudniania realizacji planu oraz zwolnienia terenu w stanie niepogorszonym pod inwestycje
zgodne z planem.
CZÊÆ 3
USTALENIA DOTYCZ¥CE OBS£UGI IN¯YNIERSKIEJ
§ 14.

1.

Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu opracowania nale¿y zapewniæ z drogi lokalnej KD.

2.

Obs³ugê in¿ynieryjn¹ terenu opracowania nale¿y zapewniæ z istniej¹cych i projektowanych sieci uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w liniach rozgraniczaj¹cych drogi lokalnej-gminnej.

3.

Poza liniami regulacyjnymi zabudowy dopuszcza siê lokalizacjê jedynie podziemnych urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
§ 15.

Ustala siê zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:


zasilanie obiektów z nowoprojektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV kablowymi obwodami.
§ 16.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w ciep³o:
1)

zaleca siê system lokalnego ród³a ciep³a,

2)

zaleca siê stosowanie paliw ekologicznych (energia wytworzona w wyniku spalania odpadów, gaz propan-butan,
olej opa³owy typu ekoterm, energia elektryczna).
§ 17.

Ustala siê zasady zaopatrzenia w wodê:


wymóg pod³¹czenia inwestycji do zbiorczej sieci wodoci¹gowej (lokalizacja ujêcia wody poza obszarem opracowania).
§ 18.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzenia cieków:
1)

ustala siê objêcie terenu systemem neutralizacji  ze skierowaniem cieków do oczyszczalni w Choszcznie poza
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

2)

cieki sanitarne z terenu objêtego opracowaniem nale¿y odprowadziæ do projektowanych kolektorów
kanalizacyjnych.
§ 19.

W ramach obs³ugi telekomunikacyjnej, w miarê potrzeby, planuje siê rozbudowê sieci telefonicznej i poprowadzenia jej
po wyznaczonych trasach kabli teletechnicznych w ci¹gach chodnikowych.
CZÊÆ 4
USTALENIA DOTYCZ¥CE ZASAD KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
§ 20.
1.

Ustala siê wytyczne urbanistyczne sposobów kszta³towania zabudowy:
 wprowadza siê podzia³y parcelacyjne, okrelone w rysunku planu, zgodne z charakterem projektowanej
zabudowy.
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Ustala siê wytyczne urbanistyczne dotycz¹ce lokalizacji zabudowy:
 zabudowê nale¿y lokalizowaæ zgodnie z liniami regulacyjnymi okrelonymi w rysunku planu tj. w odleg³oci
min. 40,0 m od krawêdzi jezdni KD.
§ 21.

Ustala siê zasady kszta³towania formy architektonicznej zabudowy dla obiektów nowoprojektowanych:


projektowana zabudowa powinna mieæ gabaryty do 3 kondygnacji nadziemnych.

ROZDZIA£ III
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§ 22.
Dla terenu ZUO ustala siê:
1.

Funkcja terenu:
 tereny spalarni odpadów.

2.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
2) projektowana zabudowa powinna mieæ gabaryty do 3 kondygnacji nadziemnej.

3.

Zasady i warunki parcelacji terenu:
 podzia³ geodezyjny dzia³ek zgodnie z rysunkiem planu.

4.

Zasady zagospodarownia terenu:
1) dopuszczalny maksymalny wskanik powierzchni zabudowy
PZ = 0.60,
2) dopuszczalny maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
IZ = 0.40,
3) minimalny wskanik powierzchni zielonych i nieutwardzonych
TZ = 0.30,
4) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy- do 3 kondygnacji, lecz nie wiêcej ni¿ HZ = 10,5 m n.p.t.,
5) zalecane ogrodzenie na podmurówce z ceg³y w formie parkanów lub kszta³towanych ¿ywop³otów
max. wys. 1,20 m.

5.

Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej terenu:
1) obs³uga in¿ynieryjna z sieci zlokalizowanych w drodze gminnej (KD),
2) dojazd do posesji z drogi gminnej (KD).
§ 23.

Dla terenu NU ustala siê:
1.

Funkcja terenu:

tereny wysypiska odpadów (NU).

2.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
2) zaleca siê utrzymanie równej wysokoci budynków obs³ugi technicznej,
3) projektowana zabudowa powinna mieæ gabaryty do 1,5 kondygnacji nadziemnej.

3.

Zasady i warunki parcelacji terenu:
 podzia³ geodezyjny dzia³ek zgodnie z rysunkiem planu.

4.

Zasady zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalny maksymalny wskanik powierzchni zabudowy
PZ = 0.10,
2) dopuszczalny maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
IZ = 0.20,
3) minimalny wskanik powierzchni zielonych i nieutwardzonych
TZ = 0.60,
4) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy- do 1 kondygnacji, lecz nie wiêcej ni¿ HZ = 4,5 m n.p.t.,
5) zalecane ogrodzenie na podmurówce z ceg³y w formie parkanów lub kszta³towanych ¿ywop³otów.
§ 24.

Dla terenu KX ustala siê:
1.

Funkcja terenu:
 ci¹g pieszojezdny (KX) uk³adu podstawowego.

2.

Sposób zagospodarowania terenu:
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szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m, z chodnikami 2,0 m szerokoci po dwu stronach jezdni,
zachowanie rezerwy terenu dla potrzeb projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego.
§ 25.

Dla terenu EE ha ustala siê:
1.

Funkcja terenu:
 teren projektowanej stacji transformatorowej (EE).

2.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
2) projektowana zabudowa powinna mieæ gabaryty do 1 kondygnacji nadziemnej.

3.

Zasady zagospodarownia terenu:
1) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy- do 1 kondygnacji, lecz nie wiêcej ni¿ HZ= 4,5 m n.p.t.,
2) zalecane ogrodzenie na podmurówce z ceg³y w formie parkanów lub kszta³towanych ¿ywop³otów
o wys. max. 1,20 m.
§ 26.

Na terenach objêtych zmianami w planie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymogi w zakresie ochrony rodowiska:
1)

podzia³ terenu wg zasad okrelonych § 7 uchwa³y,

2)

wprowadzenie zieleni urz¹dzonej z przewag¹ gatunków zimozielonych,

3)

zastosowanie potrójnych nasadzeñ drzew z podwójnym wype³nieniem na terenach przyleg³ych do dróg,

4)

wykluczenie upraw przeznaczanych do konsumpcji w strefie oddzia³ywania sk³adowiska odpadów,

5)

rekultywacjê terenów o zalecanych kierunkach,

6)

sporz¹dzenie dokumentacji w zakresie pe³nego rozpoznania zasobów geologicznych i wystêpowania wód
podziemnych,

7)

oddzia³ywanie ponadnormatywne obiektów musi siê zamykaæ w obszarze dzia³ki 230/4.
§ 27.

Tereny objête zmian¹ funkcji nie s¹ rozpoznane pod wzglêdem wystêpowania stanowisk archeologicznych:
1)

zobowi¹zuje siê Inwestora do powiadomienia Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków z siedzib¹
w Szczecinie o zamiarze przyst¹pienia do realizacji inwestycji z wyprzedzeniem minimum 3  miesiêcznym, w celu
przeprowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych. Archeologiczne badania maj¹ charakter sezonowy,
w okresie wiosennym (kwiecieñ-maj) i jesienny (wrzesieñ-padziernik),

2)

zobowi¹zuje siê Inwestora do powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zamiarze rozpoczêcia
prac ziemnych z wyprzedzeniem minimum 14  dniowym, w celu umo¿liwienia sprawowania nadzoru archeologicznokonserwatorskiego. W razie stwierdzenia okolicznoci, które maj¹ znaczenie na stan zachowania obiektów
zabytkowych i warstw kulturowych, Inwestor zobowi¹zany jest zleciæ przeprowadzenie ratunkowych badañ
archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie fizycznej lub prawnej)
§ 28.

Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów zieleni na cele nierolne dla obszaru 11,1517 ha okrelonego w § 2 uchwa³y:

NR DZIA£KI
1
230/5

POWIERZCHNIA w ha
2
R III b
R IV a
R IV b
R V
Ls IV
Ls V
N
razem

3
0,3138
2,0461
6,6085
1,0515
0,6100
0,4800
0,0418
11, 1517
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ROZDZIA£ IV
USTALENIA KOÑCOWE
§ 29.
Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ planu trac¹ moc ustalenia zawarte w Planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gminy Choszczno, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/42/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Choszczno
z dnia 14 marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 16, poz. 137).
§ 30.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê
od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0 %.
§ 31.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 32.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Barbara Dziendzik
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XX/239/2000
Rady Miejskiej Choszcznie
z dnia 17 listopada 2000 r.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJ¥CEGO
TERENY PRZEZNACZONE POD FUNKCJE POWIÊKSZENIA ISTNIEJ¥CEGO WYSYPISKA ODPADÓW
ORAZ BUDOWY ZAK£ADU UTYLIZACJI ODPADÓW
MIEJSCOWOÆ STRADZEWO

SKALA 1: 2000
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LEGENDA
OZNACZENIA
GRANICE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TERENY O RÓ¯NYCH FUNKCJACH
- CILE OKRELONE
LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TERENY O RÓ¯NYCH FUNKCJACH
- ORIENTACYJNE
- PREFEROWANE
- NIEPRZEKRACZALNE
LINIE
PODZIA£U
WEWNÊTRZNEGO
ZAGOSPODAROWANIA - ORIENTACYJNE

O

RÓ¯NYCH

ZASADACH

PRZEZNACZENIE TERENU
TERENY OBSZARÓW I URZ¥DZEÑ SK£ADOWANIA ODPADÓW STA£YCH
GRANICE TERENU SK£ADOWISKA ODPADÓW STA£YCH
- PREFEROWANE
- NIEPRZEKRACZALNE
TERENY SK£ADOWISKA POPIO£ÓW
- PREFEROWANE
- NIEPRZEKRACZALNE
TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ, ZADRZEWIONE
TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ
GRANICE TERENU NIEPRZEKRACZALNE
TERENY SPALARNI ODPADÓW
TERENY KOMUNIKACJI WEWNÊTRZNEJ
TERENY STACJI TRANSFORMATOROWEJ
DOGA GMINA (poza obszarem opracowania)
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
LINIE ZABUDOWY NIEPRZEKRACZALNE
REJON LOKALIZACJI OBIEKTÓW ZWI¥ZANYCH Z OBS£UG¥ SK£ADOWISKA
REJON LOKALIZACJI OBIEKTÓW ZWI¥ZANYCH Z OBS£UG¥ SPALARNI ODPADÓW
ZASADY INNE
ZASADY SYTUOWANIA BUDYNKÓW
CHARAKTERYSTYCZNE ODLEG£OCI W METRACH-MINIMALNE
WYRÓ¯NIONE SKUPISKA ZIELENI
URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
KIERUNEK DOPROWADZENIA WODY
KIERUNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KIERUNEK DOPROWADZENIA SIECI KABLOWEJ TECHNICZNEJ

Poz. 490
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 20 listopada 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Gryficach.
Informuje siê, i¿ w dniu 20 listopada 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca zmianê taryfy dla ciep³a
ustalonej przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gryficach o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ-820/225-C/4/2000/I/BSt
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r.
Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183,
z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991 r.
Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126
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oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268) oraz w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) po rozpatrzeniu wniosku
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Gryficach (zwanego
w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym) zawartego w pimie z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie
zmiany taryfy dla ciep³a poprzez dostosowanie stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie
do sieci ciep³owniczej do zmienionych przepisów ustawy - Prawo energetyczne, postanawiam zatwierdziæ wnioskowan¹
zmianê pierwszej taryfy dla ciep³a w zakresie stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek za przy³¹czenie do sieci
ciep³owniczej, której treæ stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 26 padziernika 1998 r. o numerach WCC/410A/
225/U/1/98/MJ - na wytwarzanie ciep³a, PCC/430/225/ U/1/98/MJ - na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a oraz OCC/118/225/
U/1/98/MJ - na obrót ciep³em, ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona w dniu 18 stycznia 2000 r. decyzj¹
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki nr OSZ - 820 /225 - B/16/2000. W zwi¹zku z og³oszeniem ustawy z dnia 26 maja 2000 r.
o zmianie ustawy - Prawo energetyczne nast¹pi³a koniecznoæ dostosowania ww. taryfy w czêci dotycz¹cej stawek
op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej. Maj¹c powy¿sze na uwadze
we wniosku zawartym w pimie z dnia 13 listopada 2000 r. Przedsiêbiorstwo energetyczne zaproponowa³o zmiany taryfy
polegaj¹ce na:
1.

przekszta³ceniu struktury stawek op³at za us³ugi przesy³owe, poprzez wyodrêbnienie w nich op³aty sta³ej i op³aty
zmiennej zgodnie z wymogami art. 45 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 ze zm.),

2.

dostosowaniu sposobu naliczania stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej do zasad okrelonych
w art. 19 ustawy  Prawo energetyczne.

Przedsiêbiorstwo energetyczne sk³adaj¹c wniosek o czêciow¹ zmianê taryfy dla ciep³a skorzysta³o z przewidzianej
z art. 155 Kpa mo¿liwoci wzruszenia decyzji ostatecznej.
Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za jej zgod¹ zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli nie sprzeciwia siê temu przepis szczególny
oraz przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
W niniejszej sprawie wyst¹pi³y wszystkie wymienione powy¿ej przes³anki umo¿liwiaj¹ce zmianê taryfy dla ciep³a w zakresie
op³at za us³ugi przesy³owe oraz op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uzna³em, ¿e zatwierdzenie wnioskowanych przez Przedsiêbiorstwo energetyczne zmian
jest zasadne i celowe, poniewa¿ umo¿liwi wprowadzenie w stosunkach z odbiorcami stawek op³at zgodnych z ustaw¹
 Prawo energetyczne.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
Witold Kêpa
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ZMIANA
TARYFY DLA CIEP£A

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 , poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r.
Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489
i Nr 48, poz. 555) w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki Nr OSZ-820/22-B/
16/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W czêci I Okrelenia u¿yte w taryfie oznaczaj¹ zmienia siê wyjanienie definicji rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe
zastêpuj¹c dotychczasowe rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu
ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców (Dz.U. Nr 72, poz. 845).
W czêci IV Rodzaje oraz wysokoci cen i stawek op³at w pkt. 4.1. Tabela cen i stawek op³at dla odbiorców grupy A
zamiast dotychczasowych stawek op³at za us³ugi przesy³owe wprowadza siê nastêpuj¹ce stawki:

Wyszczególnienie
Stawka op³aty sta³ej
Stawka op³aty zmiennej

Jednostka miary

Wartoæ netto

Wartoæ z podatkiem VAT
(22%)

z³/MW/rok

8.935,44

10.901,24

z³/GJ

2,87

3,50

W czêci IV Rodzaje oraz wysokoci cen i stawek op³at w pkt. 4.1. Tabela cen i stawek op³at dla odbiorców grupy C
zamiast dotychczasowych stawek op³at za us³ugi przesy³owe wprowadza siê nastêpuj¹ce stawki:

Wyszczególnienie
Stawka op³aty sta³ej
Stawka op³aty zmiennej

Jednostka miary

Wartoæ netto

Wartoæ z podatkiem VAT
(22%)

z³/MW/rok

3.136,08

3.826,02

z³/GJ

0,95

1,16

Stawki op³at za us³ugi przesy³owe zosta³y ustalone zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 5 ustawy  Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), tj. poprzez wyodrêbnienie w dotychczasowej stawce op³aty za us³ugi
przesy³owe op³aty sta³ej i op³aty zmiennej.
W czêci IV Rodzaje oraz wysokoci cen i stawek op³at w pkt. 4.4. Zasady obliczania op³at w miejsce definicji
Op³ata za us³ugi przesy³owe wprowadza siê nastêpuj¹ce zapisy:
Op³ata sta³a za us³ugi przesy³owe stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym i stawki
op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.
Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i stawki op³aty zmiennej dla danej grupy odbiorców, op³ata ta jest pobierana
w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.
W czêci IV Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at w pkt. 4.4. Zasady obliczania op³at punkt Op³aty
za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej otrzymuje brzmienie:
W przypadku przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej przewidzianej w za³o¿eniach, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci
s³u¿¹cych do przy³¹czania podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa
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w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania w ciep³o, sporz¹dzonym przez to przedsiêbiorstwo przy
uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy okrelonych
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
W czêci VI Warunki stosowania cen i stawek op³at zapis dotycz¹cy standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
otrzymuje brzmienie:
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców okrelonych w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
W czêci VI Warunki stosowania cen i stawek op³at skrela siê punkt Sposób postêpowania w przypadku zg³oszenia
reklamacji.
W czêci VII skrela siê punkty Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at oraz Ustalenie wspó³czynnika
korekcyjnego X.
Pozosta³a czêæ taryfy pozostaje bez zmian.

Poz. 491
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 22 listopada 2000 r.
o decyzji Prezesa URE odmawiaj¹cej zatwierdzenia taryfy dla ciep³a opracowanej przez Wojskow¹ Agencjê
Mieszkaniow¹ w Warszawie.
Informuje siê, i¿ w dniu 20 listopada 2000 r. zosta³a wydana decyzja odmawiaj¹ca zatwierdzenie taryfy dla ciep³a
opracowanej przez Wojskow¹ Agencjê Mieszkaniow¹ w Warszawie o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
OWA-820/9356-A/19/2000/I/RK
Na podstawie art. 47 ust. 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1, art. 45 i art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555)
oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r.
Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz.185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183,
z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991 r.
Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944 z 1998 r. Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268), po rozpatrzeniu wniosku Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej Wnioskodawc¹,
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 011263946, z dnia 27 lipca 1999 r. (znak: 2060/ZUN)
o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a, uzupe³nionego pismem z dnia 27 czerwca 2000 r. (znak: BP-ZUN-6681-27/2000), pismem
z dnia 31 lipca 2000 r. (znak: BP-ZUN-6681-29/2000), pismem z dnia 7 wrzenia 2000 r. (znak: BP-ZUN-6681-30/2000),
pismem z dnia 2 padziernika 2000 r. (znak: BP-ZUN-6681-31/2000) oraz pismem z dnia 7 listopada 2000 r. (znak: BP-ZUN6681-32/2000), postanawiam odmówiæ zatwierdzenia przedstawionej taryfy dla ciep³a.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
posiadaj¹cej koncesje:
1)

nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. na wytwarzanie ciep³a,

2)

nr PCC/823/9356/W/3/99/MJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a,

3)

nr OCC/242/9356/W/3/99/MJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. na obrót ciep³em,

w dniu 28 lipca 1999 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej
przez Wnioskodawcê.
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Postêpowanie to, na skutek pisma Wnioskodawcy z dnia 9 wrzenia 1999 r. (znak: 2492/ZUN) zosta³o zawieszone.
Postêpowanie zosta³o wznowione na wniosek Wnioskodawcy w dniu 27 czerwca 2000 r. (pismo znak: BP-ZUN-6681-27/
2000).
Zgodnie z za³¹cznikami do udzielonych Wnioskodawcy koncesji, jest on uprawniony do prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej polegaj¹cej na:


wytwarzaniu ciep³a w 72 ród³ach zlokalizowanych w 60 miastach na terenie ca³ego kraju, których ³¹czna moc
zainstalowana wynosi 81,5 MW,



przesy³aniu i dystrybucji ciep³a za pomoc¹ 77 sieci ciep³owniczych,



obrocie ciep³em w 274 miastach.

Wnioskodawca w trakcie postêpowania administracyjnego modyfikowa³ taryfê, motywuj¹c to faktem, i¿ Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa znajduje siê w fazie ci¹g³ych przekszta³ceñ, dlatego te¿, podczas trwania postêpowania, w czêci
grup odbiorców zrezygnowa³ z dzia³alnoci polegaj¹cej na dostarczaniu ciep³a do odbiorcy. Wnioskodawca ustali³
ostatecznie iloæ grup odbiorców w taryfie na 91.
Na podstawie analizy zgromadzonej w trakcie postêpowania administracyjnego dokumentacji (przes³ane przez
Wnioskodawcê pisma: z dnia 27 czerwca 2000 r. (znak: BP-ZUN-6681-27/2000), dnia 31 lipca 2000 r. (znak: BP-ZUN-668129/2000), z dnia 7 wrzenia 2000 r. (znak: BP-ZUN-6681-30/2000) oraz z dnia 2 padziernika 2000 r. (znak: BP-ZUN-6681-31/
2000 z dnia 7 listopada 2000 r. (znak: BP-ZUN-6681-32/2000)) stwierdzono, ¿e Wnioskodawca opracowa³ taryfê niezgodnie
z art. 45 i 46 ustawy  Prawo energetyczne poprzez ustalenie w sposób nieprawid³owy cen i stawek op³at zawartych
w przedstawionej do zatwierdzenia taryfie dla ciep³a.
W uzasadnieniu do wniosku taryfowego Wnioskodawca przedstawi³ koszty, o których stwierdza, ¿e stanowi¹ podstawê
kalkulacji bazowych cen i stawek op³at w taryfie.
Przeprowadzona analiza przedstawionych kosztów i dokonana na ich podstawie kalkulacja dowodzi, ¿e w grupach
odbiorców: D-11, E-020, E-022, D-10, D-04, D-12, E-03, E-04, D-16, D-17, D-05, D-18, D-06, D-07, B-03, E-023, E-030 ceny
i stawki op³at ustalone w taryfie nie wynikaj¹ z kosztów, które Wnioskodawca przedstawi³ jako uzasadnione.
Przyk³adowo, dla grupy odbiorców D-11 cenê za zamówion¹ moc ciepln¹ w taryfie ustalono w wysokoci 7160 z³/MW/
m-c, za cenê ciep³a w wysokoci 24,88 z³/GJ, natomiast szczegó³owa analiza przedstawionych przez Wnioskodawcê
w uzasadnieniu danych dotycz¹cych tej grupy odbiorców wskazuje, ¿e:


ustalono w sposób niezgodny z § 12 ust. 2 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym
rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), zwanego
dalej rozporz¹dzeniem taryfowym, cenê za zamówion¹ moc ciepln¹ (przy wielkoci mocy zamówionej równej
0,729 MW), która wobec przedstawionej przez Wnioskodawcê kalkulacji przy wskaniku udzia³u op³at za zamówion¹
moc ciepln¹ w ³¹cznych op³atach za zamówion¹ moc ciepln¹ i ciep³o równym 0,3 powinna wynosiæ 7005,23 z³/MW/
m-c, a nie jak ustalono w taryfie 7160 z³/MW/m-c,



ustalono w sposób niezgodny z § 12 ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego cenê ciep³a, gdy¿ na bazie
przedstawionych przez Wnioskodawcê kosztów winna ona wynosiæ 24,34 z³/GJ, a nie jak ustalono w taryfie
24,88 z³/GJ.

Z kolei dla grupy odbiorców oznaczonej symbolem E-030 ustalono w taryfie cenê za zamówion¹ moc ciepln¹ w wysokoci
1654,75 z³/MW/m-c, za cenê ciep³a w wysokoci 17,58 z³/GJ.
Analiza przedstawionych przez Wnioskodawcê w uzasadnieniu danych dotycz¹cych tej grupy odbiorców dowodzi, ¿e:


ustalono w sposób niezgodny z § 12 ust. 2 pkt 1 rozporz¹dzenia taryfowego cenê za zamówion¹ moc ciepln¹
(przy wartoci mocy zamówionej przez odbiorców 4,34 MW), która powinna wynosiæ 1450,81 z³/MW/m-c,



ustalono w sposób niezgodny z § 12 ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego cenê ciep³a, gdy¿ na bazie
przedstawionych przez Wnioskodawcê kosztów (przy iloci ciep³a sprzedanego na poziomie 44119 GJ) powinna
ona wynosiæ 15,41 z³/GJ.

W przypadku za grupy odbiorców D-18 Wnioskodawca ustali³ w taryfie stawkê op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
w wysokoci 198,96 z³/MW/m-c i stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe w wysokoci 0,61 z³/GJ. Analiza za
przedstawionych przez Wnioskodawcê danych pokazuje, ¿e op³ata sta³a za us³ugi przesy³owe dla tej grupy odbiorców
powinna wynosiæ 176,05 z³/MW/m-c, za op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe powinna wynosiæ 0,52 z³/GJ.
W przypadku grupy odbiorców D-16 Wnioskodawca ustali³ w taryfie stawkê op³aty abonamentowej w wysokoci
11,42 z³/przy³¹cze/m-c. Analiza za przedstawionych przez Wnioskodawcê danych pokazuje, ¿e op³ata ta winna wynosiæ
10,88 z³/przy³¹cze/m-c.
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Nale¿y zaznaczyæ, ¿e podobnie w sposób nieprawid³owy zosta³y ustalone w taryfie ceny i stawki op³at dla pozosta³ych
13 w/w grup odbiorców; wykazuj¹ one rozbie¿noci od wartoci, które otrzymuje siê po przeprowadzeniu kalkulacji
zgodnej z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami, na bazie przedstawionych przez Wnioskodawcê kosztów i danych
na temat wielkoci fizycznych ciep³a, mocy cieplnej i liczby przy³¹czy. Na takie niezgodnoci zwracano uwagê
Wnioskodawcy w skierowanych do niego wezwaniach: z dnia 7 sierpnia 2000 r. (znak: OWA-820/9356-A/10/2000/I),
z dnia 19 wrzenia 2000 r. (znak: OWA-820/9356-A/14/2000/I) i z dnia 26 padziernika 2000 r. (znak: OWA-820/9356-A/17/
2000/I). Pomimo tych wezwañ, przedstawione przez Wnioskodawcê w dniu 7 listopada 2000 r. dokumenty (znak: BPZUN-6681-32/2000) nadal zawieraj¹ niezgodnoci w zakresie sporz¹dzonych kalkulacji, w tym równie¿ b³êdy rachunkowe.
Ponadto nale¿y zaznaczyæ, i¿ w toku postêpowania administracyjnego Wnioskodawca przedstawi³ wprawdzie dokumenty,
które w jego ocenie mia³y potwierdzaæ koszty poniesione w okresie bazowym, to jednak zarówno te dokumenty jak
i sposób przedstawienia w nich informacji uniemo¿liwia precyzyjne ustalenie kosztów uzasadnionych prowadzenia
dzia³alnoci polegaj¹cej na wytwarzaniu, przesy³aniu i dystrybucji oraz obrotu ciep³em, o których mowa w art. 45 ust. 1
pkt 1. W szczególnoci przy tym w przypadku grupy odbiorców E-018, dla której Wnioskodawca ustali³ w taryfie cenê
za zamówion¹ moc ciepln¹ w wysokoci 9640,69 z³/MW/m-c i cenê ciep³a w wysokoci 30,89 z³/GJ, nie przedstawi³
on kosztów uzasadnionych, na podstawie których te ceny ustalono. Zatem analiza zasadnoci kwalifikacji poszczególnych
kosztów w poczet kosztów uzasadnionych stanowi¹cych podstawê kalkulacji cen i stawek op³at w taryfie, jak i sposobu
kalkulacji w tej grupie jest niemo¿liwa z powodu braku fundamentalnych danych.
Ze wzglêdu na powy¿sze, bior¹c pod uwagê czas trwania postêpowania administracyjnego, przez co Wnioskodawca
mia³ wielokrotn¹ mo¿liwoæ usuniêcia niezgodnoci, postanowi³em orzec jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Oddzia³u Centralnego
Urzêdu Regulacji Energetyki
w Warszawie
Krystyna Gromczyñska
Poz. 492
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzjach Prezesa URE
z dnia 28 listopada 2000 r.
nr WCC/938/1762/W/3/2000/RW, PCC/948/1762/W/3/2000/RW oraz OCC/276/1762/W/3/200/RW.
W dniu 23 listopada 2000 r. zosta³a udzielona koncesja na wniosek firmie Za³om  Dom Service Sp. z o.o.
z siedzib¹ przy ul. Osiedle Kasztanowe 4, 70-895 Szczecin na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a oraz obrót
ciep³em w okresie od dnia 30 listopada 2000 r. do dnia 30 listopada 2010 r.
UZASADNIENIE
Firma Za³om  Dom Service Sp. z o.o. zosta³a zarejestrowany w rejestrze handlowym w dniu 16 padziernika 1996 r.
oraz spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 1  4 ustawy Prawo energetyczne. W szczególnoci dysponuje rodkami
finansowymi i mo¿liwociami technicznymi gwarantuj¹cymi prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci, zatrudnia osoby
o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych oraz nie znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym ani w likwidacji.

Dyrektor Biura
Komunikacji Spo³ecznej i Informacji
Olgierd Sz³apczyñski
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Poz. 493
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 1 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany decyzji zatwierdzaj¹cej taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Miejskie Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Dar³owie
Informuje siê, i¿ w dniu 1 grudnia 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca zmianê taryfy dla ciep³a ustalonej
przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Dar³owie o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/502-A/19/2000/I
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 98, poz. 1071) oraz w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Dar³owie zawartego w pimie z dnia 27 listopada 2000 r.
w sprawie przed³u¿enia okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie dla ciep³a
do dnia 31 stycznia 2001 r., postanawiam przed³u¿yæ okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at ujêtych
w pierwszej taryfie dla ciep³a, zatwierdzonej moj¹ decyzj¹ Nr OSZ-820/502-A/11/99 z dnia 20 padziernika 1999 r.,
oraz przed³u¿on¹ i zmienion¹ moja decyzj¹ Nr OSZ-820/502-A/16/99 z dnia 11 padziernika, do dnia 31 stycznia 2001 r.,
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 23 wrzenia 1999 r. o numerach WCC/80/502/U/2/
98/PM - na wytwarzanie ciep³a i PCC/86/502/U/2/98/PM - na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a ze zmian¹ PCC/86/502/U/3/
99 - ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki nr OSZ820/502A/11/99 z dnia 20 padziernika 1999 r..
Przedsiêbiorstwo energetyczne z³o¿y³o wniosek o przed³u¿enie obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych
w pierwszej taryfie dla ciep³a do dnia 31 stycznia 2001 r., z uwagi na koniecznoæ dostosowania koncesji do nowych
warunków dzia³alnoci przedsiêbiorstwa wynikaj¹cych z zakoñczenia modernizacji systemu ciep³owniczego miasta
polegaj¹cej na likwidacji róde³ ciep³a opalanych wêglem, budowie omiu kot³owni gazowych oraz budowie nowych
sieci przesy³owych. W zwi¹zku z powy¿szym zaistnia³a koniecznoæ opracowania drugiej taryfy dla ciep³a na innej bazie
kosztowej tj. uwzglêdniaj¹cej zaistnia³e zmiany warunków dzia³alnoci przedsiêbiorstwa oraz uwzglêdniaj¹cej, wydane
na podstawie ustawy z dnia 26 maja 2000 r. - o zmianie ustawy  Prawo energetyczne, rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki
z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie ciep³em.
Przedsiêbiorstwo energetyczne sk³adaj¹c wniosek o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a skorzysta³o
z przewidzianej w art. 155 kpa mo¿liwoci wzruszenia decyzji ostatecznej.
Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za jej zgod¹ zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli nie sprzeciwia siê temu przepis szczególny
oraz przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
W niniejszej sprawie wyst¹pi³y wszystkie wymienione powy¿ej przes³anki umo¿liwiaj¹ce oraz uzasadniaj¹ce przed³u¿enie
okresu obowi¹zywania tej taryfy.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uzna³em, ¿e zatwierdzenie wnioskowanych zmian jest zasadne.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
Witold Kêpa
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KOMUNIKAT
Uprzejmie informuje siê PT. Prenumeratorów, i¿ cena prenumeraty rocznej jednego egzemplarza
Dziennika Urzêdowego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie w 2001 roku 220,00 z³otych.
Prenumeratê mo¿na zg³aszaæ tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia 2001 r. uiszczaj¹c
stosown¹ kwotê na konto Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4,
Wydzia³ Finansowy,
NBP O/O Szczecin Nr 10101599-5597-223-1
powiadamiaj¹c o wp³acie ww. Wydzia³.
Dodatkowo informuje siê, i¿ w miarê posiadanych rezerw, mo¿na nabyæ pojedyncze egzemplarze
Dziennika w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146,
tel. 43-03-402.
Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 0,15 z³ od ka¿dej strony.
Nadto Dzienniki Urzêdowe mo¿na otrzymaæ do wgl¹du w bibliotece Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146.

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski
Redakcja: Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki
w Szczecinie
Wydzia³ Nadzoru i Kontroli
ul. Wa³y Chrobrego 4, tel. 43-03-326
T³oczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 4 grudnia 2000 r.
w Zak³adzie Obs³ugi Administracji
Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Szczecinie
Dzia³ Poligrafii
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