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ROZPORZ¥DZENIE NR 20/2001
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia obszaru wyst¹pienia choroby zakanej zwierz¹t - wcieklizny u jenota, obszaru
zagro¿onego wyst¹pieniem tej choroby oraz sposobów oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów
obowi¹zuj¹cych na tych obszarach.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752; z 2001 r.
Nr 29, poz. 320) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Za obszar, na którym wystêpuje choroba zakana zwierz¹t - wcieklizna - zwany dalej obszarem zapowietrzonym,
uznaje siê gospodarstwo Pani Moniki Trawiñskiej w miejscowoci G³êboczek nr 13, gm. Czaplinek w powiecie
drawskim.

2.

Uznaje siê za obszar zagro¿ony wyst¹pieniem choroby zakanej wcieklizny, zwany dalej  obszarem zagro¿onym,
obszar po³o¿ony w gminie Czaplinek obejmuj¹cy miejscowoci: G³êboczek, Piaseczno i Rzepowo oraz w gm.
Z³ocieniec: czêæ miasta Z³ocieniec po³o¿on¹ na pó³noc od Drawy - Osiedla: Gronowskie, Grotniki i Budów
oraz miejscowoci: Cieszyno, Sk¹pe, M¹cidó³, Darskowo i Budów. Zewnêtrzn¹ granicê obszaru okrela siê w sposób
nastêpuj¹cy: na po³udniu prowadz¹c liniê wzd³u¿ pó³nocnego brzegu rzeki Drawa od mostu na ul. Po³czyñskiej
w Z³ocieñcu w kierunku zachodnim do ujcia rzeki Kokna, dalej na pó³noc i pó³nocny-wschód wzd³u¿ rzeki Kokna.
Przed miejscowoci¹ Gronowo linia skrêca na wschód do zachodniego brzegu jeziora Siecino poni¿ej miejscowoci
Siecino, dalej wzd³u¿ brzegu jeziora do oko³o 1 km przed miejscowoci¹ Chlebowo linia skrêca w kierunku wschodnim
do skrzy¿owania dróg poni¿ej miejscowoci Stare Worowo, dalej do miejscowoci M¹cidó³, nastêpnie wschodnim
brzegiem jeziora Drawsko do jego Zatoki Henrykowskiej, dalej w kierunku zachodnim powy¿ej miejscowoci
Siemczyno do pó³nocnego brzegu jeziora Wilczkowo i dalej do rzeki Drawy, nastêpnie wzd³u¿ pó³nocnego brzegu
rzeki Drawy w kierunku zachodnim do mostu na ul. Po³czyñskiej w Z³ocieñcu.
§ 2.

1.

Nakazuje siê oznakowaæ obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablicy ostrzegawczej z widocznym i trwa³ym
napisem: Uwaga - Wcieklizna zwierz¹t Obszar wystêpowania choroby zakanej.

2.

Tablica, o której mowa w ust. 1, powinna byæ umieszczona w bramie posesji okrelonej w § 1 ust. 1.
§ 3.

1.

Nakazuje siê oznakowaæ obszar zagro¿ony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym i trwa³ym
napisem: Uwaga - obszar zagro¿ony wcieklizn¹.

2.

Tablice z treci¹ podan¹ w ust. 1 powinno siê umieciæ na wszystkich drogach i cie¿kach wkraczaj¹cych w obszar
zagro¿ony chorob¹ wym. w § 1 ust. 2.
§ 4.

Na obszarze zapowietrzonym i zagro¿onym wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy i nakazy okrelonego zachowania siê:
1)

zakazuje siê organizowania polowañ i od³owów zwierz¹t ³ownych do dnia 1 grudnia 2001 r. do godz. 2400,

2)

nakazuje siê dokonaæ przegl¹du stanu zdrowia zwierz¹t gospodarskich i domowych,

3)

zakazuje siê swobodnego puszczania psów i kotów poza teren gospodarstw,

4)

nakazuje siê - poza gospodarstwami - prowadzanie psów na smyczy.
§ 5.

Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê:
1)

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Drawsku Pomorskim,
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2)

Burmistrzowi Miasta i Gminy w Z³ocieñcu,

3)

Burmistrzowi Miasta i Gminy w Czaplinku,

4)

Prezesowi Ko³a £owieckiego ¯bik Henrykowi Strzelczakowi
zam. 78-530 Z³ocieniec, ul. Czaplinecka 24,

5)

Prezesowi Ko³a £owieckiego Cyranka Boles³awowi Kostrzewie,
zam. 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Grunwaldzka 14,

6)

Prezesowi Ko³a £owieckiego Jeleñ Celestynowi Buszcie,
zam. 78-530 Z³ocieniec, ul. Gronowska 27,

7)

£owczemu Ko³a £owieckiego Myliwiec w Czaplinku Markowi Kapucie
zam. 78-550 Czaplinek, ul. Kochanowskiego 16/13,

8)

Nadlenictwu w Z³ocieñcu,

9)

Nadlenictwu w Czaplinku.
§ 6.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie
województwa i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanis³aw Wzi¹tek

Poz. 1292
ROZPORZ¥DZENIE NR 21/2001
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia obszaru wyst¹pienia choroby zakanej zwierz¹t - wcieklizny u lisa rudego oraz u jenota,
obszaru zagro¿onego wyst¹pieniem tej choroby oraz sposobów oznakowania tych obszarów
oraz nakazów i zakazów obowi¹zuj¹cych na tych obszarach.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752; z 2001 r.
Nr 29, poz. 320) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Za obszar, na którym wystêpuje choroba zakana zwierz¹t - wcieklizna - zwany dalej obszarem zapowietrzonym,
uznaje siê Ogródki Dzia³kowe pracowników Nadlenictwa w Z³ocieñcu przy ul. Myczkowskiego oraz miejscowoæ
Suliszewo w gm. Drawsko Pomorskie.

2.

Uznaje siê za obszar zagro¿ony wyst¹pieniem choroby zakanej wcieklizny, zwany dalej obszarem zagro¿onym,
obszar po³o¿ony w gminach: Drawsko Pomorskie, Z³ocieniec i Ostrowice. Na obszarze zagro¿onym znajduj¹ siê
miejscowoci: Suliszewo, Zagórki, Dalewo, Gudowo i Linowo w gm. Drawsko Pomorskie, miejscowoci: Darskowo,
Rzênica, Kosobudy, Stawno, Lubieszewo, Cieszyno Drawskie, M¹cidó³ i czêæ miasta Z³ocieniec po³o¿on¹ na
pó³noc od rzeki Drawy w gm. Z³ocieniec, miejscowoci: Rzepowo, Piaseczno i G³êboczek w gm. Czaplinek.
Zewnêtrzn¹ granicê obszaru okrela siê w sposób nastêpuj¹cy: poczynaj¹c na po³udniu od ujcia rzeki Drawy do
jeziora Lubie w kierunku pó³nocnym wzd³u¿ rzeki Drawy, dalej po³udniowym brzegiem jeziora Okra do drogi ³¹cz¹cej
Drawsko Pomorskie z m. Gudowo, nastêpnie w kierunku pó³nocnym do m. Zarañsko pozostawiaj¹c po zachodniej
stronie miasto Drawsko Pomorskie, dalej wzd³u¿ drogi ³¹cz¹cej Zarañsko z m. Do³gie do rozwidlenia dróg na
po³udniowy wschód od tej miejscowoci, dalej w kierunku wschodnim omijaj¹c m. Gronowo do zachodniego brzegu
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jeziora Siecino i nastêpnie brzegiem tego jeziora do jego brzegu wschodniego do punktu le¿¹cego naprzeciwko
miejscowoci Warni³êg, st¹d do rozwidlenia róg ³¹cz¹cych m. Stare Worowo z m. Warni³êg, dalej drog¹ do
m. Warni³êg, st¹d do m. M¹cidó³ i do zachodniego brzegu jeziora Drawsko, dalej na po³udnie brzegiem tego jeziora
do koñca zatoki Henrykowskiej, st¹d w kierunku zachodnim powy¿ej miejscowoci Siemczyno do wschodniego
koñca jeziora Wilczkowo, dalej pó³nocnym brzegiem tego jeziora do ujcia rzeki Drawy, dalej w kierunku zachodnim
wzd³u¿ rzeki Drawy do punktu w którym nastêpuje najwiêksze zbli¿enie Drawy do drogi ³¹cz¹cej Z³ocieniec
z Drawskiem Pomorskim, dalej w kierunku po³udniowo-wschodnim do pó³nocnej granicy kompleksu lenego przy
drodze ³¹cz¹cej miejscowoci Z³ocieniec - Stawno - Lubieszewo, nastêpnie wzd³u¿ tej drogi do brzegu jeziora Lubie
i wzd³u¿ pó³nocnego brzegu tego jeziora do ujcia rzeki Drawy.
§ 2.
1.

Nakazuje siê oznakowaæ obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym i trwa³ym
napisem: Uwaga - Wcieklizna zwierz¹t Obszar wystêpowania choroby zakanej.

2.

Tablice, o których mowa w ust. 1, powinny byæ ustawione przy Ogrodach Dzia³kowych przy ul. Myczkowskiego
w Z³ocieñcu oraz przy wjedzie do m. Suliszewo.
§ 3.

1.

Nakazuje siê oznakowaæ obszar zagro¿ony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym i trwa³ym
napisem: Uwaga - obszar zagro¿ony wcieklizn¹.

2.

Tablice z treci¹ podan¹ w ust. 1 powinno siê umieciæ na wszystkich drogach i cie¿kach wkraczaj¹cych w obszar
zagro¿ony chorob¹ wym. w § 1 ust. 2.
§ 4.

Na obszarze zapowietrzonym i zagro¿onym wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy i nakazy okrelonego zachowania siê:
1)

zakazuje siê organizowania polowañ i od³owów zwierz¹t ³ownych do dnia 12 grudnia 2001 r. do godz. 24°°. Zakaz
nie dotyczy odstrza³u sanitarnego lisów i jenotów nakazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

2)

nakazuje siê dokonaæ przegl¹du stanu zdrowia zwierz¹t gospodarskich i domowych,

3)

zakazuje siê swobodnego puszczania psów i kotów poza teren gospodarstw,

4)

nakazuje siê, poza gospodarstwami, prowadzanie psów na smyczy.
§ 5.

Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê:
1)

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Drawsku Pomorskim,

2)

Burmistrzowi Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim,

3)

Burmistrzowi Miasta i Gminy w Z³ocieñcu,

4)

Burmistrzowi Miasta i Gminy w Czaplinku,

5)

Wójtowi Gminy Ostrowice,

6)

Prezesowi Ko³a £owieckiego ¯bik Henrykowi Strzelczykowi zam. 78-530 Z³ocieniec, ul. Czaplinecka 24,

7)

Prezesowi Ko³a £owieckiego Cyranka Boles³awowi Kostrzewie, zam. 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Grunwaldzka 14,

8)

Prezesowi Ko³a £owieckiego Jeleñ Celestynowi Buszcie, zam. 78-530 Z³ocieniec, ul. Gronowska 27,

9)

Prezesowi Ko³a £owieckiego Ba¿ant Stanis³awowi Zarêbskiemu zam. 78-520 Z³ocieniec, ul. Pi³sudskiego 13 A,

10) Nadlenictwu w Z³ocieñcu.
§ 6.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie
województwa i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanis³aw Wzi¹tek
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ROZPORZ¥DZENIE NR 22/2001
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 26 listopada 2001 r.
uchylaj¹ce rozporz¹dzenia w sprawie okrelenia obszaru wyst¹pienia choroby zakanej zwierz¹t
- wcieklizny u lisa rudego, obszaru zagro¿onego wyst¹pieniem tej choroby oraz sposobów oznakowania tych
obszarów oraz nakazów i zakazów obowi¹zuj¹cych na tych obszarach.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752; z 2001 r.
Nr 29, poz. 320) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
Uchyla siê rozporz¹dzenie Nr 16/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 padziernika 2001 r. w sprawie
okrelenia obszaru wyst¹pienia choroby zakanej zwierz¹t - wcieklizny u lisa rudego, obszaru zagro¿onego wyst¹pieniem
tej choroby oraz sposobów oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowi¹zuj¹cych na tych obszarach
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 37, poz. 857).
§ 2.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie
województwa i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanis³aw Wzi¹tek

Poz. 1294
ZARZ¥DZENIE NR 3
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 12 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie wyposa¿enia statków w urz¹dzenia i rodki ratunkowe, okrelenia rodzaju
przedmiotów stanowi¹cych wyposa¿enie rodków ratunkowych oraz minimalnego zestawu urz¹dzeñ
nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych.
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131; z 1994 r. Nr 27, poz. 96; z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243;
z 1996 r. Nr 34, poz. 145; z 1997 r. Nr 111, poz. 726; z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1321) w zwi¹zku z § 15 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 wrzenia 1997 r. w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi statków morskich i bezpieczeñstwa ¿ycia na morzu (Dz. U.
Nr 132, poz. 879; z 1998 r. Nr 91, poz. 581 oraz z 1999 r. Nr 52, poz. 541) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
W § 6 zarz¹dzenia Nr 2 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie wyposa¿enia
statków w urz¹dzenia i rodki ratunkowe, okrelenia rodzaju przedmiotów stanowi¹cych wyposa¿enie rodków
ratunkowych oraz minimalnego zestawu urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 16, poz. 164) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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1)

w ust. 3 po wyrazach zgodne z przepisami miêdzynarodowymi skrela siê dwukropek i dodaje siê wyrazy
z zastrze¿eniem ust. 4:;

2)

dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Dopuszcza siê wyposa¿enie pneumatycznych tratw ratunkowych dla statków w ¿egludze ba³tyckiej,
przybrze¿nej, os³oniêtej i portowej zgodnie z Konwencj¹ SOLAS i Kodeksem LSA tak jak dla statków pasa¿erskich
odbywaj¹cych krótkie podró¿e miêdzynarodowe - SOLAS B PACK.;

3)

dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
5. Do czasu wyganiêcia terminu wa¿noci atestu, lecz nie d³u¿ej ni¿ przez 1 rok, dopuszcza siê do eksploatacji
w ¿egludze, o której mowa w ust. 4, tratwy z wyposa¿eniem UM PACK.
§ 2.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Szczecinie
Roman Pomianowski

Poz. 1295
UCHWA£A NR XLII/298/2001
Rady Miejskiej w Dêbnie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Dêbno.
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, zm.: 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Miejska w Dêbnie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Miasta i Gminy Dêbno w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XXV/154/96 Rady Miejskiej w Dêbnie z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie zmian w Statucie
Miasta i Gminy Dêbno (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 3, poz. 16, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 32,
poz. 557) .
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego
z wyj¹tkiem § 13 ust. 2, § 82 ust. 1, § 116 ust. 1 Statutu, które bêd¹ obowi¹zywaæ od nowej kadencji Rady Miejskiej.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Stanis³aw £¹k
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XLII/298/2001
Rady Miejskiej w Dêbnie
z dnia 30 sierpnia 2001 r. (poz. 1295)

STATUT MIASTA I GMINY DÊBNO
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Uchwa³a okrela:
1)

ustrój Gminy Miasta i Gminy Dêbno,

2)

zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych
tych jednostek w pracach rady gminy,

3)

organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Dêbnie, komisji Rady Miejskiej w Dêbnie i Zarz¹du Miasta
i Gminy,

4)

zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej,

5)

zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Zarz¹du Miasta i Gminy oraz korzystania z nich.
§ 2.

Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)

Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Miasto i Gminê Dêbno,

2)

Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Dêbnie,

3)

komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej w Dêbnie,

4)

Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Dêbnie,

5)

Zarz¹dzie - nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Miasta i Gminy Dêbno,

6)

Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta i Gminy Dêbno,

7)

Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Miasta i Gminy Dêbno.

Rozdzia³ II.
Gmina
§ 3.
1.

Gmina Dêbno jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.

2.

Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez
swe organy.
§ 4.

1.

Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Myliborskim w Województwie Zachodniopomorskim i obejmuje obszar 318,78 km2.

2.

Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:100 000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3.

W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze: so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub
tradycji - inne jednostki pomocnicze.

4.

Zarz¹d prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§ 5.

1.

W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
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Zarz¹d prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 6.

1.

Herb Gminy ustalono uchwa³¹ Nr XXV/154/96 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 1996 r.

2.

Barwy Gminy ustalono uchwa³¹ Nr XIII/83/99 Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 1999 r.

3.

Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§ 7.

Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ miasta Dêbno.

Rozdzia³ III.
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 8.
1.

O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Zarz¹d w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarê mo¿liwoci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2.

Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§ 9.

Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ w szczególnoci:


obszar,



granice,



siedzibê w³adz,



nazwê jednostki pomocniczej.
§ 10.

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu rodków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do
przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.

5.

Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o wydatkowaniu rodków bud¿etowych w ramach posiadanego
bud¿etu.

6.

Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, s¹ wi¹¿¹ce dla osób sk³adaj¹cych owiadczenia woli w zakresie zarz¹du mieniem
Gminy.

7.

rodki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla
poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowa¿nione do dysponowania rodkami zgromadzonymi na
poszczególnych rachunkach wskazuje siê w umowach rachunków bankowych ka¿dorazowo przewodnicz¹cego
organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.
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§ 11.
Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 12.
1.

Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.

2.

Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

Rozdzia³ IV.
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 13.
1.

Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.

2.

Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21 radnych.
§ 14.

1.

Rada dzia³a na sesjach oraz poprzez swoje komisje.

2.

Zarz¹d i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 15.

1.

Rada powo³uje ze swego grona Komisjê Rewizyjn¹, a w zale¿noci od potrzeb mo¿e powo³aæ inne komisje sta³e.

2.

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

3.

W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 16.

1.

Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.

2.

Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3.

Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2) dokonanie otwarcia sesji,
3) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
§ 17.

Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:


zwo³uje sesje Rady,



przewodniczy obradom,



sprawuje nadzór nad prawid³owym przebiegiem obrad,



kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,



zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,



podpisuje uchwa³y rady,



czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 18.

W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 19.
1.

Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w § 17 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania Rady
na zewn¹trz.

2.

W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
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Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 20.

Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 21.
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego oraz I Wiceprzewodnicz¹cego Rady, do kolejnych
Wiceprzewodnicz¹cych § 20 stosuje siê odpowiednio.
§ 22.
1.

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

2.

Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 23.

Obs³ugê Rady i komisji zapewnia Biuro Rady, wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Miasta i Gminy Dêbno.

Rozdzia³ V.
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 24.
1.

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

2.

W formie uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania,
podjêcia inicjatywy czy zadania.

3.

Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy
uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 25.

1.

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

2.

Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3.

Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.

2. Przygotowanie sesji
§ 26.
1.

Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.

2.

Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.

3.

Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.

4.

O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
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5.

Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed sesj¹.

6.

W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustêpie 4 i 5, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na
pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

7.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty.
§ 27.

1.

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

2.

W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym - nie bêd¹ce radnymi osoby wchodz¹ce w sk³ad Zarz¹du oraz
Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3.

Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady.
§ 28.

Zarz¹d obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 29.
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 30.
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 31.
1.

Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu z zastrze¿eniem ust. 2.

2.

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

3.

O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na
niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych
materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

4.

Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
§ 32.

Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych przez
Przewodnicz¹cego Rady.
§ 33.
Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co najmniej potowy swego ustawowego sk³adu.
§ 34.
1.

Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.

2.

W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych
Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.

3.

Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady powo³uje sporód radnych Sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie
listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum
oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym charakterze.
§ 35.

1.

Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram... sesjê Rady....

2.

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad; w przypadku
braku quorum stosuje siê odpowiednio przepis § 33 ust. 1.
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§ 36.
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 37.
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1)

przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,

2)

informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,

3)

sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania
uchwa³ Rady,

4)

rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,

5)

interpelacje i zapytania radnych,

6)

odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich sesjach,

7)

wolne wnioski i informacje.
§ 38.

1.

Sprawozdanie, o jakim mowa w § 37 pkt 3, sk³ada Burmistrz, Zastêpca Burmistrza lub cz³onek Zarz¹du wyznaczony
przez Zarz¹d.

2.

Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 39.

1.

Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Zarz¹du.

2.

Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3.

Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
zeñ pytania.

4.

Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady. Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje
interpelacjê adresatowi celem rozpatrzenia.

5.

Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 40.

1.

Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.

2.

Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 39 ust. 5 stosuje siê odpowiednio.
§ 41.

1.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿dym
z punktów.

2.

Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego Rady. Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym momencie obrad. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie bêd¹cej
radnym.
§ 42.

1.

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

2.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.
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3.

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

4.

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

5.

Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ po wagê sesji.
§ 43.

Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz
nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.
§ 44.
1.

Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
a) stwierdzenia quorum,
b) zmiany porz¹dku obrad,
c) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
d) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
e) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
f) zarz¹dzenia przerwy,
g) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
h) przeliczenia g³osów,
i) przestrzegania regulaminu obrad.

2.

Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 45.

Sprawy osobowe dotycz¹ce radnych Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego.
§ 46.
1.

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

2.

Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.

3.

Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 47.

1.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam... sesjê
Rady....

2.

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

3.

Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 48.

1.

Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.

2.

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

3.

Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do oczywistych omy³ek.
§ 49.

Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogólne
przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym sesja siê odbywa.
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§ 50.
1.

Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) w uzgodnieniu
z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.

2.

Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o jakiej
mowa w § 37 pkt 1.
§ 51.

1.

Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.

2.

Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³,
imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów
niewa¿nych,
h) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 52.

1.

Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
Przewodnicz¹cy Rady po przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

2.

Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji nastêpuje w drodze g³osowania z uwzglêdnieniem zg³oszonych poprawek lub
uzupe³nieñ.
§ 53.

1.

Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.

2.

Odpis protoko³u z sesji wraz z kopiami uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi najpóniej w ci¹gu
5 dni od dnia zakoñczenia sesji.

3.

Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Zarz¹du dorêcza jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 54.

Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Miasta i Gminy
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

3. Uchwa³y
§ 55.
1.

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

2.

Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
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3.

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

4.

Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z prawem przez radcê prawnego Urzêdu Gminy albo przez
innego prawnika.
§ 56.

Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym
znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków
obcych i neologizmami.
§ 57.
Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg zaopiniowania uchwa³ w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami
administracji rz¹dowej lub innymi organami przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
§ 58.
1.

Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.

2.

Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 59.

Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok
podjêcia uchwa³y.
§ 60.
1.

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

2.

Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§ 61.

W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 62.
1.

G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.

2.

G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce, sumuje je i podaje do odnotowania w protokole sesji.

3.

Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e wyznaczyæ radnych.

4.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy obrad.
§ 63.

1.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym
ka¿dorazowy Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.

2.

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

3.

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

4.

Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

5.

Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 64.

1.

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

2.

W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
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3.

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

4.

Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 65.

1.

Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie
tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków)
o podjêcie uchwa³y.

2.

G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których
przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.

W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.

4.

W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w § 64 ust. 2.

5.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

6.

Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

7.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 66.

1.

G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych
za czy przeciw.

2.

Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na
który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 67.

1.

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

2.

G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê
ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹

3.

Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.

4.

Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§ 68.

1.

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

2.

Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
§ 69.

Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym przez Radê.
§ 70.
1.

Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
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2.

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

3.

Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je Radzie.

4.

Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji
Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 71.

Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej
komisji.
§ 72.
1.

Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.

2.

Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 73.

Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
§ 74.
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
6.

Radni
§ 75.

1.

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

2.

Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ,
sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§ 76.

1.

Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2.

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

3.

Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 77.

1.

W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady
mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.

2.

Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ,
chyba ¿e oka¿e siê to niemo¿liwe.
§ 78.

1.

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

2.

Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na pimie Przewodnicz¹cemu Rady.

3.

Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§ 79.

1.

Radni otrzymuj¹ podpisany przez Przewodnicz¹cego dokument potwierdzaj¹cy pe³nienie przez nich funkcji radnego.

2.

Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Przewodnicz¹cego we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem
przez nich funkcji radnego.
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7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 80.
1.

Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci dla
rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

2.

Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

3.

Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy
zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 81.

1.

Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

2.

Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad.

Rozdzia³ VI.
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 82.
1.

Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie 3.

2.

Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

3.

Zastêpcê (Zastêpców) Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 83.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci
Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca (wyznaczony przez niego Zastêpca).
§ 84.
1.

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

2.

W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3.

O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4.

Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej (za wyj¹tkiem Przewodnicz¹cego) mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji
o wy³¹czeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.

2. Zasady kontroli
§ 85.
1.

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

2.

Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
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§ 86.
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa³ach
Rady.
§ 87.
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1)

kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zakres dzia³añ tego podmiotu,

2)

problemowe - obejmuj¹ce wybrany zakres dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹cy fragment jego
dzia³alnoci,

3)

sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku
postêpowania danego podmiotu.
§ 88.

1.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym
przez Radê.

2.

Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.
§ 89.

Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 20 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca - d³u¿ej
ni¿ 5 dni roboczych.
§ 90.
1.

Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów
dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).

2.

Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych
czynnoci kontrolnych.

3.

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

4.

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

5.

Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 91.

1.

Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug
kryteriów ustalonych w § 85 ust. 1 i 2.

2.

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

3.

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

3.Tryb kontroli
§ 92.
1.

Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z trzech
cz³onków Komisji.

2.

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

3.

Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
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4.

Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli.

5.

Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4.
§ 93.

1.

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

2.

Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 94.

1.

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

2.

Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów
i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.

3.

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

4.

Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 95.

Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko³y kontroli
§ 96.
1.

Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokontrolny,
obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie
nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia
zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie
podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.

2.

Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 97.

1.

W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjanienia jej przyczyn.

2.

Wyjanienia, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 98.

1.

Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.
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Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 99.

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 100.
1.

Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku.

2.

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

3.

Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czêci.
§ 101.

1.

Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoci w roku poprzednim.

2.

Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz wniosek w sprawie absolutorium.

3.

Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 102.
1.

Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym
planem pracy oraz w miarê potrzeb.

2.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji,
w formie pisemnej.

3.

Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 51% radnych,
3) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.

4.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

5.

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

6.

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 103.

Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji
w g³osowaniu jawnym.
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§ 104.
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy.
§ 105.
1.

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

2.

W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na
posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia
stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 106.

1.

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

2.

Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci
kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3.

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

4.

Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.

5.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 107.

Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdzia³ VII.
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 108.
1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.

2.

W ramach klubów mog¹ funkcjonowaæ ko³a radnych.
§ 109.

1.

Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.

2.

Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone Przewodnicz¹cemu Rady.

3.

W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.

4.

W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 110.

1.

Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.

2.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 111.

1.

Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
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2.

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

3.

Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 3.
§ 112.

Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 113.
1.

Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.

2.

Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.

3.

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

4.

Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 114.

1.

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

2.

Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 115.

Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Zarz¹d obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie
niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ VIII.
Organizacja wewnêtrzna i tryb pracy Zarz¹du
1. Organizacja Zarz¹du
§ 116.
1.

Zarz¹d liczy 5 osób.

2.

W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
1) Burmistrz Miasta i Gminy, który jest jednoczenie Przewodnicz¹cym Zarz¹du,
2) jego Zastêpca,
3) cz³onkowie.

3.

Zarz¹d uwa¿a siê za wybrany, jeli Rada dokona³a wyboru ca³ego jego sk³adu.
§ 117.

Burmistrz jest wybierany sporód kandydatów zg³oszonych przez radnych, z zastrze¿eniem § 118 ust. 1-3.
§ 118.
1.

Rada mo¿e poprzedziæ wybór Burmistrza postêpowaniem konkursowym.

2.

Warunki konkursu (regulamin konkursowy) okrela Rada w drodze uchwa³y.

3.

Wynik konkursu nie wi¹¿e Rady.
§ 119.

1.

Do zadañ Burmistrza jako przewodnicz¹cego Zarz¹du nale¿y:
a) organizowanie pracy Zarz¹du,
b) przewodniczenie obradom Zarz¹du,
c) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz,
d) kierowanie Urzêdem oraz sprawowanie funkcji zwierzchnika s³u¿bowego dla kierowników jednostek
organizacyjnych.
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2.

Przewodniczenie obradom obejmuje:
a) referowanie spraw objêtych porz¹dkiem obrad lub wyznaczenie innych cz³onków Zarz¹du do zreferowania
takich spraw,
b) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
c) ustalanie kolejnoci zabierania g³osów przez uczestników dyskusji,
d) zarz¹dzanie g³osowañ nad dyskutowanymi kwestiami.

3.

Reprezentowanie Gminy na zewn¹trz obejmuje:
a) sk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
b) przyjmowanie uwag i wniosków dotycz¹cych dzia³alnoci Zarz¹du,
c) reprezentowanie Gminy w postêpowaniach s¹dowych i administracyjnych, o ile z przepisów prawa lub uchwa³
Rady albo Zarz¹du nie wynika nic innego.
§ 120.

W razie nieobecnoci Burmistrza zastêpstwo sprawuje jego Zastêpca.
§ 121.
Burmistrz okrela szczegó³owy zakres zadañ swoich Zastêpców i pozosta³ych cz³onków Zarz¹du, z uwzglêdnieniem
postanowieñ Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy.
§ 122.
Do obowi¹zków cz³onka Zarz¹du nale¿y:
1)

udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du,

2)

realizacja zadañ wynikaj¹cych z uchwa³ Rady i Zarz¹du,

3)

sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem,

4)

przygotowywanie materia³ów na posiedzenia Zarz¹du, stosownie do zakresu zadañ,

5)

realizacja zadañ powierzonych przez Zarz¹d.

2. Tryb pracy Zarz¹du
§ 123.
Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, w zasadzie nie rzadziej
ni¿ raz w miesi¹cu.
§ 124.
1.

Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy jego obradom Burmistrz, lub upowa¿niony przez niego Zastêpca.

2.

Zastêpca Burmistrza zwo³uje posiedzenia Zarz¹du oraz przewodniczy obradom Zarz¹du tak¿e wówczas, gdy
z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa wynika obowi¹zek podjêcia przez Zarz¹d rozstrzygniêcia, a Burmistrz nie jest
obecny albo z innych przyczyn nie mo¿e udzieliæ upowa¿nienia swemu Zastêpcy.
§ 125.

1.

O posiedzeniu Zarz¹du nale¿y zawiadomiæ jego cz³onków z 7-dniowym wyprzedzeniem za potwierdzeniem odbioru
zawiadomienia.

2.

Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawieraæ informacjê o czasie, miejscu i przewidywanym porz¹dku obrad.
§ 126.

1.

W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ uczestniczyæ:
a) radca prawny Urzêdu Miasta i Gminy,
b) inni pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy w³aciwi ze wzglêdu na przedmiot obrad,
c) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w³aciwi ze wzglêdu na przedmiot obrad.

2.

Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, a w szczególnoci radni i przedstawiciele
jednostek pomocniczych Gminy.
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§ 127.
1.

Z posiedzeñ Zarz¹du sporz¹dzane s¹ protoko³y.

2.

W protoko³ach z posiedzeñ Zarz¹du podaje siê imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu,
a gdy w posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy³y inne osoby, w protokole podaje siê tak¿e ich imiona i nazwiska oraz
wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczy³y w posiedzeniu Zarz¹du.
§ 128.

1.

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

2.

Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du podpisuje prowadz¹cy obrady.

3.

Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du numeruje siê i przechowuje zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
§ 129.

1.

Zarz¹d podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³.

2.

Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jego kompetencji, wynikaj¹cych z ustaw oraz
przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.

3.

Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, Zarz¹d mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, zawieraj¹ce w szczególnoci
opinie i stanowiska Zarz¹du.
§ 130.

1.

Z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ mog¹ wyst¹piæ do Zarz¹du Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

2.

W sprawach wymagaj¹cych rozstrzygniêcia Zarz¹du, ka¿dy cz³onek Zarz¹du g³osuje wed³ug w³asnego przekonania.

IX. Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du
§ 131.
1.

Obywatelom udostêpnia siê w szczególnoci nastêpuj¹ce dokumenty:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) uchwa³y Rady i uchwa³y Zarz¹du,
5) wnioski i opinie komisji Rady,
6) interpelacje i wnioski radnych.

2.

Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa oraz Statutem.
§ 132.

1.

Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu dzia³ania Zarz¹du
udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

2.

Dokumenty wymienione w § 131 ust. 4 s¹ równie¿ dostêpne w miejscach powszechnie dostêpnych.
§ 133.

1.

Z dokumentów wymienionych w § 131 ust. 1 obywatele mog¹ ¿¹daæ sporz¹dzenie kopii.

2.

Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w obecnoci pracownika
Urzêdu Gminy.
§ 134.

Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych kopii dokumentów.
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X. Pracownicy samorz¹dowi
§ 135.

Sporód cz³onków Zarz¹du pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru s¹:
1)

Burmistrz,

2)

Zastêpca Burmistrza.

Poz. 1295
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Za³¹cznik nr 1
do Statutu Miasta i Gminy

GMINA DÊBNO
1: 100 000
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UCHWA£A NR XXIV/176/2001
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 21 wrzenia 2001 r.
w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych pow. 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y i zasad usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz warunków sprzeda¿y tych napojów na terenie miasta i gminy Drawno.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, zm.: z 1984 r. Nr 34, poz. 184; z 1987 r. Nr 33, poz. 180;
z 1989 r. Nr 35, poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431; z 1991 r. Nr 73, poz. 321, Nr 94, poz. 419;
z 1993 r. Nr 40, poz. 184; z 1996 r. Nr 127, poz. 593; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121, poz. 770;
z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 60, poz. 610) uchwala siê, co
nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y na terenie miasta i gminy Drawno w iloci 30, przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w iloci 5.
§ 2.
Zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych (³¹cznie z piwem) oraz warunki ich sprzeda¿y:
1.

Punkty sprzeda¿y detalicznej i gastronomicznej napojów alkoholowych powinny byæ usytuowane w odleg³oci co
najmniej 50 m mierz¹c obszar od granicy nastêpuj¹cych obiektów: kocio³ów, szkó³, przedszkoli, zak³adów
wychowawczych i zak³adów opieki spo³ecznej.

2.

Zabrania siê sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych:
1) na targowisku,
2) w obiektach usytuowanych na parkingach.

3.

Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y mog¹ byæ
wydawane w:
1) sklepach monopolowych,
2) w sklepach i kioskach z art. spo¿ywczymi,
3) w sklepach wielobran¿owych, z wydzielonym stoiskiem monopolowym.

4.

Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mog¹ byæ
wydawane w:
1) restauracjach,
2) barach z wyj¹tkiem mlecznych,
3) bufetach gastronomicznych,
4) kawiarniach,
5) winiarniach i piwiarniach.
§ 3.

Sprzeda¿ napojów alkoholowych do 4,5% zawartoci alkoholu oraz piwa powy¿ej 4,5% przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona:
1)

w sklepach spo¿ywczych na wydzielonej powierzchni gastronomicznej,

2)

w zorganizowanym ogródku piwnym przy sklepach i kioskach spo¿ywczych po spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
 warunki sanitarne odpowiadaj¹ normom okrelonym przez TSSE (do wniosku nale¿y do³¹czyæ pozytywn¹ opiniê
TSSE),
 wydzielona powierzchnia jest wyranie odgrodzona od pozosta³ej powierzchni,
 do wniosku o zezwolenie wnioskuj¹cy ma obowi¹zek do³¹czyæ szkic wydzielonej powierzchni.
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§ 4.

Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y wydaje siê na okres
nie krótszy ni¿ 4 lata a w przypadku sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y nie krótszy ni¿ 2 lata, przy czym w obu przypadkach okres wa¿noci zezwolenia up³ywa ostatniego dnia
miesi¹ca danego roku.
§ 5.
Zezwolenie mo¿e byæ cofniête w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania ustawowych zasad obrotu napojami
alkoholowymi.
§ 6.
Traci moc uchwa³a Nr VII/60/99 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
i zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz warunków sprzeda¿y tych napojów na terenie miasta
i gminy Drawno oraz uchwa³a Zarz¹du Miasta i Gminy Drawno z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie wykonania uchwa³y
Nr VII/60/99 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 maja 1999 r.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Michniewicz

Poz. 1297
UCHWA£A NR XXIV/179/2001
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 21 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Drawno.
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, zm.: 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Miejska w Drawnie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Drawno stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XVI/117/2000 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia
5 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drawno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 27, poz. 325)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w rozdziale III w § 31 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Podpisany protokó³ dostêpny jest do publicznego wgl¹du w biurze Rady Miejskiej w godzinach pracy Urzêdu
z zastrze¿eniem w § 17. Dostêp do protoko³u nastêpuje na wniosek obywatela sporz¹dzony na pimie. Z protoko³u
mo¿na sporz¹dzaæ notatki i wyci¹gi,

2)

dodaje siê § 44a o treci:
§ 44a.
1. Posiedzenia komisji s¹ jawne.
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Informacje o terminie, miejscu i porz¹dku posiedzenia podaje siê do publicznej wiadomoci przez wywieszenie
na tablicy og³oszeñ w sposób zwyczajowo przyjêty.
Jawnoæ posiedzeñ komisji oznacza, ¿e podczas posiedzenia na sali mog¹ byæ obecni obywatele.
Protokó³ jest dostêpny do publicznego wgl¹du w biurze Rady Miejskiej w godzinach pracy Urzêdu.
Dostêp do protoko³u nastêpuje na wniosek obywatela sporz¹dzony na pimie.
Z protoko³u mo¿na sporz¹dzaæ notatki i wyci¹gi.;

w rozdziale IV w § 65 dodaje siê ust. 4 o treci:
4. Uchwa³y i decyzje Zarz¹du s¹ dostêpne do publicznego wgl¹du w biurze Rady Miejskiej w godzinach pracy
Urzêdu z zastrze¿eniem w § 17.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Michniewicz

Poz. 1298
UCHWA£A NR XLI/357/01
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 4 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu obwonego na terenie Gminy Goleniów.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wyznacza siê nastêpuj¹ce miejsca do prowadzenia sprzeda¿y obwonej na terenie gminy Goleniów:
1.

Targowisko Miejskie przy ul. Zielona Droga w Goleniowie.

2.
3.
4.
5.
6.
(Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2001 r. znak: NK.2.G.0911/141/2001 Wojewoda Zachodniopomorski
stwierdzi³ niewa¿noæ § 1 pkt 2, 3, 4 ,5 i 6 uchwa³y)
§ 2.
(Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2001 r. znak: NK.2.G.0911/141/2001 Wojewoda Zachodniopomorski
stwierdzi³ niewa¿noæ § 2 uchwa³y)
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§ 3.

Zasady prowadzenia handlu w miejscu okrelonym w § 1 pkt 1 okrela regulamin w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 4.
Poboru op³aty targowej dokonuje Urz¹d Gminy i Miasta poprzez inkasenta.
§ 5.
Wysokoæ op³at targowych p³aconych przez przedsiêbiorców dokonuj¹cych sprzeda¿y reguluje uchwa³a Rady Miejskiej
w Goleniowie.
§ 6.
(Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2001 r. znak: NK.2.G.0911/141/2001 Wojewoda Zachodniopomorski
stwierdzi³ niewa¿noæ § 6 uchwa³y)
§ 7.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Goleniów.
§ 8.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY
Bronis³aw Polañski

Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XLI/357/01
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 4 padziernika 2001 r. (poz. 1298)

REGULAMIN
OBOWI¥ZUJ¥CY NA TARGOWISKU
PRZY ULICY ZIELONA DROGA W GOLENIOWIE
1.

Targowisko jest czynne codziennie z wyj¹tkiem niedziel i wi¹t (nie dotyczy niedziel przed wiêtami Wielkanocnymi
i Bo¿ego Narodzenia).

2.

Osoby prowadz¹ce na terenie targowiska dzia³alnoæ handlow¹ i us³ugow¹ winny legitymowaæ siê zawiadczeniem
o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub dokumentem stwierdzaj¹cym op³acanie podatku rolnego.

3.

Przedsiêbiorcy obowi¹zani s¹ spe³niaæ przewidziane prawem warunki prowadzenia dzia³alnoci, dotycz¹ce ochrony
przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzkiego, a tak¿e inne warunki okrelone w przepisach sanitarnych,
przeciwpo¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony rodowiska.

4.

W szczególnoci osoby prowadz¹ce handel artyku³ami spo¿ywczymi winny posiadaæ:
 aktualne ksi¹¿eczki zdrowia,
 atesty na wprowadzane do obrotu artyku³y spo¿ywcze pochodzenia zagranicznego,
 aktualne decyzje terenowego inspektora sanitarnego i weterynaryjnego inspektora sanitarnego na prowadzenie
handlu miêsem i jego przetworami, a przy prowadzeniu handlu miêsem z uboju gospodarczego powiadczenie
badania miêsa przez weterynarza po uboju i bezporednio przed rozpoczêciem sprzeda¿y, w miejscu sprzeda¿y
(dwa powiadczenia).
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5.

W handlu okrê¿nym (na straganie, z samochodu, z wózków, skrzyni i innych urz¹dzeñ przenonych) zabrania siê
wprowadzania do obrotu:
 dziczyzny, przetworów miêsnych, z wy³¹czeniem konserw w puszkach,
 drobiu,
 t³uszczów zwierzêcych i rolinnych,
 dietetycznych rodków spo¿ywczych,
 napojów alkoholowych,
 broni, amunicji i materia³ów wybuchowych.
 innych artyku³ów, których sprzeda¿ jest zabroniona na podstawie odrêbnych przepisów.

6.

Ka¿de stanowisko handlowe lub us³ugowe powinno byæ oznaczone w sposób widoczny. Oznaczenie winno zawieraæ
imiê i nazwisko przedsiêbiorcy (nazwê firmy), zwiêz³e okrelenie rodzaju prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
oraz kolejny numer stanowiska sprzeda¿y (kontenera, straganu).

7.

Przy sprzeda¿y materia³ów pirotechnicznych w miejscach, o których mowa w pkt 71 nale¿y spe³niæ nastêpuj¹ce
warunki:
 ³¹czna iloæ materia³ów pirotechnicznych na stoisku nie mo¿e przekroczyæ 15 kg,
 stoisko winno byæ wyposa¿one w ganicê proszkow¹ o ³adunku 2 kg.

8.

Miejsce sprzeda¿y wyznacza Gospodarz Targowiska - inkasent.

9.1 Na terenie targowiska dopuszcza siê sprzeda¿ materia³ów pirotechnicznych tylko w miejscach do tego wyznaczonych
przez Gospodarza Targowiska w uzgodnieniu ze Stra¿¹ Gminn¹.
9.2 Stoiska, o których mowa w ust. 1, winny byæ usytuowane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 5 metrów od obiektów
z otworami okiennymi.
10. W³aciciel targowiska pobiera od osób prowadz¹cych handel na targowisku:
 dzienn¹ op³atê targow¹, za porednictwem inkasenta wydaj¹cego pokwitowanie, w wysokoci zgodnej
z obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej w Goleniowie,
 op³atê rezerwacyjn¹ w wys. 100 z³ miesiêcznie za stragany i dzia³kê, w ci¹gu miejsc wyznaczonych do handlu.
Dowody wszystkich op³at dziennych nale¿y zachowaæ do chwili opuszczenia targowiska i okazywaæ do kontroli na
¿¹danie Gospodarza Targowiska oraz uprawnionych organów. Brak dowodów uiszczenia op³at, o których mowa
w powy¿szym punkcie, poci¹ga obowi¹zek ich uiszczenia.
Osoby uchylaj¹ce siê od uiszczenia nale¿nych op³at zostan¹ usuniête z terenu targowiska przez Gospodarza
Targowiska lub s³u¿by porz¹dkowe.
11. Pierwszeñstwo do wp³acenia op³aty rezerwacyjnej maj¹ osoby, które op³aci³y rezerwacjê za miesi¹c poprzedni,
pod warunkiem, ¿e dokonaj¹ tej wp³aty do 5-go dnia miesi¹ca. Je¿eli tej wp³aty nie dokonaj¹, to inni chêtni mog¹
uiciæ op³atê rezerwacyjn¹ 6-go i 7-go dnia miesi¹ca.
12. W przypadku, gdy zarezerwowany stragan lub plac jest po godz. 11.00 wolny, a s¹ chêtni do jego wynajêcia
w danym dniu, to inkasent ma prawo wynajêcia straganu lub placu i pobrania op³aty targowej - wg kolejnoci
zg³oszeñ zainteresowanych osób w danym dniu. Najemca nie ma prawa do zwrotu czêci op³aty rezerwacyjnej za
dany dzieñ.
13. Osoba zajmuj¹ca kontener mo¿e dodatkowo, odp³atnie, zaj¹æ teren przed kontenerem maksymalnie do wyznaczonej
linii (ale nie dalej ni¿ 1,5 m), pod warunkiem dokonania zg³oszenia tego faktu w Urzêdzie Gminy i Miasta celem
wprowadzenia zmiany umowy dzier¿awnej.
14. Osoba zajmuj¹ca stragan mo¿e nieodp³atnie zaj¹æ teren przed straganem o szerokoci max 1,0 metr (do koñca
zadaszenia straganu).
Dodatkowo - odp³atnie mo¿na zaj¹æ teren przed straganem o szerokoci max 0,5 metra pod warunkiem dokonania
u inkasenta op³aty za dodatkowo zajmowany teren przy straganie.
15. Istnieje mo¿liwoæ zajêcia po³owy straganu za 1/2 op³aty targowej przewidzianej przy sprzeda¿y na straganie
stanowi¹cym w³asnoæ Gminy.
W takim przypadku nie ma mo¿liwoci zajêcia dodatkowego terenu przed straganem.
16. Zabrania siê:
 parkowania pojazdów na placu targowym,
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wystawiania towarów przed kontenery i stragany do godz. 11 i po godz. 16.30,
prowadzenia dzia³alnoci handlowej poza miejscami wyznaczonymi przez prowadz¹cego targowisko
w szczególnoci na parkingach, przejciach, chodnikach i drogach dojazdowych do targowiska,
podnajmowania straganów innym przedsiêbiorcom,
dokonywania jakichkolwiek zmian w zabudowie kontenerów i straganów, bez zgody w³aciciela.

17. Zabrania siê zajmowania placu pomiêdzy straganami.
18. Po zakoñczeniu ka¿dego dnia handlowego, ka¿dy prowadz¹cy dzia³alnoæ zobowi¹zany jest pozostawiaæ porz¹dek
w miejscu prowadzenia dzia³alnoci.
19. Przedsiêbiorcom naruszaj¹cym przepisy niniejszego regulaminu bêd¹ wypowiedziane umowy dzier¿awne na dzia³ki
pod kontenerami oraz bêd¹ wymierzane mandaty karne.

Poz. 1299
UCHWA£A NR XXIII/1/01
Rady Gminy Ko³baskowo
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Ko³baskowo stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XIII/4/2000 Rady Gminy Ko³baskowo z dnia
19 maja 2000 r. w sprawie Statutu Gminy Ko³baskowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 24, poz. 276; z 2001 r.
Nr 16, poz. 216) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 7:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) edukacji publicznej,
c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
d) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
16) polityki pro rodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
e) po pkt 16 dodaje siê pkt 17, 18, 19 i 20 w brzmieniu:
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.;

2)

w § 8:
a) w ust. 1 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy w tym organizacjami pozarz¹dowymi.,
b) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci
województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.;
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3)

treæ § 9 oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.;

4)

w § 11:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o kierunkach
dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,,
b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy
o samorz¹dzie gminnym,
c) dodaje siê pkt 12 a w brzmieniu:
12 a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw
oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,,
d) dodaje siê pkt 14 a w brzmieniu:
14 a) podejmowanie uchwa³ w sprawach zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

5)

w § 13 w ust. 2 po wyrazach wiekiem radny dodaje siê wyrazy obecny na sali.;

6)

w § 14:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
rady.,
b) po ust. 6 dodaje siê ust. 7 i 8 w brzmieniu:
7. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 3 stosuje siê przepisy ust. 2, z tym
¿e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
8. Na wniosek wójta Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji Rady Gminy projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d Gminy, a projekt wp³yn¹³ do Rady
Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.;

7)

§ 15 otrzymuje brzmienie:
§ 15.
1. Obywatele maj¹ prawo wstêpu na sesjê Rady Gminy i na posiedzenia komisji.
2. Informacje o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady i posiedzeñ komisji podaje siê do publicznej wiadomoci
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy, najpóniej na trzy dni przed terminem sesji lub
posiedzenia.;

8)

w § 18 po wyrazach wiêkszoci¹ g³osów dodaje siê wyrazy w g³osowaniu jawnym;

9)

w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku
nieobecnoci przewodnicz¹cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje
wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.;

10) w § 34 dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Zarz¹d ewidencjonuje uchwa³y w rejestrze uchwa³ i przechowuje je wraz z protoko³ami sesji Rady.;
11) w § 35 po wyrazach mo¿e powo³aæ dodaje siê wyrazy ze swojego grona;
12) w § 38 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. W posiedzeniu komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji
i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.;
13) w § 39 ust. 1 skrela siê zdanie drugie;
14) § 40 otrzymuje brzmienie:
§ 40.
1. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
Gminy; w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w rym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych
pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du.
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W sk³ad pozosta³ych sta³ych komisji wchodzi nie mniej ni¿ 3 radnych.
Komisje wybieraj¹ sporód swoich cz³onków przewodnicz¹cych. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wybierany
jest przez Radê sporód cz³onków komisji.;

15) w § 41 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach Zarz¹du Gminy skrela siê wyraz oraz i zastêpuje przecinkiem,
a po wyrazach gminnych jednostek organizacyjnych dodaje siê wyrazy oraz jednostek pomocniczych Gminy.;
16) w § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W sk³ad Zarz¹du wchodzi Wójt jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du, zastêpca Wójta i jeden cz³onek.;
17) w § 54:
a) skrela siê pkt 6,
b) w pkt 9 wyraz zarz¹dzeñ zastêpuje siê wyrazem uchwa³;
18) w § 55 po wyrazach co najmniej cyfrê 3 zastêpuje siê cyfr¹ 2;
19) w § 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jego kompetencji, wynikaj¹cych z ustaw
oraz przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.;
20) w § 64 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej okrela
Rada Gminy odrêbnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.;
21) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Uchwa³a, o której mowa w § 64 ust. 1, powinna okrelaæ w szczególnoci: obszar, granice, siedzibê w³adz
i nazwê jednostki pomocniczej.;
22) w § 68 w ust. 1 po wyrazach o sesjach so³tysów dodaje siê wyrazy na takich samych zasadach jak radnych.;
23) po Rozdziale 5 dodaje siê Rozdzia³ 6 w brzmieniu: Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów
Rady, Komisji i Zarz¹du.
§ 69.
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa oraz Statutem.
§ 70.
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, Komisji i Zarz¹du udostêpnia siê w Urzêdzie Gminy w pierwszy poniedzia³ek
miesi¹ca w godzinach otwarcia Urzêdu.
2. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ
je lub kopiowaæ.
3. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 2 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie
wyznaczonego pracownika Urzêdu Gminy.
§ 71.
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia odbitek kserograficznych dokumentów okrelonych w § 69 ust. 1.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 okrela Zarz¹d Gminy odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 2.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia, z tym ¿e przepisy § 35, § 40 ust. 2, § 53 ust. 2 maj¹ zastosowanie do kadencji Rady Gminy
nastêpuj¹cej po kadencji, w czasie której uchwa³a wesz³a w ¿ycie.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Józef Szczygielski

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47

Poz. 1300

 4622 
Poz. 1300

UCHWA£A NR XXIV/139/2001
Rady Gminy i Miasta Miros³awiec
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miros³awiec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy i Miasta uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê statut Gminy Miros³awiec w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Uchyla siê uchwa³ê Nr XIII/73/96 Rady Gminy i Miasta Miros³awiec z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy
Miros³awiec (Dz. Urz. Woj. Pilskiego z 1997 r. Nr 7, poz. 30, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2000 r. Nr 18,
poz. 193) z wy³¹czeniem § 12 i § 21, które trac¹ moc z up³ywem kadencji rady.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego z wy³¹czeniem § 31 ust. 2, § 32 ust. 3 statutu oraz § 3 i § 5 pkt 3 i 6 w za³¹czniku nr 9, które
wchodz¹ w ¿ycie od nowej (nastêpnej) kadencji rady.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Emil Kweclich

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIV/139/2001
Rady Gminy i Miasta Miros³awiec
z dnia 28 wrzenia 2001 r. (poz. 1300)

STATUT GMINY MIROS£AWIEC
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.

Gmina Miros³awiec jest posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2.

Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne.

3.

Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej.
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§ 2.
Przez u¿yte w niniejszym Statucie okrelenia nale¿y rozumieæ:
1)

Gmina - Gminê i Miasto Miros³awiec,

2)

Radê - Radê Miejsk¹ w Miros³awcu,

3)

Zarz¹d - Zarz¹d Gminy i Miasta w Miros³awcu,

4)

Burmistrza - Burmistrza Gminy i Miasta Miros³awiec,

5)

Urz¹d - Urz¹d Gminy i Miasta w Miros³awcu.
§ 3.

1.

Gmina po³o¿ona jest w województwie zachodniopomorskim, powiecie wa³eckim i obejmuje obszar 195,87 km2.

2.

Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Miros³awiec

3.

Granice terytorialne Gminy okrela mapa, stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1 do niniejszego Statutu.
§ 4.

(Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2001 r. znak: NK.2.AG.0911-139/2001 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdzi³ niewa¿noæ § 4 statutu)

Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA GMINY
§ 5.
Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów Gmina wykonuje we w³asnym
imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 6.
Do podstawowych zadañ Gminy nale¿y:
1)

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,

2)

tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy,

3)

organizowanie ¿ycia publicznego Gminy,

4)

reprezentowanie mieszkañców Gminy wobec organów zewnêtrznych.
§ 7.

1.

Zadania w³asne Gminy obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania
czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkalnego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy komunalnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47

17)
18)
19)
20)

 4624 

Poz. 1300

wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
promocji gminy,
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.

2.

Uchwa³y Rady podjête w celu realizacji zbiorowych potrzeb Gminy lub stwierdzaj¹ce wyniki referendum gminnego
mog¹ okrelaæ inne zadania ni¿ wymienione w ust. 1 jako zadania w³asne.

3.

Ustawy mog¹ przekazaæ Gminie nowe zadania w³asne z zapewnieniem koniecznych rodków finansowych na ich
realizacjê w postaci zwiêkszenia dochodów w³asnych Gminy lub subwencji.

4.

Zadania z zakresu administracji rz¹dowej Gmina mo¿e wykonywaæ na podstawie porozumienia z organami tej
administracji.

5.

Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa
na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§ 8.

1.

W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi
podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.

2.

Gmina oraz inna komunalna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania
o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie.

Rozdzia³ III
W£ADZE GMINY
§ 9.
Mieszkañcy Gminy wykonuj¹ swoje uprawnienia bezporednio w drodze wyborów Rady i w drodze referendum, a tak¿e
za porednictwem organów Gminy.
§ 10.
Tryb przeprowadzenia referendum gminnego okrela odrêbna ustawa.
§ 11.
Organami Gminy s¹:
1)

Rada Miejska,

2)

Zarz¹d Gminy.
§ 12.

1.

Organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do której nale¿y rozstrzyganie we wszystkich sprawach
publicznych, maj¹cych na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkañców Gminy, je¿eli ustawy nie stanowi¹
inaczej.

2.

Zasady i tryb wyboru cz³onków Rady okrela odrêbna ustawa.
§ 13.

1.

Organem wykonawczym Gminy jest Zarz¹d.

2.

Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady Miejskiej i zadania Gminy okrelone w przepisach prawa, porozumieniach zawartych
z organami administracji rz¹dowej, porozumieniach zawartych z jednostkami samorz¹du terytorialnego,
porozumieniach komunalnych, umowach zawartych z innymi podmiotami.
§ 14.

1.

Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.

2.

Jawnoæ dzia³ania organów Gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu
na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów Gminy i komisji Rady.
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Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich okrela za³¹cznik Nr 5 do niniejszego Statutu.
§ 15.

Uchwa³y organów Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu
w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

Rozdzia³ IV
RADA MIEJSKA
§ 16.
1.

Ustawowy sk³ad Rady okrela ustawa.

2.

Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyboru.
§ 17.

1.

Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie Statutu Gminy,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalanie wynagrodzenia Przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o kierunkach
dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu, Sekretarza Gminy,
Kierownika USC i jego Zastêpcy - na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du,
4) uchwalanie bud¿etu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego Zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia
zasad Zarz¹d mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
b) emitowanie obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹ganych przez Zarz¹d
w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹
corocznie przez Radê,
f) tworzenie i przystêpowanie do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maj¹tku,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ, o których mowa w § 7 ust. 4 i 5,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw
oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady,
18) podejmowanie uchwa³ w przedmiocie zaskar¿ania rozstrzygniêæ nadzorczych dotycz¹cych uchwa³ Rady.
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Rada nie mo¿e przenosiæ swych wy³¹cznych kompetencji na ¿aden inny organ.
§ 18.

1.

Przewodnicz¹cy Rady oraz Wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹ przez Radê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.

2.

Zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrady Rady.

3.

Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego.

4.

W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego
wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
§ 19.

1.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów na obszarze ca³ego kraju, a w przypadku wyborów przedterminowych do Rady
Miejskiej w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego
w sprawie odwo³ania rady gminy, pierwsza sesje zwo³uje osoba, która prezes rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia
funkcji organów w gminie.

2.

Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 1 sesjê zwo³uje Wojewódzki Komisarz Wyborczy w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów na obszarze ca³ego kraju, a w przypadku wyborów przedterminowych do Rady
Miejskiej w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów.

3.

Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1, obejmuj¹:
1) okrelenie dnia, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem radnemu obecnemu na sesji.

4.

Porz¹dek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2, powinien obejmowaæ sprawozdanie dotychczasowego Zarz¹du
o stanie Gminy.
§ 20.

Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci wyznaczony Wiceprzewodnicz¹cy, organizuje prace Rady,
a w szczególnoci:


zwo³uje sesje Rady,



przewodniczy obradom,



sprawuje policjê sesyjn¹,



kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,



zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,



podpisuje uchwa³y Rady,



(Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2001 r. znak: NK.2.AG.0911-139/2001 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdzi³ niewa¿noæ § 20 tiret siódme Statutu),



przyjmuje owiadczenia o stanie maj¹tkowym radnych oraz dokonuje analizy zawartych w owiadczeniu danych.
§ 21.

1.

W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego Rady lub Wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie
przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.

2.

Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 1, w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego
Rady lub Wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê z up³ywem ostatniego dnia
miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Rada na najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

4.

Ust. 3 stosuje siê odpowiednio w przypadku stwierdzenia wyganiêcia mandatu radnego, pe³ni¹cego funkcjê
Przewodnicz¹cego Rady lub Wiceprzewodnicz¹cego.
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§ 22.
1.

Rada Miejska powo³uje nastêpuj¹ce sta³e Komisje:
a) Komisjê Polityki Spo³ecznej,
b) Komisjê Gospodarki i Bud¿etu.

2.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 1 komisji sta³ej.

3.

W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 23.

1.

Rada powo³uje w celach kontrolnych Komisjê Rewizyjn¹.

2.

Przedmiot dzia³ania Komisji Rewizyjnej obejmuje kontrolê dzia³alnoci Zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych Gminy.

3.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ wy³¹cznie radni.

4.

Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mog¹ byæ radni pe³ni¹cy funkcje Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady oraz radni bêd¹cy cz³onkami Zarz¹du.
§ 24.

Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik wyznaczony przez Burmistrza.
§ 25.
1.

Szczegó³owy tryb dzia³ania Rady i jej organów okrela Regulamin Rady Miejskiej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6 do
niniejszego Statutu.

2.

Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 7 do
niniejszego Statutu.

Rozdzia³ V
RADNI
§ 26.
1.

Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej Gminy. Radny utrzymuje stal¹ wiê
z mieszkañcami Gminy oraz ich organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców Gminy
postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.

2.

Radni nie mog¹:
a) podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do
wykonywania mandatu zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy,
b) powo³ywaæ siê na swój mandat w zwi¹zku z podjêtymi dodatkowymi zajêciami b¹d dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
prowadzon¹ na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,
c) prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem
mienia komunalnego gminy, w której radny uzyska³ mandat, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ
przedstawicielem czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci,
d) byæ cz³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikami handlowymi spó³ek
prawa handlowego z udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹
takie osoby. Wybór lub powo³anie radnego do tych w³adz s¹ z mocy prawa niewa¿ne. Je¿eli wybór lub powo³anie,
o którym mowa w ust. 2, mia³o miejsce przed rozpoczêciem wykonywania mandatu, radny jest obowi¹zany
zrzec siê stanowiska lub funkcji w terminie do 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia lubowania, o którym mowa w art. 23a
ust. 1. W razie niezrzeczenia siê stanowiska lub funkcji, radny traci je z mocy prawa po up³ywie trzech miesiêcy
od dnia z³o¿enia lubowania,
e) posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10% udzia³ów lub akcji w spó³kach prawa handlowego z udzia³em gminnych
osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹ takie osoby. Udzia³y lub akcje
przekraczaj¹ce ten pakiet powinny byæ zbyte przez radnego przed pierwsz¹ sesj¹ rady gminy, a w razie niezbycia
ich nie uczestnicz¹ one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wyganiêciu w wykonywaniu
przys³uguj¹cych im uprawnieñ (prawa g³osu, prawa do dywidendy, prawa do podzia³u maj¹tku, prawa poboru).
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3.

Radni s¹ obowi¹zani z³o¿yæ owiadczenie o swoim stanie maj¹tkowym, zawieraj¹ce w szczególnoci informacje
o zasobach pieniê¿nych, nieruchomociach, udzia³ach i akcjach w spó³kach prawa handlowego oraz o nabyciu od
Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej osoby prawnej, gminy lub zwi¹zku miêdzygminnego mienia, które podlega³o
zbyciu w drodze przetargu, a tak¿e dane o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej oraz dotycz¹ce zajmowania
stanowisk w spó³kach prawa handlowego. Owiadczenie powinno zawieraæ informacje dotycz¹ce maj¹tku objêtego
wspólnoci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹.

4.

Wiadomoci zawarte w owiadczeniu o stanie maj¹tkowym stanowi¹ tajemnicê s³u¿bow¹, chyba ¿e osoba, która
je z³o¿y³a, wyrazi³a pisemn¹ zgodê na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy
rady gminy mo¿e podj¹æ decyzjê o ujawnieniu owiadczenia, pomimo braku zgody sk³adaj¹cego owiadczenie, po
zasiêgniêciu opinii komisji rewizyjnej.
§ 27.

1.

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

2.

lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty przez przewodnicz¹cego obrad wywo³ywani kolejno
radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê.

3.

lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.

4.

Radny nieobecny na pierwszej sesji Rady sk³ada lubowanie na najbli¿szej sesji, w której uczestniczy.

5.

Z chwil¹ z³o¿enia lubowania, radny nabywa swoje ustawowe uprawnienia.

6.

Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê mandatu.

7.

Radnemu na czas kadencji wystawia siê dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza
siê pe³nienie mandatu radnego.
§ 28.

1.

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

2.

Radny desygnowany do innych instytucji zobowi¹zany jest co najmniej raz w roku sk³adaæ Radzie sprawozdanie.
§ 29.

1.

Radny ma prawo inicjatywy uchwa³odawczej, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej, prawo udzia³u w g³osowaniu na
sesjach Rady, prawo wystêpowania z interpelacjami oraz zapytaniami.

2.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych. Zasady tworzenia klubów radnych okrela Regulamin Klubów Radnych,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 8 do niniejszego Statutu.
§ 30.

1.

W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.

2.

Przepis ust. 1 stosuje siê równie¿ do osób wchodz¹cych w sk³ad Zarz¹du nie bêd¹cych radnymi.

3.

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

4.

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

5.

Radnym przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê.
§ 31.

1.

Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w Urzêdzie, z wyj¹tkiem radnych wybranych do Zarz¹du.

2.

Przepis ust. 1 dotyczy równie¿ kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i jego zastêpców.

3.

Zarz¹d lub Burmistrz nie mo¿e powierzyæ radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
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Rozdzia³ VI
ZARZ¥D GMINY
§ 32.
1.

Zarz¹d jest wybierany na okres kadencji, a po up³ywie kadencji dzia³a do dnia wyboru nowego zarz¹du.

2.

Zarz¹d jest wybierany sporód radnych lub osób spoza Rady w ci¹gu trzech miesiêcy od daty og³oszenia wyników
wyborów przez w³aciwy organ wyborczy.

3.

W sk³ad Zarz¹du wchodz¹ 3 osoby: Burmistrz, który jest jednoczenie Przewodnicz¹cym Zarz¹du, Zastêpca
Burmistrza i cz³onek zarz¹du.
§ 33.

1.

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

2.

Wyboru Zastêpcy Burmistrza oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du dokonuje siê na wniosek Burmistrza zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 34.

Burmistrz jest wybierany sporód kandydatów zg³oszonych wy³¹cznie przez radnych.
§ 35.
1.

Rada mo¿e poprzedziæ wybór Burmistrza postêpowaniem konkursowym.

2.

Warunki konkursu oraz tryb wy³aniania i przedstawiania Radzie kandydatów okrela Rada w drodze uchwa³y.

3.

Wynik konkursu nie wi¹¿e Rady.
§ 36.

G³osowania w sprawach osobowych mog¹ byæ poprzedzone prezentacj¹ kandydatów i przes³uchaniami.
§ 37.
1.

Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie okrelonym w § 32 ust. 2 ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.

2.

Po rozwi¹zaniu Rady z mocy prawa z przyczyny okrelonej w ust. 1 przeprowadza siê wybory przedterminowe.

3.

Do czasu wyboru Zarz¹du przez now¹ Radê Prezes Rady Ministrów wyznacza osobê, która w tym okresie pe³ni
funkcjê organów Gminy.

4.

Je¿eli Rada wybrana w wyniku wyborów przedterminowych, o których mowa w ust. 2, nie dokona wyboru Zarz¹du
w terminie okrelonym w § 32 ust. 2, ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.

5.

W przypadku okrelonym w ust. 4 nie przeprowadza siê wyborów przedterminowych. Do dnia wyborów Rady na
kolejn¹ kadencjê oraz wyboru Zarz¹du zadania i kompetencje organów Gminy przejmuje komisarz rz¹dowy
ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 38.

1.

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

2.

Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu
absolutorium.

3.

Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.

4.

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

5.

Po zapoznaniu siê z opini¹ komisji rewizyjnej o wykonaniu bud¿etu i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
absolutorium oraz uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady o nieudzieleniu absolutorium
i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego
sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
§ 39.

1.

Rada mo¿e odwo³aæ Burmistrza z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego sk³adu Rady.

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47

 4630 

Poz. 1300

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega
zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹.

3.

Odwo³anie Burmistrza nastêpuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym.

4.

G³osowanie w sprawie odwo³ania Rada przeprowadza po zapoznaniu siê z opini¹ komisji rewizyjnej na nastêpnej
sesji po tej, na której zg³oszono wniosek o odwo³anie, nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 1 miesi¹ca od dnia
zg³oszenia wniosku.

5.

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

6.

Odwo³anie Burmistrza albo z³o¿enie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem ca³ego
Zarz¹du albo z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.

7.

Na uzasadniony wniosek Burmistrza, Rada mo¿e odwo³aæ poszczególnych cz³onków Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
§ 40.

1.

W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Burmistrza jej przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

2.

W przypadku rezygnacji Burmistrza na najbli¿szej sesji Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego Zarz¹du.

3.

Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego
dnia miesi¹ca, w którym odby³a siê sesja Rady, o której mowa w ust. 2.
§ 41.

1.

W przypadku odwo³ania albo rezygnacji ca³ego Zarz¹du Rada dokonuje wyboru nowego zarz¹du w trybie okrelonym
w § 33, odpowiednio, w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia przyjêcia rezygnacji.

2.

W przypadku niedokonania wyboru nowego Zarz¹du w terminie 3 miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia przyjêcia
rezygnacji, stosuje siê odpowiednio § 37.

3.

W przypadku odwo³ania cz³onka zarz¹du nie bêd¹cego Przewodnicz¹cym Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru nowego
cz³onka Zarz¹du w terminie 1 miesi¹ca od dnia odwo³ania.

4.

Odwo³any Zarz¹d lub poszczególni cz³onkowie Zarz¹du pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do czasu wyboru nowego
Zarz¹du lub poszczególnych cz³onków Zarz¹du.

5.

Rada mo¿e zwolniæ cz³onka Zarz¹du z pe³nienia obowi¹zków, o których mowa w ust. 4.

6.

W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez ca³y Zarz¹d stosuje siê odpowiednio ust. 4.
§ 42.

1.

W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w zarz¹dzie przez cz³onka nie bêd¹cego jego Przewodnicz¹cym
Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka zarz¹du zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.

2.

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

3.

W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez cz³onka zarz¹du nie bêd¹cego jego Przewodnicz¹cym, Burmistrz obowi¹zany
jest, najpóniej w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia przyjêcia rezygnacji lub up³ywu okresu, o którym mowa w ust. 2,
przedstawiæ Radzie now¹ kandydaturê na cz³onka Zarz¹du.
§ 43.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1)

przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,

2)

okrelenie sposobu wykonania uchwa³y,

3)

gospodarowanie mieniem komunalnym,

4)

przygotowywanie projektu bud¿etu oraz jego wykonanie,

5)

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
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6)

przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,

7)

przedk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej Gminy,

8)

wspó³dzia³anie w interesie Gminy z instytucjami znajduj¹cymi siê na jej terenie,

9)

udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych w strukturze Gminy pe³nomocnictwa do
zarz¹dzania mieniem tych jednostek oraz udzielania zgody na czynnoci wykraczaj¹ce poza udzielone
pe³nomocnictwa,

10) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzêdu i jego aktualizacja,
11) informowanie mieszkañców Gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej, gospodarczej
oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
12) prowadzenie spraw w zakresie zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem Gminy zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych do wysokoci
ustalonej przez Radê,
13) og³aszanie w imieniu Gminy przetargów i powo³ywanie komisji przetargowej oraz zatwierdzanie wyników jej pracy,
14) realizacja innych zadañ okrelonych przepisami prawa.
§ 44.
Burmistrz organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz i wydaje
decyzje administracyjne z zakresu administracji publicznej.
§ 45.
1.

W posiedzeniach Zarz¹du udzia³ bior¹ jego cz³onkowie oraz - bez prawa g³osowania - Skarbnik Gminy i Sekretarz
Gminy.

2.

Zarz¹d mo¿e postanowiæ o zaproszeniu na swe posiedzenia innych osób ni¿ wymienione w ust. 1.

3.

Organizacjê oraz tryb pracy Zarz¹du okrela Regulamin Zarz¹du, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 9 do niniejszego Statutu.
§ 46.

1.

Zarz¹d wykonuje swe zadania przy pomocy Urzêdu.

2.

Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela jego regulamin uchwalony przez Radê na wniosek Zarz¹du.
§ 47.

1.

Prac¹ Urzêdu kieruje Burmistrz.

2.

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

Rozdzia³ VII
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 48.
1.

Pracownikami samorz¹dowymi z wyboru s¹ Burmistrz oraz Zastêpca Burmistrza.

2.

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

3.

Rada mo¿e, w drodze odrêbnej uchwa³y, upowa¿niæ Przewodnicz¹cego Rady do podejmowania czynnoci, o jakich
mowa w ust. 2, za wyj¹tkiem prawa do ustalania wynagrodzenia.

4.

Do dokonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy z pozosta³ymi osobami, których stosunek pracy nawi¹zywany
jest na podstawie wyboru, w³aciwy jest Burmistrz, jako kierownik Urzêdu Gminy, bêd¹cego zak³adem pracy
w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy.

5.

Status pracy pracowników samorz¹dowych okrela ustawa.
§ 49.

1.

Mianowanie jako forma nawi¹zania stosunku pracy z pracownikami Urzêdu Gminy jest stosowana wobec
kierowników referatów, mo¿e byæ stosowana równie¿ wobec pracowników zajmuj¹cych stanowiska inspektora
i podinspektora.
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Prawo mianowania, zlecania mianowanym pracownikom samorz¹dowym czasowego wykonywania innej pracy ni¿
okrelona w akcie mianowania oraz przeniesienie tych pracowników na inne stanowiska w przypadku utraty przez
nich zdolnoci do pracy na zajmowanym stanowisku nale¿y do Burmistrza.
§ 50.

1.

Powo³anie jako forma nawi¹zania stosunku pracy z pracownikami Urzêdu Gminy, jest stosowane wobec Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika i Zastêpcy Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.

2.

Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz Kierownik i Zastêpca Kierownika
USC s¹ powo³ywani przez Radê na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du.

3.

Odwo³anie Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika i Zastêpcy Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego
dokonywane jest w trybie w³aciwym dla ich powo³ania.
§ 51.

Pracownicy inni ni¿ wymienieni w §§ 48-50 s¹ zatrudnieni w Urzêdzie Gminy na podstawie umowy o pracê.

Rozdzia³ VIII
JEDNOSTKI POMOCNICZE
§ 52.
1.

W Gminie tworzy siê jednostki pomocnicze - so³ectwa oraz mog¹ byæ tworzone inne jednostki pomocnicze stosownie
do potrzeb b¹d tradycji.

2.

Jednostki pomocnicze tworzy Rada Miejska.

3.

Utworzenie jednostki pomocniczej podlega nastêpuj¹cym zasadom:
a) inicjatorem utworzenia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka ma obejmowaæ
lub Rada,
b) utworzenie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami spo³ecznymi w trybie okrelonym
odrêbn¹ ustaw¹,
c) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Zarz¹d w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarê mo¿liwoci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
§ 53.

Do znoszenia, ³¹czenia b¹d podzia³u jednostki pomocniczej w granicach Gminy stosuje siê odpowiednio przepisy § 52
ust. 3.
§ 54.
Uchwa³a w sprawie utworzenia, znoszenia, ³¹czenia lub podzia³u jednostki pomocniczej powinna okrelaæ:


jej obszar,



granice,



nazwê,



sposób opublikowania uchwa³y i datê jej wejcia w ¿ycie.
§ 55.

1.

Organizacjê i zakres dzia³ania jednostek pomocniczych okrela Rada odrêbnym statutem, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkañcami.

2.

Statut winien okrelaæ w szczególnoci:
1) nazwê i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizacjê i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadañ przekazywanych jednostce przez Gminê oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli i nadzoru Rady nad dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej.
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§ 56.
1.

Jednostki pomocnicze w ramach bud¿etu gminy mog¹ posiadaæ wyodrêbnione rodki finansowe.

2.

Wielkoæ rodków dla poszczególnych jednostek pomocniczych ustala Rada w bud¿ecie gminy.
§ 57.

Przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej
na zasadach ustalonych przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 58.
(Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2001 r. znak: NK.2.AG.0911-139/2001 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdzi³ niewa¿noæ § 58 Statutu)
§ 59.
Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Zarz¹d.

Rozdzia³ IX
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 60.
1.

Dla realizacji zadañ Gminy, Rada mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.

2.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy jest ujêty w rejestrze prowadzonym przez Zarz¹d.

3.

Wykaz jest aktualizowany w momencie tworzenia lub likwidacji danej jednostki.
§ 61.

1.

Gminnym jednostkom organizacyjnym Rada nadaje statuty chyba, ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej.

2.

Statut jednostki okrela m. in. nazwê, zakres dzia³ania, organy, siedzibê, zakres wyposa¿enia jej w maj¹tek oraz
zakres uprawnieñ dotycz¹cych rozporz¹dzania tym maj¹tkiem.

3.

Zatrudnienie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych nale¿y do Zarz¹du.

4.

Zarz¹d sprawuje nadzór nad dzia³alnoci¹ gminnych jednostek organizacyjnych.

5.

Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych z zastrze¿eniem ust. 3.

Rozdzia³ X
MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 62.
1.

Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do Gminy oraz mienie innych komunalnych
osób prawnych.

2.

Nabycie mienia komunalnego nastêpuje:
a) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym,
b) przez przekazanie Gminie mienia w zwi¹zku z utworzeniem lub zmian¹ granic Gminy w trybie, o którym mowa
w art. 4; przekazanie mienia nastêpuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku
porozumienia - decyzj¹ prezesa Rady Ministrów, podjêta na wniosek ministra w³aciwego do spraw administracji
publicznej,
c) w wyniku w³asnej dzia³alnoci gospodarczej,
d) przez inne czynnoci prawne,
e) w innych przypadkach okrelonymi odrêbnymi przepisami.
§ 63.

1.

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

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

3.

Czynnoæ prawna, która mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych wymaga dla swojej skutecznoci
kontrasygnaty Skarbnika Gminy (G³ównego Ksiêgowego Bud¿etu) lub osoby przez niego upowa¿nionej.

4.

Skarbnik mo¿e odmówiæ kontrasygnowania czynnoci, o której mowa w ust. 3, jednak w razie wydania mu pisemnego
polecenia przez zwierzchnika wykonuje czynnoci zawiadamiaj¹c równoczenie o odmowie kontrasygnaty Radê
Miejsk¹ i regionaln¹ izbê obrachunkow¹.

5.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy sk³adaj¹ jednoosobowo owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie
udzielonego im przez Zarz¹d pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek.
§ 64.

1.

Zasady zarz¹dzania mieniem komunalnym okrela Rada w drodze odrêbnych uchwa³.

2.

Zarz¹d prowadzi rejestry:
1) sk³adników mienia komunalnego,
2) podmiotów zarz¹dzaj¹cych poszczególnymi sk³adnikami tego mienia.
§ 65.

Gmina nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponosz¹
odpowiedzialnoci za zobowi¹zania Gminy.
§ 66.
1.

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie rocznego bud¿etu Gminy.

2.

Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.

3.

Projekt bud¿etu przygotowuje Zarz¹d uwzglêdniaj¹c zasady prawa bud¿etowego i zalecenia Rady.

4.

Bez zgody Zarz¹du Rada nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu Gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie
wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez
jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.

5.

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

6.

Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami Zarz¹d przedk³ada Radzie najpóniej
do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem
zaopiniowania.
§ 67.

Tryb uchwalania bud¿etu oraz rodzaj i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi okrela
Rada.
§ 68.
1.

Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy odpowiada Zarz¹d.

2.

Zarz¹dowi przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie Gminy,
5) dysponowania rezerwami bud¿etu Gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych ustaw¹.
§ 69.

1.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna.

2.

Burmistrz niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla
aktów prawa miejscowego.
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Zarz¹d informuje mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej
oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych.
§ 70.

1.

Dyspozycja rodkami pieniê¿nymi Gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

2.

Wydatki dokonywane s¹ w miarê wp³ywów dochodów bud¿etowych, w granicach uchwalonych przez Radê.

Rozdzia³ XI
WYRÓ¯NIENIA HONOROWE
§ 71.
1.

Ustanawia siê medal Zas³u¿ony dla Gminy Miros³awiec.

2.

Wyró¿nienie przewidziane w ust. 1 oraz tryb jego przyznawania i wrêczania okreli Rada odrêbna uchwa³¹ w sprawie
opisu i ustanowienia medalu Zas³u¿ony dla Gminy Miros³awiec.

Rozdzia³ XII
PUBLIKOWANIE PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
§ 72.
1.

Przepisy prawa miejscowego wchodz¹ w ¿ycie w sposób okrelony w odrêbnej ustawie.

2.

Przepisy prawa miejscowego podaje siê do publicznej wiadomoci przez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ
Urzêdu, so³ectw oraz na internetowej stronie Gminy Miros³awiec.
§ 73.

Urz¹d prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego i udostêpnia go do wgl¹du w swojej siedzibie na stronie internetowej
Gminy.

Rozdzia³ XIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 74.
1.

Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Do zmiany Statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce jego uchwalenia.

3.

Traci moc uchwa³a Nr XIII/73/96 z dnia 16 lutego 1996 r. Rady Gminy i Miasta Miros³awiec - Statut Gminy.

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47

 4636 

Poz. 1300
Za³¹cznik nr 1
do Statutu Gminy Miros³awiec

GMINA MIROS£AWIEC
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Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Miros³awiec
(w zwi¹zku ze stwierdzeniem niewa¿noci § 4 Statutu za³¹cznik nr 2 nie podlega og³oszeniu)

Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Miros³awiec
(w zwi¹zku ze stwierdzeniem niewa¿noci § 4 Statutu za³¹cznik nr 3 nie podlega og³oszeniu)

Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Miros³awiec
(w zwi¹zku ze stwierdzeniem niewa¿noci § 4 Statutu za³¹cznik nr 4 nie podlega og³oszeniu)

Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy Miros³awiec

ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA PRZEZ GMINÊ ZADAÑ
PUBLICZNYCH I KORZYSTANIA Z NICH
§ 1.
Do korzystania udostêpnia siê nastêpuj¹ce dokumenty z zakresu dzia³ania Rady Miejskiej, Komisji Rady oraz Zarz¹du:
1)

uchwa³y Rady Miejskiej,

2)

(Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2001 r. znak: NK.2.AG.0911-139/2001 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdzi³ niewa¿noæ § 1 pkt 2 za³¹cznika nr 5 do Statutu Gminny Miros³awiec),

3)

uchwa³y Zarz¹du,

4)

plany pracy,

5)

protoko³y sesji Rady,

6)

protoko³y posiedzeñ Komisji,

7)

protoko³y posiedzeñ Zarz¹du,

8)

inne dokumenty dotycz¹ce wykonywania zadañ publicznych.
§ 2.

Tryb udostêpniania dokumentów:
1)

uchwa³y Rady udostêpnia siê po podjêciu i podpisaniu przez Przewodnicz¹cego Rady,

2

(Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2001 r. znak: NK.2.AG.0911-139/2001 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdzi³ niewa¿noæ § 2 pkt 2 za³¹cznika nr 5 do Statutu Gminy Miros³awiec),

3)

protokó³y sesji udostêpnia siê po podpisaniu przez Przewodnicz¹cego Rady i protokolanta po zatwierdzeniu,

4)

protoko³y posiedzeñ Komisji udostêpnia siê po podpisaniu przez Przewodnicz¹cego Komisji,

5)

protoko³y Komisji Rewizyjnej udostêpnia siê po przyjêciu przez Komisjê i podpisaniu przez wszystkich cz³onków
Komisji obecnych na posiedzeniu,
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6)

po przyjêciu przez Radê lub Komisjê dokumentów dotycz¹cych wykonywania zadañ publicznych,

6)

uchwa³y Zarz¹du po ich podjêciu i podpisaniu,

7)

protoko³y posiedzeñ Zarz¹du udostêpnia siê po podpisaniu przez Przewodnicz¹cego obrad,

8)

plany pracy Rady i Komisji Rady oraz posiedzeñ Zarz¹du udostêpniane s¹ do wgl¹du równie¿ na stronie internetowej
Gminy i przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu.
§ 3.

1.

Udostêpnieniu nie podlegaj¹ protoko³y z czêci niejawnej sesji Rady Miejskiej.

2.

Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du dotycz¹ce rozpatrywania spraw indywidualnych mog¹ byæ udostêpniane
z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów szczególnych.
§ 4.

1.

Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady Miejskiej, Komisji Rady i zarz¹du udostêpnia siê w dniach i godzinach pracy
Urzêdu w Biurze Rady Miejskiej wy³¹cznie w asycie pracownika. Z ww. dokumentów mo¿na sporz¹dzaæ odpisy,
wyci¹gi oraz kserokopie.

2.

Dokumentów nie udostêpnia siê do korzystania na zewn¹trz.

3.

Za sporz¹dzenie kserokopii dokumentów pobiera siê op³atê w wysokoci ustalonej odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 5.

Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady Miejskiej (uchwa³y, apele, stanowiska) udostêpniane s¹ równie¿ na stronie
internetowej Gminy.
§ 6.
Obywatele maj¹ prawo wstêpu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji Rady. Informacje o terminach i porz¹dku
obrad sesji Rady Miejskiej, posiedzeniach Komisji Rady ka¿dorazowo wywieszane s¹ na tablicy og³oszeñ Urzêdu oraz na
stronie internetowej Gminy.

Za³¹cznik nr 6
do Statutu Gminy Miros³awiec

REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ w MIROS£AWCU
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Regulamin Rady, zwany dalej Regulaminem okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i jej organów,
z wy³¹czeniem zasad i trybu dzia³ania komisji rewizyjnej i Zarz¹du.
§ 2.
1.

Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Zarz¹d wykonuj¹cy jej uchwa³y.

2.

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

1.

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

2.

Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
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Rozdzia³ II
SESJE
§ 4.
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie jej dzia³ania.
§ 5.
Sesje Rady przygotowuje Przewodnicz¹cy wspólnie z Wiceprzewodnicz¹cymi.
§ 6.
1.

Sesje zwyczajne zwo³uje Przewodnicz¹cy, lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy, w miarê potrzeby
nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³, ustalaj¹c porz¹dek obrad, miejsce, dzieñ i godzinê sesji.

2.

Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
§ 7.

1.

Sesje w trybie nadzwyczajnym Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ na pisemny wniosek Zarz¹du, wzglêdnie
1/4 ustawowego sk³adu Rady w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

2.

Wniosek o zwo³anie sesji w trybie nadzwyczajnym powinien spe³niaæ wymogi okrelone w § 6 ust. 2.

3.

Sesja zwo³ana w trybie okrelonym w ust. 1 winna odbyæ siê nie póniej ni¿ ci¹gu 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
§ 8.

1.

W sesji Rady uczestnicz¹ - poza radnymi - cz³onkowie Zarz¹du, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

2.

Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia ka¿dorazowo przewodnicz¹cych organów wykonawczych jednostek
pomocniczych o terminie sesji na takich samych zasadach jak radnych.

3.

Ponadto na sesje zapraszane s¹ inne osoby, których obecnoæ jest wymagana ze wzglêdu na problematykê obrad.

4.

W przypadku korzystania przez Radê z opinii ekspertów w trakcie sesji, podczas której omawiany jest przedmiot
ekspertyzy, mog¹ uczestniczyæ autorzy ekspertyzy z prawem jej prezentowania i zabierania g³osu w dyskusji.
§ 9.

1.

Druk projektów uchwa³ lub materia³ów zwi¹zanych z problematyk¹ posiedzenia zleca Przewodnicz¹cy Rady.

2.

Zawiadomienia o sesji dorêcza siê na 7 dni przed terminem sesji.

3.

Zawiadomienie o sesji zwo³anej w trybie nadzwyczajnym radni zawiadamiani s¹ na 2 dni przed posiedzeniem.

4.

Materia³y na sesjê dotycz¹ce uchwalenia bud¿etu oraz sprawozdañ z jego wykonania dorêcza siê radnym najpóniej
10 dni przed sesj¹.
§ 10.

1.

W przypadku nie zachowania przepisu § 9 ust. 2-4 ka¿dy z radnych mo¿e zg³osiæ na pocz¹tku obrad wniosek
o odroczenie sesji lub rozpatrywania okrelonego punktu.

2.

Rada mo¿e zadecydowaæ o kontynuowaniu obrad lub o rozpatrzeniu zakwestionowanego punktu.
§ 11.

1.

Rada obraduje w sposób jawny. Zawiadomienia o posiedzeniu podaje siê do publicznej wiadomoci.

2.

Jawnoæ zostaje wy³¹czona, a uczestnicz¹cy w obradach zobowi¹zani s¹ do zachowania tajemnicy, gdy omawiane
s¹ sprawy stanowi¹ce z mocy odrêbnych przepisów tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹.

3.

(Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2001 r. znak: NK.2.AG.0911-139/2001 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdzi³ niewa¿noæ § 11 ust. 3 za³¹cznika nr 6 do Statutu Gminy Miros³awiec),

4.

W niejawnych czêciach sesji Rady mog¹ uczestniczyæ cz³onkowie Zarz¹du, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy
oraz protokolant. Z uwagi na przedmiot obrad Rada mo¿e wyraziæ zgodê na udzia³ innych osób.

5.

Protoko³y z niejawnej czêci sesji s¹ udostêpniane radnym, cz³onkom Zarz¹du i innym osobom uczestnicz¹cym
w tej czêci sesji.
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§ 12.
Rada podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowej liczby radnych
w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 13.
1.

Sesjê otwiera, prowadzi jej obrady oraz zamyka Przewodnicz¹cy.

2.

Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego formu³y Otwieram... sesjê Rady Miejskiej
w Miros³awcu.

3.

W przypadkach nieobecnoci Przewodnicz¹cego zadania Przewodnicz¹cego wykonuje wyznaczony
Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 14.

1.

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

2.

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.

3.

W razie braku quorum uniemo¿liwiaj¹cego rozpoczêcie obrad Przewodnicz¹cy zamyka obrady wyznaczaj¹c nowy
termin posiedzenia.

4.

W protokole odnotowuje siê przyczyny, dla których sesja siê nie odby³a w przewidzianym terminie.

5.

Je¿eli w trakcie obrad liczba radnych obecnych na sesji spadnie poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu, Przewodnicz¹cy
nie przerywa obrad, jednak¿e Rada nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 15.

1.

Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy obrad przedstawia porz¹dek obrad.

2.

Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.

3.

Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie nadzwyczajnym stosuje siê przepis ust. 2, z tym ¿e dodatkowo
wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

4.

Na wniosek Burmistrza Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji
Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d, a projekt uchwa³y wp³yn¹³ do Przewodnicz¹cego Rady co
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji.
§ 16.

1.

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) interpelacje i zapytania radnych,
3) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich sesjach,
4) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
5) sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym oraz z wykonania
uchwa³ Rady,
6) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
7) wolne wnioski i informacje.

2.

Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, mo¿e przedstawiæ inny cz³onek Zarz¹du wyznaczony przez Zarz¹d.
§ 17.

1.

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

2.

Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.

3.

W przypadku rozpatrywania projektu uchwa³y Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu referentowi projektu uchwa³y,
nastêpnie przedstawicielom komisji opiniuj¹cych ten projekt, przedstawicielom klubów radnych, a w dalszej kolejnoci
pozosta³ych dyskutantom.

4.

Sprawozdanie komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

5.

Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ glos w ka¿dej chwili obrad.
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Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu innym osobom, zaproszonym do udzia³u w sesji.
§ 18.

Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu poza kolejnoci¹ Burmistrzowi, Zastêpcy Burmistrza, Sekretarzowi Gminy,
Skarbnikowi Gminy oraz pracownikowi Urzêdu dla z³o¿enia wyjanieñ w sprawach bêd¹cych przedmiotem dyskusji.
§ 19.
1.

W ci¹gu ca³ej sesji Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawach zg³aszania wniosków
o charakterze formalnym dotycz¹cych w szczególnoci:
1) sprawdzenia quorum,
2) zdjêcia okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
3) przerwania dyskusji,
4) przerwania, odroczenia lub zamkniêcia posiedzenia,
5) wy³¹czenia jawnoci obrad,
6) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
7) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
8) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
9) zarz¹dzenia przerwy,
10) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
11) przeliczenia g³osów,
12) przestrzegania regulaminu obrad.

2.

Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod dyskusjê, po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje wniosek pod g³osowanie.

3.

Wniosek okrelony w ust. 1 pkt 1 przyjmowany jest bez g³osowania.
§ 20.

1.

Po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicz¹cy obrad zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu
umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Zarz¹dowi zajêcia stanowiska co do zg³oszonych w czasie debaty wniosków,
a jeli zaistnieje taka koniecznoæ - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2.

Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy obrad rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania
mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 21.

1.

Sesja Rady mo¿e odbywaæ siê na jednym lub kilku posiedzeniach.

2.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e przerwaæ sesjê na czas okrelony, w szczególnoci w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) niemo¿noci rozpatrzenia wszystkich punktów zatwierdzonego porz¹dku dziennego obrad,
2) braku materia³ów lub ich niekompletnoci, uniemo¿liwiaj¹cych prawid³owe rozpatrzenie sprawy,
3) braku quorum; w tym przypadku imiona i nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opucili
obrady odnotowuje siê w protokole,
4) zak³ócenia porz¹dku obrad na sali przez radnych,
5) zak³ócenia porz¹dku obrad przez publicznoæ - do czasu jej usuniêcia i przywrócenia porz¹dku.
§ 22.

1.

Dla zapewnienia sprawnoci i porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zwracaæ mówcom uwagê w sprawach
dotycz¹cych przedmiotu, formy oraz czasu trwania wyst¹pienia.

2.

W razie przerwania dyskusji lub ograniczenia liczby mówców, zainteresowani radni maj¹ prawo z³o¿enia swojego
wyst¹pienia na pimie w terminie 7 dni od zakoñczenia posiedzenia.
§ 23.

1.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e:
1) odebraæ g³os po dwukrotnym bezskutecznym przywo³aniu mówcy do porz¹dku lub w przypadku uchybienia
powadze sesji,
2) zarz¹dziæ odnotowanie w protokole niew³aciwego zachowania uczestnika sesji.
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Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza usuniêcie przez Stra¿ Miejsk¹ z sali obrad oraz s¹siednich pomieszczeñ osób
zak³ócaj¹cych przebieg sesji.
§ 24.

1.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê zamykam... sesjê
Rady Miejskiej w Miros³awcu.

2.

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

3.

Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

4.

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

5.

Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej w tym samym
trybie.
§ 25.

1.

Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê protokó³, stanowi¹cy urzêdowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygniêæ.

2.

Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³,
nazwisko i imiê Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) uchwalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów za, przeciw, wstrzymujê siê.
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis przewodnicz¹cego i protokolanta.

3.

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

4.

Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych i osób spoza Rady uczestnicz¹cych w sesji, podjête przez Radê
uchwa³y, protoko³y g³osowañ tajnych, z³o¿one do protoko³u wyst¹pienia radnych i zdania odrêbne do uchwa³,
usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one Przewodnicz¹cemu Rady.

5.

Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ Rady i przechowuje wraz z protoko³em.
§ 26.

1.

Protokó³ z sesji wyk³ada siê radnym do wgl¹du w siedzibie Rady nie póniej ni¿ 7 dni przed najbli¿sz¹ sesj¹.

2.

Radni mog¹ w terminie do najbli¿szej sesji zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do protoko³u. O uwzglêdnieniu poprawek
decyduje Przewodnicz¹cy obrad. Od decyzji odmawiaj¹cej dokonania zmian i uzupe³nieñ przys³uguje odwo³anie do
Rady.

3.

Przewodnicz¹cy obrad informuje na najbli¿szym posiedzeniu o przypadkach zg³oszonych poprawek i uzupe³nieñ do
protoko³u, z³o¿onych do protoko³u wyst¹pieñ radnych oraz zdañ odrêbnych do uchwa³.

Rozdzia³ III
UCHWA£Y
§ 27.
Rada podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania, rozstrzygaj¹c sprawy nale¿¹ce do jej w³aciwoci.
§ 28.
Uchwa³y s¹ podejmowane na wniosek przedstawiony przez:
1)

komisje Rady,
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§ 29.
1.

Projekt uchwa³y wraz z pisemnym uzasadnieniem sk³ada siê Przewodnicz¹cemu nie póniej ni¿ 21 dni a projekty
sk³adane przez Zarz¹d nie póniej ni¿ 14 dni przed planowanym terminem sesji.

2.

Projekt uchwa³y wymaga zaopiniowania przez organy administracji publicznej lub w³adze statutowe organizacji
spo³ecznych lub zawodowych w przypadkach okrelonych w przepisach szczególnych.

3.

Przed skierowaniem projektu uchwa³y na sesjê, Przewodnicz¹cy przedstawia projekt do zaopiniowania w³aciwej
komisji i Zarz¹dowi.

4.

Projekt uchwa³y podlega zaopiniowaniu przez radcê prawnego.

5.

Rada w uzasadnionych przypadkach mo¿e odst¹piæ od wymogów okrelonych w ust. 1-3.

6.

Wymogi okrelone w ust. 2-4 nie obowi¹zuj¹ w przypadku zwo³ania sesji w trybie nadzwyczajnym.
§ 30.

Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami, stanowi¹cymi za³¹czniki do protoko³u, z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze
proceduralnym, które mog¹ byæ odnotowane w protokole z sesji.
§ 31.
(Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2001 r. znak: NK.2.AG.0911-139/2001 Wojewoda
Zachodniopomorski stwierdzi³ niewa¿noæ § 31 za³¹cznika nr 6 do Statutu Gminy Miros³awiec).
§ 32.
Uchwa³a Rady winna zawieraæ:
1)

kolejny numer,

2)

wskazania organu wydaj¹cego uchwa³ê,

3)

datê ustanowienia uchwa³y,

4)

okrelenie przedmiotu uchwa³y,

5)

podstawê prawn¹,

6)

czêæ merytoryczn¹,

7)

okrelenie organów odpowiedzialnych za jej wykonanie,

8)

termin wejcia w ¿ycie uchwa³y oraz jej czas obowi¹zywania,

9)

przepisy przejciowe,

10) podpis Przewodnicz¹cego obrad.
§ 33.
Przewodnicz¹cy Rady przekazuje uchwa³y Zarz¹dowi do realizacji niezw³ocznie jednak nie póniej ni¿ w terminie 4 dni
roboczych po odbyciu sesji.
§ 34.
(Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2001 r. znak: NK.2.AG.0911-1392001 Wojewoda Zachodniopomorski
stwierdzi³ niewa¿noæ § 31 za³¹cznika nr 6 do Statutu Gminy Miros³awiec).

Rozdzia³ IV
G£OSOWANIE
§ 35.
Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady
w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
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§ 36.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza, ¿e wiêcej g³osów oddano za ni¿ g³osów przeciw.
§ 37.
Bezwzglêdna wiêkszoæ oznacza, ¿e za kandydatem lub wnioskiem oddana zosta³a liczba g³osów co najmniej o jeden
wiêksza od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów przeciw i wstrzymuj¹cych siê.
§ 38.
G³osowanie mo¿e byæ:
1)

jawne,

2)

imienne,

3)

tajne.
§ 39.

1.

G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki, które w zale¿noci od treci zapytania uznaæ nale¿y jako
g³os za albo przeciw albo wstrzymuj¹cy siê.

2.

Je¿eli przy g³osowaniu jawnym powstaj¹ w¹tpliwoci co do wyniku, Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza powtórne
g³osowanie. Ponowne w¹tpliwoci co do wyników g³osowania s¹ podstaw¹ do zarz¹dzenia g³osowania imiennego.
§ 40.

Przy g³osowaniu imiennym zaznacza siê w protokole przy nazwisku radnego oddanie g³osu za, przeciw lub
wstrzymuje siê.
§ 41.
W przypadku, gdy w wyniku g³osowania jawnego lub imiennego liczby g³osów oddanych za, przeciw s¹ równe,
g³osowanie przeprowadza siê ponownie.
§ 42.
1.

G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustawowo.

2.

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

3.

Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania, objania sposób g³osowania i przeprowadza je wyczytuj¹c
kolejno radnych z listy obecnoci.

4.

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

5.

Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
§ 43.

1.

W przypadku tajnego g³osowania w sprawach osobowych na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwisko lub
nazwiska osób, których ma ono dotyczyæ.

2.

Nazwiska osób umieszcza siê w porz¹dku alfabetycznym wraz z informacj¹ o iloci miejsc mandatowych.

3.

G³osowaæ mo¿na najwy¿ej na tylu kandydatów, ile jest miejsc mandatowych.

4.

Za wybrane uznaje siê osoby, które otrzyma³y kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów.

5.

Liczba wybranych osób nie mo¿e byæ wiêksza od liczby miejsc mandatowych.

6.

Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o jednakow¹ liczbê g³osów, a nie wystarcza dla nich miejsc
mandatowych, g³osowanie powtarza siê w czêci dotycz¹cej mandatów nie obsadzonych z udzia³em jedynie
kandydatów, którzy otrzymali równ¹ liczbê g³osów.
§ 44.

1.

Przewodnicz¹cy Rady przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza proponowan¹ treæ wniosku
w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
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2.

W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy, rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady.

3.

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

4.

Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 45.

1.

Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku,
Rada g³osuje w pierwszej kolejnoci nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjêcie uchwa³y.

2.

G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym ¿e mo¿na w pierwszej kolejnoci poddaæ pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.

W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.

4.

W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w ust. 2.

5.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹czne nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

6.

W ostatniej kolejnoci zarz¹dza siê g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi
z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

7.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e odroczyæ g³osowanie, o jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

8.

Postanowienia ust. 1-7 stosuje siê odpowiednio w przypadku g³osowania nad zmian¹ uchwa³y.

Rozdzia³ V
KOMISJE RADY
§ 46.
Komisje Rady zajmuj¹ siê sprawami zgodnymi z ich zakresem dzia³ania, a w szczególnoci:
1)

przygotowuj¹ z w³asnej inicjatywy projekty uchwa³,

2)

rozpatruj¹ i opiniuj¹ projekty uchwa³ i ich za³o¿eñ,

3)

analizuj¹ dzia³alnoæ administracji i gospodarki Gminy na podstawie sprawozdañ i informacji cz³onków Zarz¹du
oraz kierowników podporz¹dkowanych mu jednostek,

4)

rozpatruj¹ problemy zwi¹zane z wprowadzeniem w ¿ycie i wykonywaniem uchwa³ Rady.
§ 47.

1.

Komisje wybieraj¹ i odwio³uj¹, sporód cz³onków komisji bêd¹cych radnymi, Przewodnicz¹cego
i Wiceprzewodnicz¹cego.

2.

Funkcji Przewodnicz¹cego komisji nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ cz³onka Zarz¹du.
§ 48.

1.

Przewodnicz¹cy komisji reprezentuje komisjê, organizuje jej pracê oraz przewodniczy jej posiedzeniom.

2.

Komisje obraduj¹ w sposób jawny, postanowienia § 11 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
§ 49.

1.

Posiedzenia komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy komisji z w³asnej inicjatywy b¹d te¿ na wniosek Przewodnicz¹cego
Rady lub 1/3 sk³adu komisji zgodnie z planem pracy.

2.

Wszelkie zmiany w planach pracy komisji wymagaj¹ zgody Rady.
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§ 50.
W przypadku niemo¿noci zwo³ania i uczestnictwa w obradach komisji przez Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
posiedzenie mo¿e zwo³aæ i przewodniczyæ mu Przewodnicz¹cy Rady lub wyznaczony Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 51.
1.

W posiedzeniach komisji mog¹ braæ udzia³ przewodnicz¹cy organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz
inne osoby nie bêd¹ce cz³onkami komisji, je¿eli ich obecnoæ jest po¿¹dana ze wzglêdu na problematykê posiedzenia.
Przewodnicz¹cy mo¿e udzielaæ im g³osu w dyskusji, nie bior¹ oni jednak udzia³u w g³osowaniu.

2.

Postanowienia § 9 i § 10 ust. 1 stosuje siê odpowiednio.
§ 52.

Protokó³ z posiedzenia komisji podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
§ 53.
Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
§ 54.
1.

Stanowisko komisji przyjmowane jest zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sta³ych cz³onków
komisji.

2.

Wnioski i poprawki odrzucone w g³osowaniu na ¿¹danie wnioskodawcy winny byæ zamieszczone w protokole jako
wnioski mniejszoci.
§ 55.

Trzy nieusprawiedliwione nieobecnoci (w ci¹gu roku) cz³onka komisji na jej posiedzeniach uprawniaj¹ Przewodnicz¹cego
komisji do wyst¹pienia do Rady z wnioskiem o odwo³anie danego cz³onka z jej sk³adu.

Rozdzia³ VI
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
§ 56.
Radny ma prawo sk³adaæ interpelacje i zapytania.
§ 57.
1.

Interpelacja dotyczy istotnych spraw wspólnoty samorz¹dowej o zasadniczym lub bardziej z³o¿onym charakterze
i powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu istniej¹cego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ
zapytania.

2.

Zapytania sk³ada siê w odniesieniu do spraw mniej z³o¿onych, kiedy chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji
o faktach.

3.

W przypadkach w¹tpliwoci czy wyst¹pienie ma charakter interpelacji lub zapytania decyduje Przewodnicz¹cy.
§ 58.

1.

Interpelacjê sk³ada siê pisemnie Przewodnicz¹cemu przed wyznaczonym terminem sesji, a w uzasadnionych
przypadkach interpelacjê mo¿na z³o¿yæ na pocz¹tku obrad sesji.

2.

Przewodnicz¹cy przekazuje niezw³ocznie interpelacjê Burmistrzowi.
§ 59.

Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub upowa¿niona przez niego osoba na nastêpnej sesji, nie póniej ni¿
w terminie 30 dni.
§ 60.
W razie nieotrzymania odpowiedzi w terminie b¹d uznania odpowiedzi przez interpeluj¹cego za nie zadowalaj¹c¹,
Przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ uzupe³nienie odpowiedzi przez interpelowanego, natychmiast lub je¿eli to niemo¿liwe,
podczas najbli¿szego posiedzenia Rady.
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§ 61.

1.

Zapytania mog¹ byæ sk³adane w formie pisemnej Przewodnicz¹cemu na sesji Rady. Powinny byæ one formu³owane
zwiêle, tak aby odpowied mog³a siê sprowadzaæ do krótkiej informacji o faktach.

2.

Przewodnicz¹cy cytuje jego treæ, a nastêpnie udziela g³osu Burmistrzowi lub upowa¿nionej przez niego osobie.

Rozdzia³ VII
WSPÓLNE SESJE Z RADAMI INNYCH GMIN
§ 62.
1.

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

2.

Wspóln¹ sesjê organizuj¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych rad gmin.

3.

Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy wszystkich rad gmin.
§ 63.

1.

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

2.

W drodze g³osowania wybiera siê przewodnicz¹cego wspólnej sesji.

3.

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

4.

Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad, a je¿eli to nie nast¹pi stosuje siê odpowiednio przepisy regulaminów rad, które bior¹ udzia³ we wspólnej
sesji.

Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 64.
Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ Regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego interpretacji.

Za³¹cznik nr 7
do Statutu Gminy

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
§ 1.
1.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, zwana dalej Komisj¹ jest sta³¹ komisj¹ powo³an¹ w celu kontrolowania
dzia³alnoci Zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

2.

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

3.

Komisja kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
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4.

Komisja, kontroluj¹c Zarz¹d, gminne jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze Gminy, bada w szczególnoci
gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.

5.

Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z kontroli Zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych Gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e kontroli zewnêtrznych.
§ 2.

1.

Komisja opiniuje na pimie wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z pisemnym wnioskiem do Rady w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Zarz¹d przedk³ada Komisji
Rewizyjnej do zaopiniowania najpóniej do dnia 15 marca roku nastêpuj¹cego po roku bud¿etowym, którego dotyczy
sprawozdanie Zarz¹du.

2.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu i przedk³ada sprawozdanie Zarz¹du z wykonania bud¿etu wraz z w³asna
opini¹ do dnia 31 marca roku po up³ywie roku bud¿etowego, którego dotyczy sprawozdanie Zarz¹du i wystêpuje do
Rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy Komisji przesy³a do zaopiniowania Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 7 dni od daty sporz¹dzenia wniosku.

3.

Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opiniê i wniosek, o którym mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cemu Rady w terminie
7 dni od daty ich sporz¹dzenia.
§ 3.

1.

Komisja opiniuje na pimie wniosek o odwo³anie Burmistrza z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.

2.

Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opiniê, o których mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cemu Rady w terminie 14 dni
od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.
§ 4.

Komisja wydaje tak¿e opiniê w sprawach innych ni¿ wskazane w § 2-3, je¿eli wynika to z treci uchwa³y Rady.
§ 5.
1.

Komisja sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków Komisji w liczbie
3 wybranych sporód radnych uchwa³¹ Rady, podejmowan¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.

2.

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

3.

W sk³ad Komisji nie mog¹ byæ powo³ywani radni pe³ni¹cy funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej oraz radni bêd¹cy cz³onkami Zarz¹du.

4.

W miarê mo¿liwoci Rada powinna unikaæ powo³ywania do sk³adu Komisji radnych zatrudnionych w ramach stosunku
pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych.

5.

Cz³onkostwo w Komisji ustaje w przypadku wyganiêcia mandatu radnego, wyboru cz³onka Komisji na
Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz wyboru w sk³ad Zarz¹du.

6.

Przewodnicz¹cy, jego Zastêpca oraz pozostali cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w dzia³aniach
Komisji w sprawach, w których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.

7.

W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie
Przewodnicz¹cy Komisji.

8.

O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje Rada.

9.

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

10. W sprawach nie uregulowanych w mniejszym regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu
postêpowania administracyjnego.
§ 6.
1.

Komisja podlega Radzie Miejskiej.

2.

Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 5 stycznia ka¿dego roku.
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3.

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

4.

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

5.

Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem pracy Komisji.

6.

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

7.

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

8.

Uchwa³y Rady, o których w ust. 5-7, wykonywane s¹ niezw³ocznie.

9.

Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.
Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i problemowych.

10. Kontrola kompleksowa winna byæ zakoñczona nie póniej ni¿ w ci¹gu 45 dni roboczych a problemowa w ci¹gu
10 dni roboczych - od daty podjêcia uchwa³y przez Radê. Rada mo¿e przed³u¿yæ terminy, o których wy¿ej mowa.
11. Komisja mo¿e prowadziæ kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce nie objête zatwierdzonym planem pracy.
§ 7.
1.

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

2.

Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê,
4) wykaz wy³¹czeñ, o których mowa w § 6 Regulaminu,
5) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami wynikaj¹cymi z tych
kontroli.

3.

Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu przez Radê
uchwa³y okrelaj¹cej przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.
§ 8.

1.

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

2.

Przewodnicz¹cy zwo³uje posiedzenia Komisji, które nie s¹ objête planem pracy Komisji, drog¹ listown¹.

3.

Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji, a tak¿e
na pisemny wniosek - Przewodnicz¹cego Rady jak równie¿:
 nie mniej ni¿ 8 radnych,
 nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji.

4.

Przewodnicz¹cy Rady oraz radni sk³adaj¹cy wniosek w sprawie zwo³ania posiedzenia Komisji obowi¹zani s¹ wskazaæ
we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.

5.

Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenia;
1) osoby nie bêd¹ce cz³onkami Komisji,
2) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji,
3) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

6.

Posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji
uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 9.

Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji w g³osowaniu
jawnym.
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§ 10.
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Burmistrz.
§ 11.
1.

Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób, posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym
z przedmiotem kontroli.

2.

W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji przedstawia sprawê na posiedzeniu
Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§ 12.

1.

Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego
podmiotu,
2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku
postêpowania jednostki.

2.

Kontroli Komisji nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów
dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
§ 13.

1.

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

2.

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

3.

Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzone przez jednego cz³onka Komisji.

4.

Kontrole, z zastrze¿eniem ust. 6, przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez
Przewodnicz¹cego komisji, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, termin i zakres kontroli oraz osoby (osobê)
wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

5.

Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

6.

W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki ka¿dy z cz³onków Komisji mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez
wczeniejszej uchwa³y Komisji oraz upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki
uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje w których cz³onek komisji powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub te¿ zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli
pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ powstaniu znacznych strat materialnych
w mieniu komunalnym. Za znaczn¹ wartoæ przyjmuje siê kwotê 10 tys. z³otych.

7.

W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê
niezw³ocznie do Przewodnicz¹cego o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.

8.

W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody lub te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7;
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê i odstêpuje od sporz¹dzenia protoko³u pokontrolnego. W takim
przypadku, kontroli nie uwzglêdnia siê w sprawozdaniu z dzia³alnoci Komisji.
§ 14.

1.

W razie ujawnienia w toku kontroli czynu maj¹cego cechy przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia
o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2.

Je¿eli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia Przewodnicz¹cego Rady.
§ 15.

1.

Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci
wed³ug kryteriów okrelonych w § 1 ust. 3.
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2.

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

3.

Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne
wyjanienia i owiadczenia kontrolowanego.
§ 16.

1.

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

2.

Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu do obiektów
i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.

3.

Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia kontroluj¹cemu pisemnego wyjanienia.

4.

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

5.

Zasady udostêpniania wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ reguluj¹ powszechnie
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 17.

Obowi¹zki, przypisane niniejszym Regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mog¹ byæ wykonywane za
porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§ 18.
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
§ 19.
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 10 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokontrolny,
obejmuj¹cy:
1)

nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,

2)

imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),

3)

daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,

4)

okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,

5)

imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6)

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

7)

datê i miejsce podpisania protoko³u,

8)

podpis kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyn,

9)

protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci.
§ 20.

1.

W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci kontroluj¹cych,
osoby te s¹ zobowi¹zane do z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjanienia jej przyczyn.

2.

Wyjanienia, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê Przewodnicz¹cemu Komisji.
Je¿eli podpisania protoko³u odmówi³ Przewodnicz¹cy Komisji, sk³ada on - na zasadach wy¿ej podanych - wyjanienia
Przewodnicz¹cemu Rady.
§ 21.

1.

Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ Przewodnicz¹cemu Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników.
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Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 22.

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty sporz¹dzenia protoko³u otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.
§ 23.
1.

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

2.

Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci
kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli przez cz³onków Komisji Rewizyjnej i innych, komisji Rady.

3.

Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad
zespo³u kontroluj¹cego radnych wchodz¹cych w sk³ad tych Komisji, którzy posiadaj¹ kwalifikacje zawodowe
w zakresie objêtym tematyka kontroli.

4.

Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, przeprowadzanej przez Komisjê stosuje siê odpowiednio
przepisy niniejszego Regulaminu.

5.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³anie poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 24.

Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalna Izbê
Obrachunkow¹, Najwy¿sza Izbê Kontroli lub przez inne organy kontroli.

Za³¹cznik nr 8
do Statutu Gminy Miros³awiec

REGULAMIN KLUBÓW RADNYCH
§ 1.
Radni mog¹ tworzyæ Kluby radnych, okrelane dalej jako Kluby wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§ 2.
W ramach Klubu mog¹ funkcjonowaæ Ko³a Radnych.
§ 3.
1.

Warunkiem ustanowienia Klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej trzech radnych.

2.

Powstanie Klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone Przewodnicz¹cemu Rady.

3.

W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwa Klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego Klubu.

4.

W razie zmiany sk³adu Klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy Klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 4.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr Klubów.
§ 5.
Przynale¿noæ radnych do Klubu jest dobrowolna.
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§ 6.

1.

Kluby dzia³aj¹ przez okres kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem Klubów.

2.

Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków Klubu.
§ 7.

Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
§ 8.
Prace Klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy Klubu wybierani przez cz³onków Klubu.
§ 9.
1.

Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.

2.

Regulaminy Klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.

3.

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

4.

Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 10.

1.

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

2.

Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 11.

Na wniosek przewodnicz¹cych Klubów Zarz¹d obowi¹zany jest zapewniæ Klubom organizacyjne warunki w zakresie
niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Za³¹cznik nr 9
do Statutu Gminy Miros³awiec

REGULAMIN ZARZ¥DU GMINY MIROS£AWIEC
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Regulamin Zarz¹du okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Zarz¹du, w tym zasady wykonywania uchwa³
Rady oraz podejmowania uchwa³ przez Zarz¹d.
§ 2.
1.

Zarz¹d jako organ wykonawczy gminy dzia³a z zachowaniem zasady kolegialnoci.

2.

Ograniczenia kolegialnoci w dzia³aniach Zarz¹du dopuszczalne s¹ jedynie w przypadkach okrelonych w ustawach.

Rozdzia³ II
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA ZARZ¥DU
§ 3.
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
1)

Burmistrz, który jest jednoczenie Przewodnicz¹cym Zarz¹du,

2)

Zastêpca Burmistrza,

3)

1 cz³onek zarz¹du.
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§ 4.
Rada wybiera Zarz¹d sporód radnych lub spoza sk³adu Rady w trybie okrelonym w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym.
§ 5.
Cz³onkostwa w Zarz¹dzie nie mo¿na ³¹czyæ:
1)

z cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego,

2)

z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,

3)

z mandatem pos³a i senatora,

4)

z pe³nieniem funkcji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady,

5)

z cz³onkostwem w Komisji Rewizyjnej,

6)

z pe³nieniem funkcji Przewodnicz¹cego Komisji Rady.
§ 6.

1.

Do zadañ Burmistrza, jako Przewodnicz¹cego Zarz¹du, nale¿y:
1) organizowanie pracy Zarz¹du,
2) przewodniczenie obradom Zarz¹du,
3) reprezentowanie Zarz¹du na zewn¹trz oraz wobec Rady i jej organów.

2.

Organizowanie pracy Zarz¹du obejmuje:
1) przygotowywanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du,
2) okrelenie czasu i miejsca posiedzeñ Zarz¹du,
3) dostarczanie cz³onkom Zarz¹du materia³ów dotycz¹cych projektowanych punktów porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi kancelaryjno-biurowej posiedzeñ Zarz¹du.

3.

Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objêtych porz¹dkiem obrad lub wyznaczenie innych cz³onków Zarz¹du do referowania
takich spraw,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
3) ustalanie kolejnoci zabierania g³osów przez uczestników dyskusji,
4) zarz¹dzanie g³osowañ nad dyskutowanymi kwestiami.

4.

Reprezentowanie Zarz¹du na zewn¹trz obejmuje:
1) przygotowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
2) przyjmowanie uwag i wniosków dotycz¹cych dzia³alnoci Zarz¹du,
3) reprezentowanie Zarz¹du w postêpowaniach s¹dowych i administracyjnych, o ile z przepisów prawa lub uchwa³
Rady albo Zarz¹du nie wynika nic innego.
§ 7.

1.

Do obowi¹zków Zastêpcy Burmistrza nale¿y podejmowanie czynnoci okrelonych w § 6 na podstawie pisemnego
upowa¿nienia udzielonego przez Burmistrza, albo w przypadku koniecznoci podjêcia przez Zarz¹d niezw³ocznych
dzia³añ pod nieobecnoæ Burmistrza lub wynikaj¹cy z innych przyczyn brak mo¿liwoci dzia³ania Burmistrza.

2.

Koniecznoæ podjêcia przez Zarz¹d niezw³ocznych dzia³añ wymaga stwierdzenia w formie uchwa³y Zarz¹du lub
Rady.
§ 8.

Burmistrz okrela szczegó³owy zakres zadañ swego Zastêpcy i pozosta³ych cz³onków Zarz¹du z uwzglêdnieniem
postanowieñ Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy.
§ 9.
Do obowi¹zków cz³onka Zarz¹du nale¿y:
1)

udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du,

2)

realizacja zadañ wynikaj¹cych z uchwa³ Rady i Zarz¹du,

3)

sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Gminy na podstawie imiennych upowa¿nieñ wynikaj¹cych z uchwa³ Zarz¹du,
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Rozdzia³ III
TRYB PRACY ZARZ¥DU
§ 10.
1.

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

2.

W sprawach niecierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego, Burmistrz
podejmuje czynnoci nale¿¹ce do kompetencji Zarz¹du.

3.

Postanowienie ust. 2 nie dotyczy stanowienia przepisów gminnych w formie uchwa³ porz¹dkowych.

4.

Czynnoci podjête w trybie okrelonym w ust. 2 wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.
§ 11.

1.

Burmistrz, Zastêpca Burmistrza oraz cz³onek Zarz¹du mog¹ zostaæ indywidualnie zobowi¹zani uchwa³¹ Zarz¹du do
podejmowania w imieniu Zarz¹du okrelonych czynnoci bie¿¹cych w zakresie prawem okrelonych zadañ Zarz¹du,
z wy³¹czeniem czynnoci polegaj¹cych na podejmowaniu rozstrzygniêæ.

2.

Osoby, o których mowa w ust. 1, przedk³adaj¹ Zarz¹dowi sprawozdania z wykonywanych czynnoci na najbli¿szym
posiedzeniu Zarz¹du.
§ 12.

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

Rozdzia³ IV
POSIEDZENIA ZARZ¥DU
§ 13.
Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy jego obradom Burmistrz lub upowa¿niony przez niego Zastêpca.
§ 14.
Zastêpca Burmistrza zwo³uje posiedzenia Zarz¹du oraz przewodniczy obradom Zarz¹du tak¿e wówczas, gdy
z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa wynika obowi¹zek podjêcia przez Zarz¹d rozstrzygniêcia, a Burmistrz nie jest obecny,
albo z innych przyczyn nie mo¿e udzieliæ upowa¿nienia swemu Zastêpcy.
§ 15.
O posiedzeniu Zarz¹du nale¿y zawiadomiæ jego cz³onków z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
§ 16.
Zawiadomienie o posiedzeniu Zarz¹du musi zawieraæ informacje o czasie, miejscu i przewidywanym porz¹dku obrad.
§ 17.
1.

W
1)
2)
3)
4)

posiedzeniach Zarz¹du uczestnicz¹:
Burmistrz jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du,
Zastêpca Burmistrza,
cz³onek Zarz¹du,
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

2.

Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zobowi¹zani:
1) radca prawny Urzêdu Gminy,
2) inni pracownicy Urzêdu Gminy w³aciwi ze wzglêdu na przedmiot obrad,
3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w³aciwi ze wzglêdu na przedmiot obrad.

3.

Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, a w szczególnoci radni i przedstawiciele
jednostek pomocniczych Gminy.
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§ 18.
Z posiedzeñ Zarz¹du sporz¹dzane s¹ protoko³y.
§ 19.
1.

W protokole z posiedzeñ Zarz¹du podaje siê imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu,
a gdy w posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy³y inne osoby w protokole podaje siê tak¿e imiona i nazwiska oraz wskazuje
w jakim charakterze osoby te uczestniczy³y w posiedzeniu Zarz¹du.

2.

Postanowienie ust. 1 nie dotyczy uczestnictwa w posiedzeniach Zarz¹du Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
§ 20.

1.

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

2.

Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du uczestnicz¹cy w danym posiedzeniu Zarz¹du po
ich zatwierdzeniu przez Zarz¹d na nastêpnym posiedzeniu.
§ 21.

Zarz¹d mo¿e udostêpniæ protoko³y ze swych posiedzeñ do publicznego wgl¹du na zasadach okrelonych w za³¹czniku
nr 5 do Statutu Gminy.

Rozdzia³ V
ROZSTRZYGNIÊCIA
§ 22.
1.

Zarz¹d podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³.

2.

Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jego kompetencji, wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.

3.

Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, Zarz¹d mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, zawieraj¹ce w szczególnoci
opinie, oceny i stanowiska Zarz¹du.
§ 23.

Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje osobom wchodz¹cym w sk³ad Zarz¹du oraz Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi
Gminy.
§ 24.
W sprawach wymagaj¹cych rozstrzygniêcia Zarz¹du ka¿dy cz³onek Zarz¹du g³osuje wed³ug w³asnego przekonania.
§ 25.
W sprawach nie zwi¹zanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygniêæ:
1)

etatowi cz³onkowie Zarz¹du dzia³aj¹ zgodnie z poleceniami wydanymi przez Burmistrza,

2)

pozostali cz³onkowie Zarz¹du dzia³aj¹ wy³¹cznie na podstawie i w zakresie upowa¿nieñ udzielonych im przez Zarz¹d.
§ 26.

1.

Uchwa³y Zarz¹du podpisuje Burmistrz oraz cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w ich podejmowaniu.

2.

Uchwa³y Zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej musz¹ zawieraæ imiona i nazwiska
cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych w ich podejmowaniu.
§ 27.

1.

Zarz¹d prowadzi rejestr podjêtych uchwa³.

2.

Rejestr uchwa³ jest jawny.

3.

Postanowienia ust. 2 nie dotycz¹ tych rozstrzygniêæ, których ujawnieniu sprzeciwiaj¹ siê obowi¹zuj¹ce przepisy
prawa, a w szczególnoci przepisy o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, o ochronie dóbr osobistych
o udostêpnieniu akt dotycz¹cych postêpowañ prowadzonych w trybie okrelonym w KPA.
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Rozdzia³ VI
ZASADY WYKONYWANIA UCHWA£ RADY
§ 28.
O sposobie wykonywania uchwa³ Rady rozstrzyga Zarz¹d, o ile Rada sama nie okreli³a zasad wykonywania swej
uchwa³y.
§ 29.
Okrelenie przez Zarz¹d sposobu wykonywania uchwa³y Rady obejmuje w szczególnoci:
1)

ustalenie terminu wykonania uchwa³y,

2)

okrelenie rodków niezbêdnych do wykonania uchwa³y,

3)

wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizacjê uchwa³y.
§ 30.

Zarz¹d sk³ada Radzie na ka¿dej sesji sprawozdanie z wykonania uchwa³ podjêtych na poprzedniej sesji Rady.
§ 31.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu
Rady.

Poz. 1301
UCHWA£A NR XXXV/295/2001
Rady Miejskiej w P³otach
z dnia 26 padziernika 2001 r.
w sprawie wysokoci op³at za wystawienie wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych, badaniu zwierz¹t
rzenych i miêsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752; z 2001 r. Nr 29, poz. 320) Rada
Miejska w P³otach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê op³aty za wystawienie wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t (byd³o, owce, kozy, konie, trzoda chlewna)
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1.

Za wiadectwo za 1 sztukê zwierzêcia



kwota 3,50 z³.

2.

Za wiadectwo zbiorowe powy¿ej 1 szt. zwierz¹t



kwota 7,00 z³.

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w P³otach.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/229/2000 Rady Miejskiej w P³otach z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci op³at
za wystawienie wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t.
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§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Przedaszek

Poz. 1302
UCHWA£A NR XXXV/160/2001
Rady Gminy w Radowie Ma³ym
z dnia 19 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad wydzier¿awiania i wynajmowania nieruchomoci gruntowych
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Radowie Ma³ym uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wyra¿a siê zgodê na wynajmowanie lub wydzier¿awianie nieruchomoci gruntowych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata przez Zarz¹d Gminy na zasadach okrelonych w uchwale.
§ 2.
1.

Przy wydzier¿awianiu lub wynajmowaniu nieruchomoci obowi¹zuj¹ minimalne stawki okrelone w za³¹czniku do
uchwa³y.

2.

Ustalone zasady wydzier¿awiania i wynajmowania nieruchomoci gruntowych maj¹ zastosowanie do nowo
zawieranych umów.

3.

Odstêpuje siê od przeprowadzania ponownych negocjacji stawki czynszu w stosunku do najemców, dzier¿awców
maj¹cych obecnie zawarte umowy.
§ 3.

1.

Wydzier¿awienie lub wynajmowanie nieruchomoci lub jej czêci nastêpuje w drodze umów cywilnoprawnych.

2.

Je¿eli wiêcej ni¿ jedna osoba ubiega siê o dzier¿awê lub najem tej samej nieruchomoci, ustalenie osoby dzier¿awcy
lub najemcy nastêpuje w drodze przetargu.

3.

W razie przeprowadzenia przetargu na dzier¿awê lub najem minimalne stawki czynszu okrelone w za³¹czniku,
stanowi¹ stawki wywo³awcze do przetargu.
§ 4.

1.

Nieruchomoci gruntowe powinny byæ wydzier¿awiane (wynajmowane) na czas nieokrelony.

2.

Wydzier¿awienie (wynajmowanie) nieruchomoci na czas oznaczony (d³u¿szy ni¿ 3 lata) mo¿e nast¹piæ w przypadkach
gospodarczo uzasadnionych zw³aszcza w sytuacji, gdy zamierzony sposób zagospodarowania nieruchomoci przez
dzier¿awcê (najemcê) zwi¹zany jest z poniesieniem przez niego nak³adów na ulepszenie przedmiotu dzier¿awy
(najmu).
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§ 5.

1.

Stawki czynszu najmu i dzier¿awy okrelone w za³¹czniku nie uwzglêdniaj¹ podatku VAT.

2.

Ustalone w umowie stawki najmu i dzier¿awy s¹ corocznie waloryzowane w oparciu o rednioroczny wskanik
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych publikowanych przez prezesa GUS w Dzienniku Urzêdowym Monitor
Polski.
§ 6.

W uzasadnionych przypadkach osobom, które prowadz¹ dzia³alnoæ charytatywn¹, opiekuñcz¹, kulturaln¹, sportow¹,
lecznicz¹ i owiatow¹ a tak¿e na cele wyznaniowe nieruchomoci gruntowe mog¹ byæ oddane w dzier¿awê lub najem
wed³ug stawek czynszu obni¿onych o 10 %.
§ 7.
1.

W umowie najmu lub dzier¿awy okrela siê cel na jaki nieruchomoæ zostaje oddana w najem lub dzier¿awê.

2.

Przy zmianie sposobu korzystania z nieruchomoci (zmiana celu) mo¿e nast¹piæ odpowiednio zmiana wysokoci
czynszu najmu lub dzier¿awy, pocz¹wszy od 1- go dnia nastêpnego miesi¹ca.
§ 8.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Radowie Ma³ym.
§ 9.
Trac¹ moc:
1.

Uchwa³a Nr IX/37/95 Rady Gminy w Radowie Ma³ym z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad najmu
lokali u¿ytkowych oraz dzier¿awê gruntu gminnego.

2.

Uchwa³a Nr XXII/96/96 Rady Gminy w Radowie Ma³ym z dnia 29 listopada 1996 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
ustalenia zasad najmu lokali u¿ytkowych oraz dzier¿awê gruntu gminnego.
§ 10.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Zdanowicz
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Rady Gminy w Radowie Ma³ym
z dnia 19 padziernika 2001 r. (poz. 1302)
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Poz. 1303
UCHWA£A NR XLIV/928/01
Rady Miasta Szczecina
z dnia 15 padziernika 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: 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, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, art. 12 pkt 11) w zwi¹zku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578, zm.: Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zm.: Nr 106, poz. 496; z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320) Rada Miasta Szczecina uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr II/W/77/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie sieci publicznych gimnazjów
w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 19, poz. 278) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 1 dodaje siê pkt 41, 42 i 43 w brzmieniu:
41. Gimnazjum Nr 42 w Szczecinie Plac Mariacki 1, obejmuj¹ce obwód szkolny - Miasto Szczecin.
42. Gimnazjum Nr 43 w Szczecinie ul. Ho¿a 3, obejmuj¹ce obwód szkolny - ulice:
Bardziñska
ca³a,
Bielika
ca³a,
Bociania
ca³a,
Bogumiñska
ca³a,
Cyraneczki
ca³a,
Czy¿yka
ca³a,
Dyngusowa
ca³a,
Dzia³kowa
ca³a,
D¹browszczaków
ca³a,
Gagarina
ca³a,
Galla Anonima
ca³a,
Gocis³awa
ca³a,
Go³êbia
ca³a,
Grzymiñska
ca³a,
Ho¿a
ca³a,
Jana z Czarnolasu
ca³a,
Jase³kowa
ca³a,
Kmicica
ca³a,
Konarowa
ca³a,
Kormoranów
ca³a,
Krucza
ca³a,
Kuku³eczki
ca³a,
Kwarcowa
ca³a,
Liciasta
ca³a,
£¹czna
4 - (do koñca),
Ma³a
ca³a,
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Ogrodnicza
1-64,
Omieczyñskiego
ca³a,
Ornitologów
ca³a,
Ostrowska
ca³a,
Perkoza
ca³a,
Piañska
ca³a,
Piaskowa
ca³a,
Pliszki
ca³a,
Pochy³a
ca³a,
Powrotna
ca³a,
Ranowska
ca³a,
Retry
ca³a,
Robotnicza
ca³a,
Ró¿y Polnej
ca³a,
Skrzetuskiego
ca³a,
Siewna
ca³a,
Sobótki
ca³a,
Strusia
ca³a,
Studzienna
ca³a,
Szczepowa
ca³a,
Szczerkowa
ca³a,
Szczygli Zau³ek
ca³a,
U³añska
ca³a,
Warnawska
ca³a,
Wylotowa
ca³a,
Ziêby
ca³a,
¯abia
ca³a,
¯elazna
ca³a,
¯urawia
ca³a,
43. Gimnazjum Nr 44 w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 - obejmuj¹ce obwód szkolny - Miasto Szczecin.;
2)

w § 2 dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
8) Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Szczecinie ul. Policka 3.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Dominik Górski
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UCHWA£A NR XXVII/196/2001
Rady Powiatu w Wa³czu
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wa³eckiego.
Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1, art. 19, art. 32 ust. 4, art. 43 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, zm.: Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041;
z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut powiatu Wa³eckiego w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr VI/15/99 Rady Powiatu w Wa³czu w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wa³eckiego (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 6, poz. 58, Nr 51, poz. 751; z 2000 r. Nr 15, poz. 153, Nr 36, poz. 472).
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Maria Kobia³ko-Morawska

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVII/196/2001
Rady Powiatu w Wa³czu
z dnia 31 sierpnia 2001 r. (poz. 1304)

STATUT POWIATU WA£ECKIEGO
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1.

Powiat Wa³ecki, po³o¿ony w województwie zachodniopomorskim, o obszarze 1407 km2, zwany dalej powiatem,
stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasta: Wa³cz,
2) gminy: Wa³cz,
3) miasta i gminy: Cz³opa, Miros³awiec, Tuczno.

2.

Granice powiatu okrela za³¹cznik graficzny.
§ 2.

Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Wa³cz.
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§ 3.
1.

Powiat ma osobowoæ prawn¹.

2.

Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 4.

Rada powiatu ustanawia herb i flagê powiatu w drodze uchwa³y, kieruj¹c siê zasadami heraldyki i miejscowej tradycji
historycznej.
§ 5.
1.

Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze
ponadgminnym.

2.

Do zadañ publicznych powiatu nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawach zadañ
i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.

3.

Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te sprawy jako nale¿¹ce
do zakresu dzia³ania powiatu.
§ 6.

1.

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

2.

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

3.

Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, nastêpuje w drodze uchwa³y rady powiatu.

Rozdzia³ 2
Organy powiatu
§ 7.
Organami powiatu s¹:
1)

Rada Powiatu,

2)

Zarz¹d Powiatu.
§ 8.

1.

Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.

2.

Jawnoæ dzia³ania organów powiatu obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskania informacji, wstêpu
na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania
zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów powiatu i komisji rady powiatu.

3.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady dostêpu do dokumentów, o których mowa w ust. 2, i korzystania z nich:
1) dokumenty udostêpnia siê na wniosek zainteresowanego; Biuro Rady prowadzi rejestr udostêpnieñ, który
powinien zawieraæ:
a) imiê i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
b) rodzaj dokumentu, który ma byæ wydany do wgl¹du,
2) do korzystania udostêpnia siê nastêpuj¹ce dokumenty z zakresu dzia³ania organów powiatu i komisji rady
powiatu:
a) uchwa³y rady powiatu,
b) protoko³y sesji rady,
c) protoko³y posiedzeñ komisji,
d) uchwa³y zarz¹du powiatu,
e) protoko³y posiedzeñ zarz¹du powiatu,
f) inne dotycz¹ce wykonywania zadañ publicznych,
3) tryb udostêpniania dokumentów:
a) uchwa³y rady udostêpnia siê po ich podjêciu i podpisaniu przez przewodnicz¹cego rady,
b) protoko³y sesji (z wy³¹czeniem czêci utajnionej), udostêpnia siê po podpisaniu przez przewodnicz¹cego
rady,

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47

c)

d)
e)
f)

 4665 

Poz. 1304

protoko³y posiedzeñ komisji rady udostêpnia siê po przyjêciu przez komisje i podpisaniu przez
przewodnicz¹cego komisji,
Protoko³y Komisji Rewizyjnej udostêpnia siê po przyjêciu przez komisjê,
dokumentów dotycz¹cych zadañ publicznych po przyjêciu ich przez radê, komisje,
uchwa³y zarz¹du powiatu po podpisaniu przez cz³onków zarz¹du,
protoko³y posiedzeñ zarz¹du powiatu po przyjêciu przez cz³onków zarz¹du,

4)

dokumenty z zakresu dzia³ania powiatu i komisji rady powiatu udostêpnia siê wy³¹cznie w dniach i godzinach
urzêdowania Starostwa Powiatowego w Biurze Rady. Z ww. dokumentów mo¿na sporz¹dzaæ odpisy i wyci¹gi.
Dokumentów nie udostêpnia siê do korzystania na zewn¹trz,

5)

uchwa³y organów powiatu mog¹ byæ udostêpniane na stronie internetowej starostwa powiatowego,

6)

obywatele maja prawo wstêpu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji. O terminach, porz¹dku obrad rady
powiatu ka¿dorazowo informowane s¹ lokalne media, jak równie¿ wywieszane s¹ w tej sprawie stosowne informacje
na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego. O terminach posiedzeñ komisji rady informacji mo¿na zasiêgn¹æ
w Biurze Rady.
§ 9.

1.

Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu.

2.

Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.

3.

Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu okrela
stosowna ustawa.

4.

W sk³ad rady powiatu wchodzi 25 radnych, a w kadencji nastêpnej po obecnej 18 radnych.
§ 10.

Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1)

stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

2)

wybór i odwo³anie zarz¹du oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego,

3)

powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, bêd¹cego g³ównym
ksiêgowym bud¿etu powiatu,

4)

stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w tym
z dzia³alnoci finansowej,

5)

uchwalanie bud¿etu powiatu,

6)

rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium dla zarz¹du z tego tytu³u,

7)

podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,

8)

podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych powiatu dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy
ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez zarz¹d oraz
maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
corocznie przez radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania lub
wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania zasad wnoszenia
wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami, je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
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podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie powierzenia
prowadzenia zadañ publicznych,

10) okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi innych pañstw oraz przystêpowania
do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych,
12) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku
publicznego,
13) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
15) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
16) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
§ 11.
1.

Uchwa³y rady powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e przepisy ustawy stanowi¹ inaczej.

2.

Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y
o nieudzieleniu absolutorium.
§ 12.

1.

Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.

2.

Radny wchodz¹cy w sk³ad zarz¹du powiatu nie mo¿e pe³niæ funkcji, o których mowa w ust. 1.

3.

Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz¹cy
mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci
przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje
wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.

4.

Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu rady, w trybie okrelonym w ust. 1. Rozpatrzenie wniosku nastêpuje na nastêpnej sesji Rady
Powiatu po tej, na której zg³oszono wniosek.

5.

Je¿eli wniosek o odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych w g³osowaniu przeprowadzonym w trybie
ust. 1 § 12, nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów - co jest równoznaczne z niepodjêciem uchwa³y o odwo³aniu
- kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego
g³osowania.

6.

W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia
tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.

7.

Niepodjêcie przez radê uchwa³y w terminie, o którym mowa w ust. 6, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji
z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
§ 13.

1.

Rada powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego rady powiatu w miarê potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³ywaniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami
uchwa³.

2.

O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad, podaj¹c miejsce
dzieñ i godzinê obrad.

3.

Materia³y na sesjê, w szczególnoci projekty uchwa³, dorêcza siê na 7 dni przed rozpoczêciem sesji, z tym ¿e
materia³y na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania
z wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej na 10 dni przed rozpoczêciem sesji.

4.

Rada powiatu mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
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5.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu 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 powiatu.

6.

Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 5 sesje zwo³uje wojewódzki komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po
og³oszeniu wyników wyborów do rady powiatu.

7.

Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwo³ywania rady powiatu, pierwsza sesje zwo³uje
osoba, któr¹ prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia funkcji organów jednostki samorz¹du terytorialnego.

8.

Pierwsz¹ sesje nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecny na sesji.

9.

Na wniosek zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady powiatu przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ
sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1.

10. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 9 stosuje siê przepis ust. 4, z tym ¿e dodatkowo
wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
11. Na wniosek starosty przewodnicz¹cy rady powiatu jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji
rady powiatu projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest zarz¹d powiatu, a projekt wp³yn¹³ do rady powiatu co
najmniej 7 dni przez dniem rozpoczêcia sesji rady.
§ 14.
1.

Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.

2.

W razie potrzeby rada powiatu mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
§ 15.

1.

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

2.

Rada powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji
stanowi¹cych i kontrolnych.

3.

Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami, z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym, które nale¿y odnotowaæ
w protokole sesji.

4.

Oprócz uchwa³ w sprawach stanowi¹cych i kontrolnych Rada mo¿e podejmowaæ równie¿:
a) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,
b) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie, z zastrze¿eniem ust. 2,
c) apele - zawieraj¹ce niewi¹¿¹ce wezwanie adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia
inicjatywy,
oraz wydawaæ:
d) opinie - w przypadkach wymagaj¹cych ocenê danego zagadnienia z zastrze¿eniem ust. 2.

5.

Do deklaracji owiadczeñ, apeli opinii ma zastosowanie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej okrelony w § 25
ust. 1.

6.

Zmiana lub uchylenie podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y nie wczeniej ni¿ na
nastêpnym posiedzeniu Rady.
§ 16.

1.

Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady powiatu, po zasiêgniêciu opinii starosty, ustala listê goci zaproszonych na
sesjê.

2.

W sesjach rady powiatu uczestnicz¹, z g³osem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.

3.

Do udzia³u w sesjach rady powiatu mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
innych jednostek organizacyjnych powiatu.

4.

Zarz¹d powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji rady powiatu.
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§ 17.
1.

Sesje rady powiatu s¹ jawne, chyba ¿e przepisy ustaw stanowi¹ inaczej.

2.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty, np. na tablicy og³oszeñ starostwa, urzêdów miast i gmin.

3.

Porz¹dek obrad sesji rady powiatu powinien zostaæ wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek
przewodnicz¹cego rady lub radnego rada powiatu mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym
terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

4.

O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 3, rada powiatu mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ
wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce radzie powiatu podejmowanie uchwa³.

5.

W protokole obrad rady odnotowuje siê przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych
radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
§ 18.

1.

Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady.

2.

W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu rady,
przewodnicz¹cy rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.

3.

Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.

4.

Otwarcie sesji rady powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady formu³y: Otwieram
obrady sesji rady powiatu wa³eckiego.

5.

Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia porz¹dek obrad,
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.

6.

Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z wykonania uchwa³ rady powiatu,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych,
6) informacje o pracy zarz¹du,
7) informacje o pracy rady,
8) informacje w sprawie z³o¿onych interpelacji, wniosków i zapytañ,
9) przyjêcie przed³o¿onych informacji.
§ 19.

1.

Interpelacje radnych kieruje siê odpowiednio do zarz¹du powiatu albo komisji Rady, za porednictwem
przewodnicz¹cego rady.

2.

Interpelacje sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla powiatu. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce z tego pytania.

3.

Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub w okresie miêdzy sesjami zarówno w formie ustnej jak i w formie
pisemnej. Interpelacja z³o¿ona ustnie wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.

4.

Odpowied na interpelacjê udzielana jest radnemu na sesji ustnie lub w formie pisemnej za porednictwem
Przewodnicz¹cego Rady w ci¹gu 21 dni od daty jej z³o¿enia. Odpowied udzielana ustnie wymaga potwierdzenia
w formie pisemnej.
§ 20.

1.

Radni mog¹ sk³adaæ zapytania i formu³owaæ wnioski. W sprawach zapytañ i wniosków stosuje siê odpowiednio
§ 19 ust. 1.

2.

Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów powiatu, w szczególnoci w celu uzyskania
informacji o okrelonym stanie faktycznym.
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3.

Zapytania sk³ada siê w formie ustnej lub w formie pisemnej.

4.

Je¿eli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, udzielenie odpowiedzi radnemu nastêpuje za
porednictwem Przewodnicz¹cego Rady w formie pisemnej w ci¹gu 14 dni od daty jego z³o¿enia.

5.

Wnioski formu³uje siê w celu poprawy istniej¹cej sytuacji. Wniosek powinien precyzowaæ cel jaki chce siê osi¹gn¹æ
poprzez jego realizacjê.

6.

Do wniosków stosuje siê odpowiednio ust. 3 i ust. 4.
§ 21.

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c
dyskusjê nad ka¿dym z punktów.

2.

Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia przewodnicz¹cego rady.

3.

Przewodnicz¹cy rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej chwili obrad.

4.

Przewodnicz¹cy rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na sesje rady.
§ 22.

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ
radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2.

Jeli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowania radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, przewodnicz¹cy
rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.

3.

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

4.

Przewodnicz¹cy rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad rady osobom bêd¹cym
publicznoci¹, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 23.

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.

2.

Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków o charakterze formalnym,
w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
§ 24.

1.

Przewodnicz¹cy rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, przewodnicz¹cy mo¿e
zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub zarz¹dowi powiatu zajêcia stanowiska wobec
zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.

2.

Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania
mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 25.

1.

Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1) co najmniej piêciu radnych,
2) przewodnicz¹cy rady,
3) klub radnych,
4) komisja rady,
5) zarz¹d powiatu.
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2.

Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje rady.

3.

Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 wymagaj¹ zaopiniowania przez zarz¹d
powiatu.

4.

Przewodnicz¹cy rady przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym komisjom i zarz¹dowi powiatu.
§ 26.

1.

Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem uchwa³y,
4) wskazania organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y,
6) aprobatê prawn¹.

2.

Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeby podjêcia uchwa³y,
oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia.
§ 27.

1.

Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.

2.

W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady powiatu, uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy rady
prowadz¹cy sesjê.
§ 28.

1.

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

2.

Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji rady powiatu. Rejestr uchwa³
prowadzi starosta.

3.

Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie uchwa³ rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia. Uchwa³a
organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega przekazaniu niezw³ocznie.

4.

Starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
§ 29.

1.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze
obwieszczeñ. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem takiego og³oszenia.

2.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
§ 30.

Starostwo powiatowe gromadzi i udostêpnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez
powiat.
§ 31.
1.

W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.

2.

G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g³osy przewodnicz¹cy rady powiatu przy pomocy
wiceprzewodnicz¹cych rady.

3.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy rady powiatu.

4.

Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 32.

1.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ rady.
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2.

G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radê powiatu sporód radnych. Komisja
skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji ze sk³adu komisji.

3.

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

4.

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

5.

Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 33.

1.

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

2.

W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy
rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady.

3.

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

4.

Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 34.

1.

Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku,
Rada g³osuje w pierwszej kolejnoci nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjêcie uchwa³y.

2.

G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug
kolejnoci, z tym ¿e mo¿na w pierwszej kolejnoci poddaæ pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.

W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.

4.

W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w ust. 2.

5.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

6.

W ostatniej kolejnoci zarz¹dza siê g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek
wniesionych do projektu uchwa³y.

7.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e odroczyæ g³osowanie o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

8.

Postanowienia ust. 1-7 stosuje siê odpowiednio w przypadku g³osowania nad zmian¹ uchwa³y.
§ 35.

1.

G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.

2.

G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie
parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus
jeden g³os wa¿nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów
stanowi pierwsza liczba ca³kowita, przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
§ 36.

1.

Z przebiegu sesji rady powiatu sporz¹dza siê protokó³.

2.

Protokó³ sesji rady powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska
przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u poprzedniej sesji,
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uchwalony porz¹dek obrad,
przebieg obrad, w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
przebieg g³osowania i jego wyniki,
podpis przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

3.

Do protoko³u za³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez radê,
protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego rady.

4.

Protokó³ sesji rady powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 3 dni przed terminem kolejnej sesji.

5.

Protokó³ poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u
powinny byæ wnoszone przez radnych nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji rady, na której nastêpuje przyjêcie
protoko³u.
§ 37.

Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia wyodrêbniona komórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad starostwa
powiatowego.
§ 38.
1.

Rada powiatu kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje
komisjê rewizyjn¹.

2.

W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych
funkcje przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.

3.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu i wystêpuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez
regionaln¹ izbê obrachunkow¹.

4.

Komisja rewizyjna opiniuje wniosek o odwo³anie zarz¹du z innych przyczyn ni¿ nieudzielenie absolutorium.

5.

Komisja rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w zakresie kontroli, zlecane przez radê powiatu.

6.

Przepis ust. 5 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez radê powiatu.
§ 39.

1.

Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.

2.

Rada powiatu wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej w liczbie 7, w tym zastêpcê
przewodnicz¹cego i sekretarza komisji.

3.

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

4.

Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 31 grudnia roku
poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.

5.

Za zgod¹ rady powiatu komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminach nie przewidzianych
w rocznym planie kontroli.

6.

Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyznacza zespó³ do natychmiastowej
kontroli poza planem pracy, niezw³ocznie powiadamiaj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady a Radê Powiatu na najbli¿szej
sesji.
§ 40.

1.

Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owu sk³adu komisji. W przypadku równej liczby g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.

2.

Sekretarz komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³, który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.

3.

Komisja rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
oraz inne osoby.

4.

Komisja rewizyjna, za zgod¹ rady powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
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§ 41.
1.

Komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, bior¹c pod
uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny
sk³adaj¹cy siê z 3 do 5 cz³onków komisji. Przewodnicz¹cy komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia
do przeprowadzenia kontroli, okrelaj¹c w nim zakres kontroli. Przewodnicz¹cemu komisji upowa¿nienia do
przeprowadzenia kontroli udziela Przewodnicz¹cy Rady.

3.

Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pimie
kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

4.

Przepis ust. 3 nie dotyczy kontroli, o której mowa w § 39 ust. 6.

5.

Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi
kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 2.
§ 42.

1.

Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ praw
i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych lub powinowatych.

2.

Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ
w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci.

3.

O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
§ 43.

1.

Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia
kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.

2.

Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

3.

Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 44.

1.

Zespó³ kontrolny, w terminie 7 dni od zakoñczenia kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie
zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie
przedstawia podpisany protokó³ komisji rewizyjnej.

2.

Komisja rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli, sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz
do zarz¹du powiatu wyst¹pienie pokontrolne, zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci w okrelonym terminie.

3.

Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany
zawiadomiæ komisjê rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem
ust. 4.

4.

Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ
siê do rady powiatu. Rozstrzygniêcie rady powiatu jest ostateczne.

5.

Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radê, wyników
kontroli wykonania bud¿etu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.

6.

Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radê powiatu przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu
kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli raz na rok.
§ 45.

Cz³onkowie komisji rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz
dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
§ 46.
1.

Rada powiatu, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ ze swego grona sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ,
okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
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2.

Komisje podlegaj¹ radzie powiatu w ca³ym zakresie swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy
i sprawozdania z dzia³alnoci.

3.

Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez cz³onków komisji. Komisja mo¿e równie¿
powo³aæ sekretarza komisji.

4.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ dwóch komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym - tylko jednej.

5.

Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w tym sk³adzie przedstawia przewodnicz¹cy rady na wniosek
zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.
§ 47.

1.

Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³ rady powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê, zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkañców powiatu, dotycz¹cych dzia³alnoci rady i zarz¹du.

2.

Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian
w zatwierdzonym planie.

3.

Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej raz w roku oraz
w ka¿dym czasie - na ¿¹danie rady.
§ 48.

1.

Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy swojego sk³adu.

2.

W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹ tak¿e uczestniczyæ: przewodnicz¹cy rady, radni nie bêd¹cy
cz³onkami komisji oraz cz³onkowie zarz¹du powiatu.

3.

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

4.

Komisja za zgod¹ rady powiatu mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 49.

1.

Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.

2.

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

3.

W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy, powo³ywany
i odwo³ywany przez komisjê lub cz³onek komisji upowa¿niony przez przewodnicz¹cego.
§ 50.

1.

Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w g³osowaniu
jawnym. W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.

2.

Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na ¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski
mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ rady.

3.

Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny
sprawozdawca.
§ 51.

1.

Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy komisji doranej okrela rada powiatu w uchwale o powo³aniu
komisji.

2.

Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust. 1.
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§ 52.
1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.

2.

Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych.

3.

Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 53.

1.

Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu rady powiatu w ci¹gu 14 dni od dnia zebrania
za³o¿ycielskiego.

2.

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

3.

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

4.

Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ sprzeczny
ze statutem powiatu.

5.

Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady regulaminy klubów w terminie
14 dni od ich uchwalenia.

6.

Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad rady.
§ 54.

1.

Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2.

W sk³ad zarz¹du powiatu wchodz¹: starosta jako jego przewodnicz¹cy, wicestarosta i pozostali cz³onkowie w liczbie
3 osób.

3.

Cz³onkowie zarz¹du powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu rady.

4.

Ze starost¹ i wicestarost¹ nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru.

5.

Z pozosta³ymi cz³onkami zarz¹du nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru je¿eli nie zostali oni wybrani
sporód radnych.
§ 55.

1.

Za pracodawcê samorz¹dowego czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec starosty dokonuje Rada
Powiatu.

2.

W zakresie ustalonym przez Radê Powiatu w odrêbnej uchwale czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy
wobec starosty mo¿e dokonywaæ Przewodnicz¹cy Rady. Uchwa³a nie mo¿e obejmowaæ prawa do ustalania przez
Przewodnicz¹cego Rady wynagrodzenia starosty.

3.

Za pracodawcê samorz¹dowego czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec cz³onków zarz¹du powiatu
dokonuje starosta.
§ 56.

1.

Zarz¹d powiatu wykonuje uchwa³y rady powiatu i zadania powiatu okrelone przepisami prawa.

2.

Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady,
2) wykonywanie uchwa³ rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

3.

W realizacji zadañ zarz¹d powiatu podlega wy³¹cznie radzie powiatu.

4.

Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
w tym Powiatowego Urzêdu Pracy.
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Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹:
1) starostwo powiatowe,
2) powiatowy urz¹d pracy, bêd¹cy jednostka organizacyjn¹ powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
§ 57.

1.

Starosta organizuje pracê zarz¹du powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami powiatu oraz
reprezentuje powiat na zewn¹trz.

2.

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio
zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych spowodowaæ znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbêdne
czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci zarz¹du powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.

3.

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

4.

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników starostwa
i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.

5.

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

6.

Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie wicestarostê, poszczególnych cz³onków zarz¹du powiatu, pracowników
starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania
w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 5.

7.

Decyzje wydane przez zarz¹d powiatu z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzji wymienia
siê imiona i nazwiska cz³onków zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydaniu decyzji.
§ 58.

Do zadañ starosty w zakresie organizowania pracy zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1)

przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du,

2)

okrelanie czasu i miejsca posiedzenia zarz¹du,

3)

przygotowywanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad i dostarczenie ich cz³onkom zarz¹du na 3 dni
przed ustalonym terminem posiedzenia zarz¹du,

4)

zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.
§ 59.

1.

Cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³ w jego pracach.

2.

Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeby, jednak nie rzadziej
ni¿ raz na 2 tygodnie.

3.

W razie potrzeby, starosta mo¿e zwo³aæ posiedzenie zarz¹du w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.

4.

Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du
w terminie 7 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 60.

1.

Posiedzenia zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im starosta, a w razie jego nieobecnoci wicestarosta.

2.

W posiedzeniach zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie zarz¹du - z g³osem stanowi¹cym, a sekretarz i skarbnik powiatu
- z g³osem doradczym.

3.

Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du starosta mo¿e zobowi¹zaæ pracowników starostwa powiatowego, kierowników
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w³aciwych ze wzglêdu na przedmiot
obrad.

4.

Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.
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§ 61.
1.

Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jego kompetencji wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.

2.

Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, zarz¹d mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce
opinie i stanowiska zarz¹du.

3.

Uchwa³y zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du obecni na posiedzeniu zarz¹du.

4.

Uchwa³y zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach
wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.

5.

Do podejmowania uchwa³ przez zarz¹d stosuje siê odpowiednio § 11 ust. 1.
§ 62.

1.

Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom zarz¹du oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.

2.

Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ rady powiatu, chyba ¿e rada okreli zasady wykonywania swojej
uchwa³y.
§ 63.

1.

Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.

2.

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

3.

Protokó³ posiedzenia zarz¹du powinien dok³adnie odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji
nad rozstrzygniêciami podejmowanymi przez zarz¹d.

4.

Protokó³ posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ zarz¹du maj¹ prawo wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ zarz¹du.
§ 64.

Starosta sk³ada radzie powiatu na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
§ 65.
1.

Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu powiatu.

2.

Zadania skarbnika powiatu jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu powiatu okrelaj¹ odrêbne przepisy.

3.

Skarbnik powiatu 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.

Skarbnik powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie starosty,
przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.
§ 66.

1.

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

2.

Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹ i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów
kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez zarz¹d powiatu i starostê.
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§ 67.
Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach zarz¹du powiatu oraz w obradach rady powiatu z g³osem doradczym.

Rozdzia³ 3
Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e
§ 68.
1.

Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu wykonywania zadañ powiatu.

2.

Do jednostek, o których mowa w ust. 1, nale¿¹ w szczególnoci:
1) Powiatowy Zarz¹d Dróg w Wa³czu,
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wa³czu,
3) Powiatowy Dom Pomocy Spo³ecznej w Wa³czu,
4) Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Wa³czu,
5) Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Kazimierza Wielkiego w Wa³czu,
6) II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Wa³czu,
7) Zespó³ Szkó³ Budowlanych w Wa³czu,
8) Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Wa³czu,
9) Zespó³ Szkó³ - Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Wa³czu,
10) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wa³czu,
11) Powiatowy Urz¹d Pracy,
12) Szpital Powiatowy w Wa³czu.

3.

Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek rada powiatu.

4.

Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne
uchwalone przez zarz¹d powiatu, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.

5.

Zarz¹d powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego
wgl¹du w starostwie powiatowym.
§ 69.

1.

Jednostkami organizacyjnymi stanowi¹cymi aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y
s¹:
1) Komenda Powiatowa Policji w Wa³czu,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Wa³czu,
3) Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Wa³czu,
4) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wa³czu,
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wa³czu.

2.

Starosta, sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje ich kierowników, w uzgodnieniu z wojewod¹ a tak¿e wykonuje wobec nich czynnoci
w sprawach z zakresu prawa pracy, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli.

Rozdzia³ 4
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
§ 70.
1.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest powo³ywany i odwo³ywany przez radê powiatu.

2.

Warunki p³acy i pracy rzecznika konsumentów okrela rada powiatu.
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3.

Do zadañ rzecznika konsumentów w szczególnoci nale¿y:
1) zapewnienie bezp³atnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów
konsumentów,
2) sk³adanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony
interesów konsumentów,
3) wystêpowania do przedsiêbiorców w sprawach ochrony praw interesów konsumentów,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi miejscowo delegaturami UOK i K, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckimi,
5) wykonywanie innych zadañ okrelonych w ustawie lub przepisach odrêbnych,
6) rzecznik konsumentów mo¿e w szczególnoci wytaczaæ powództwa na rzecz konsumentów oraz wystêpowaæ
za ich zgod¹ do tocz¹cego siê postêpowania w sprawach o ochronê interesów konsumentów,
7) rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodê konsumentów jest oskar¿ycielem publicznym
w rozumieniu przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia,
8) do rzecznika konsumentów stosuje siê odpowiednio przepis art. 63 Kodeksu Postêpowania Cywilnego.

4.

Rzecznik Konsumentów w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku przedk³ada radzie do zatwierdzenia roczne
sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.

5.

Zatwierdzone przez radê sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, rzecznik konsumentów przekazuje w³aciwej
miejscowo delegaturze Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6.

Rzecznik konsumentów jest obowi¹zany przekazywaæ na bie¿¹co delegaturom UOK i K wnioski i sygnalizowaæ
problemy dotycz¹ce ochrony konsumentów, które wymagaj¹ dzia³añ na szczeblach administracji rz¹dowej.

Rozdzia³ 5
Gospodarka finansowa powiatu
§ 71.
1.

Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu powiatu.

2.

Bud¿et powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym dochody i wydatki powiatu.

3.

Bud¿et powiatu jest uchwalany przez radê powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 72.

1.

Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian tego
bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji zarz¹du powiatu.

2.

Zarz¹d powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c zasady prawa bud¿etowego oraz ustalenia rady powiatu.

3.

Bez zgody zarz¹du powiatu, rada powiatu nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów
bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.

4.

Wnioski w sprawie dofinansowania, które mog¹ spowodowaæ koniecznoæ zmiany bud¿etu powiatu sk³ada siê do
Zarz¹du Powiatu.
§ 73.

Rada powiatu okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1)

obowi¹zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y w toku prac nad projektem
bud¿etu powiatu,

2)

wymagan¹ przez radê powiatu szczegó³owoæ projektu, z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,

3)

wymagane materia³y informacyjne, które zarz¹d powiatu powinien przedstawiæ radzie powiatu wraz z projektem
uchwa³y bud¿etowej,

4)

terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem bud¿etu powiatu.
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§ 74.
1.

Uchwa³a bud¿etowa powiatu powinna byæ uchwalona przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.

2.

W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez radê
powiatu, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt
bud¿etu przed³o¿ony radzie powiatu.

3.

W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa ustala
bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez regionaln¹ izbê
obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w ust. 2.

4.

W przypadku gdy dochody i wydatki pañstwa okrela ustawa o prowizorium bud¿etowym, rada powiatu mo¿e
uchwaliæ prowizorium bud¿etowe powiatu na okres objêty prowizorium bud¿etowym pañstwa.

5.

Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której mowa w ust. 4, starosta przedk³ada regionalnej izbie
obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 75.

1.

Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada zarz¹d powiatu.

2.

Zarz¹dowi powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu powiatu,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych ustaw¹.

3.

Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji powiatu jest jawna.
Wymóg jawnoci jest spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

Rozdzia³ 6
Mienie powiatu
§ 76.
1.

Mieniem powiatu jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

2.

Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, s¹ inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym ustawy
przyznaj¹ taki status, a tak¿e te osoby prawne, które mog¹ byæ tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie przez
powiat.

3.

Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu nie
nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 77.

1.

Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden cz³onek
zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d w drodze uchwa³y.

2.

Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych powiatu do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu.

3.

Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna
jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.
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§ 78.
Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis ustawy
stanowi inaczej.
§ 79.
1.

Zarz¹dzanie mieniem powiatu i jego ochrona powinny byæ wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.

2.

Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarz¹d powiatu, a tak¿e kierownicy powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Rozdzia³ 7
Przepis koñcowy
§ 80.
Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
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z dnia 31 sierpnia 2001 r. (poz. 1304)
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