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ROZPORZ¥DZENIE Nr 23/2002
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zakazów dla pomników przyrody.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê zakazy obowi¹zuj¹ce w stosunku do pomników przyrody ujêtych w rozporz¹dzeniu Nr 2/99 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez
Wojewodê Gorzowskiego, Wojewodê Koszaliñskiego, Wojewodê Pilskiego, Wojewodê S³upskiego oraz Wojewodê
Szczeciñskiego obowi¹zuj¹cych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 7, poz. 71) oraz w rozporz¹dzeniu Nr 12/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 28, poz. 586).
§ 2.
W stosunku do pomników przyrody wymienionych w rozporz¹dzeniu, o którym mowa w § 1, zabrania siê:
1)

niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu,

2)

wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym,

3)

wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystoci,

4)

zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,

5)

dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one
wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych oraz gospodarki rybackiej,

6)

wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych.
§ 3.

Nadzór nad realizacj¹ rozporz¹dzenia powierza siê Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.
§ 4.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanis³aw Wzi¹tek
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ROZPORZ¥DZENIE NR 24/2002
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zakazów obowi¹zuj¹cych na terenie rezerwatów przyrody po³o¿onych na obszarze
województwa zachodniopomorskiego.
Na podstawie art. 23 ust. 3 w zwi¹zku z art. 23 a ust. 1, 2 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie
przyrody (Dz. U z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê zakazy obowi¹zuj¹ce w rezerwatach przyrody wymienionych w obwieszczeniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie og³oszenia wykazu rezerwatów przyrody znajduj¹cych siê na terenie
województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 8, poz. 162).
§ 2.
1.

Na obszarze rezerwatów przyrody: Bukowe Zdroje, Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa, ródliskowa
Buczyna im. Jerzego Jackowskiego, Ko³owskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego, Buczynowe W¹wozy,
Brodogóry, Bielinek, Zdroje, Ozy Kiczarowskie, Kurowskie B³ota, Olszyna ródliskowa pod Lubiechowem Dolnym,
Uroczysko wiêta, Wzgórze Widokowe nad Miêdzyodrzem, Czarnocin, Stary Przylep, Mszar nad Jeziorem Piaski,
Wrzosowisko Sowno, G³owacz, Kamienna Buczyna, Dêby S¹dowskie, Wilcze Uroczysko, Wrzosowiska Cedyñskie,
D¹browa Krzymowska, Cisy Rokickie, Dolina wiergotki, Olszyny Ostrowskie, Karsiborskie Paprocie, Wyspa So³tyski,
Olszanka, £asko, Wyspa na Jeziorze Bierzwnik, ródlisko Skrzypowe, Czapli Ostrów, Cisy Boleszkowicke, Skalisty
Jar Libberta, Gradowe Zbocza, Wieleñ, Bielica, Brunatna Gleba, Dêby Wilczkowskie, Sonica, Jod³y Karnieszewickie,
Cisy Tychowskie, Buczyna, Torfowisko Toporzyk, Zielone Bagna, Bagno Ciemino, Stary Za³om, Glinki, Mszary
Tuczyñskie, Lene ród³a, Janiewickie Bagno, S³awieñskie Dêby obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy:
1) polowania, wêdkowania, rybo³ówstwa, chwytania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania, zbierania
poro¿y zwierzyny p³owej, mszczenia nor i legowisk zwierzêcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,
2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych rolin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystoci, innego zanieczyszczania wód, gleby
oraz powietrza,
4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objêtych ochron¹,
5) u¿ywania, u¿ytkowania, uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszarów objêtych ochron¹,
6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, je¿eli s³u¿¹ one innym celom ni¿ ochrona przyrody,
7) wydobywania ska³, minera³ów, w tym torfu i bursztynu,
8) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
9) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania róde³ wiat³a o otwartym p³omieniu poza miejscami
wyznaczonymi,
10) prowadzenia dzia³alnoci wytwórczej, handlowej, a tak¿e rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierz¹t,
11) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosn¹cych rolin, grzybów oraz ich czêci,
12) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
13) wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,
14) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi,
15) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹ przyrody,
z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,
na przedmiotach lub obszarach objêtych ochron¹,
16) sprzeda¿y i spo¿ywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
17) zak³ócania ciszy,
18) u¿ywania motolotni, lotni i spadolotni,
19) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu,
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biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,
prowadzenia badañ naukowych bez zgody w³aciwego organu uznaj¹cego obszar za rezerwat przyrody,
wprowadzania gatunków rolin lub zwierz¹t poza ich naturalne miejsca wystêpowania,
wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

2.

Na obszarze rezerwatów przyrody: Liwia £u¿a, £uniewo, Jezioro Jasne, Mszar ko³o Starej Dobrzycy, Kana³ Kwiatowy,
Jeziora Siegieniewskie, Bia³odrzew Kopicki, Tchórzyno, D³ugogóry, Markowe B³ota, Jezioro Lubiatowskie, Jezioro
Piekie³ko, Torfowisko na Jeziorem Morzys³aw Ma³y, Rezerwat na Rzece Grabowej, Jezioro Czarnówek, Jezioro
Kie³pino, Jezioro Szare, Parnowo, Jezioro G³êbokie, Jezioro I³owatka, Wierzchomiñskie Bagno, Dolina Piêciu Jezior,
Jezioro Prosino, Wielki Bytyñ, Rosiczki Miros³awieckie, Golcowe Bagno obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy:
1) polowania, wêdkowania, rybo³ówstwa, chwytania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania, zbierania
poro¿y zwierzyny p³owej, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,
2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych rolin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystoci, innego zanieczyszczania wód, gleby
oraz powietrza,
4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objêtych ochron¹,
5) u¿ywania, u¿ytkowania, uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszarów objêtych ochron¹,
6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, je¿eli s³u¿¹ one innym celom ni¿ ochrona przyrody,
7) wydobywania ska³, minera³ów, w tym torfu i bursztynu,
8) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
9) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania róde³ wiat³a o otwartym p³omieniu poza miejscami
wyznaczonymi,
10) prowadzenia dzia³alnoci wytwórczej, handlowej, a tak¿e rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierz¹t,
11) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosn¹cych rolin, grzybów oraz ich czêci,
12) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
13) wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,
14) wspinaczki, eksploracji jaskiñ lub zbiorników wodnych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
15) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi,
16) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹ przyrody,
z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,
na przedmiotach lub obszarach objêtych ochron¹,
17) sprzeda¿y i spo¿ywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
18) zak³ócania ciszy,
19) u¿ywania ³odzi motorowych, uprawiania sportów wodnych i motorowych, p³ywania, ¿eglowania poza akwenami
lub szlakami do tego wyznaczonymi,
20) u¿ywania motolotni, lotni i spadolotni,
21) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu,
22) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,
23) prowadzenia badañ naukowych bez zgody w³aciwego organu uznaj¹cego obszar za rezerwat przyrody,
24) wprowadzania gatunków rolin lub zwierz¹t poza ich naturalne miejsca wystêpowania,
25) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

3.

Na obszarze rezerwatu przyrody Gogolewo obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy:
1) polowania, wêdkowania, rybo³ówstwa, chwytania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania, zbierania
poro¿y zwierzyny p³owej, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,
2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych rolin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystoci, innego zanieczyszczania wód, gleby
oraz powietrza,
4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objêtych ochron¹,
5) u¿ywania, u¿ytkowania, uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszarów objêtych ochron¹,
6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, je¿eli s³u¿¹ one innym celom ni¿ ochrona przyrody,
7) wydobywania ska³, minera³ów, w tym torfu i bursztynu,
8) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
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palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania róde³ wiat³a o otwartym p³omieniu poza miejscami
wyznaczonymi,
zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosn¹cych rolin, grzybów oraz ich czêci,
ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,
ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi,
umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹ przyrody,
z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,
na przedmiotach lub obszarach objêtych ochron¹,
sprzeda¿y i spo¿ywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
zak³ócania ciszy,
u¿ywania motolotni, lotni i spadolotni,
wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu,
biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,
prowadzenia badañ naukowych bez zgody w³aciwego organu uznaj¹cego obszar za rezerwat przyrody,
wprowadzania gatunków rolin lub zwierz¹t poza ich naturalne miejsca wystêpowania,
wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Na obszarze rezerwatu przyrody widwie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy:
1) polowania, wêdkowania, rybo³ówstwa, chwytania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania, zbierania
poro¿y zwierzyny p³owej, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,
2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych rolin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystoci, innego zanieczyszczania wód, gleby
oraz powietrza,
4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objêtych ochron¹,
5) u¿ywania, u¿ytkowania, uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszarów objêtych ochron¹,
6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, je¿eli s³u¿¹ one innym celom ni¿ ochrona przyrody,
7) wydobywania ska³, minera³ów, w tym torfu i bursztynu,
8) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
9) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania róde³ wiat³a o otwartym p³omieniu poza miejscami
wyznaczonymi,
10) prowadzenia dzia³alnoci wytwórczej, handlowej, a tak¿e rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierz¹t,
11) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosn¹cych rolin, grzybów oraz ich czêci,
12) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
13) wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,
14) wspinaczki, eksploracji jaskiñ lub zbiorników wodnych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
15) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi,
16) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹ przyrody,
z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,
na przedmiotach lub obszarach objêtych ochron¹,
17) sprzeda¿y i spo¿ywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
18) zak³ócania ciszy,
19) u¿ywania ³odzi motorowych, uprawiania sportów wodnych i motorowych, p³ywania, ¿eglowania poza akwenami
lub szlakami do tego wyznaczonymi,
20) u¿ywania motolotni, lotni i spadolotni,
21) wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrznymi poni¿ej 2 000 metrów wysokoci wzglêdnej, z wyj¹tkiem
lotów patrolowych i interwencyjnych Lasów Pañstwowych, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz zwi¹zanych
z ochron¹ bezpieczeñstwa publicznego lub ochron¹ granicy pañstwowej,
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu,
23) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,
24) prowadzenia badañ naukowych bez zgody w³aciwego organu uznaj¹cego obszar za rezerwat przyrody,
25) wprowadzania gatunków rolin lub zwierz¹t poza ich naturalne miejsca wystêpowania,
26) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
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§ 3.

Zakazy, o których mowa w § 2, nie dotycz¹:
1)

wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochrony lub rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przypadku
koniecznoci likwidacji nag³ych zagro¿eñ, czynnoci nie ujêtych w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych
za zgod¹ organu ustanawiaj¹cego plan ochrony lub roczne zadania ochronne,

2)

prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacj¹
skutków klêski ¿ywio³owej,

3)

wykonywania zadañ z zakresu obronnoci kraju w przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa,

4)

obszarów objêtych ochron¹ krajobrazow¹ w trakcie ich gospodarczego wykorzystania przez jednostki organizacyjne,
osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa w³asnoci, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
§ 4.

Nadzór nad realizacja rozporz¹dzenia powierza siê Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.
§ 5.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Stanis³aw Wzi¹tek

Poz. 1374
UCHWA£A NR XXIV/163/2002
Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim
z dnia 17 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia statutów so³ectw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220) uchwala siê,
co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê statuty so³ectw okrelaj¹ce organizacjê i zakres dzia³ania so³ectw w brzmieniu stanowi¹cym za³¹czniki do
niniejszej uchwa³y od Nr 1 do Nr 9:
1.

Za³¹cznik Nr 1 Statut So³ectwa Gi¿yn

2.

Za³¹cznik Nr 2 Statut So³ectwa Karsko

3.

Za³¹cznik Nr 3 Statut So³ectwa Kinice

4.

Za³¹cznik Nr 4 Statut So³ectwa Nowogródek Pomorski

5.

Za³¹cznik Nr 5 Statut So³ectwa Parzeñsko

6.

Za³¹cznik Nr 6 Statut So³ectwa Rokitno

7.

Za³¹cznik Nr 7 Statut So³ectwa Sumiak

8.

Za³¹cznik Nr 8 Statut So³ectwa Trzcinna

9.

Za³¹cznik Nr 9 Statut So³ectwa wi¹tki

.
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§ 2.

Po³o¿enie so³ectw i ich granice okrela mapa sytuacyjna stanowi¹ca za³¹cznik Nr 10 do niniejszej uchwa³y.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr V/27/934 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 19 grudnia 1994 r.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Ob³¹k

Za³¹czniki do uchwa³y Nr XXIV/163/2002
Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim
z dnia 17 czerwca 2002 r. (poz. 1374)

Za³¹cznik nr 1

STATUT SO£ECTWA
GI¯YN
Gmina Nowogródek Pomorski
Województwo Zachodniopomorskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
So³ectwo Gi¿yn jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nowogródek Pomorski, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
§ 2.
W sk³ad so³ectwa Gi¿yn wchodzi wie:
1.

Gi¿yn
§ 3.

So³ectwo Gi¿yn nie posiada osobowoci prawnej.
§ 4.
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.

II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§ 5.
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ sprawy:
1)

socjalno-bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkañców so³ectwa,

2)

organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

3)

prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,

.
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wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa,
b) przepisów prawa miejscowego,
c) planów zagospodarowania przestrzennego.

III. ORGANY SO£ECTWA ORAZ TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 6.
Organami so³ectwa s¹:
1)

zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,

2)

so³tys jako organ wykonawczy.
§ 7.

1.

Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ w terminie i miejscu okrelonym uchwa³¹ Rady Gminy.

2.

Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów so³tysa i Rady So³eckiej w so³ectwie, zwo³uje organ wykonawczy
Rady Gminy i wyznacza pracownika urzêdu do obs³ugi zebrania.

3.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej s¹ tajne.

4.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza odrêbnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powo³ana sporód
uprawnionych i nie kandyduj¹cych uczestników zebrania wiejskiego.

5.

Komisja przyjmuje zg³oszenia kandydatów, przygotowuje karty do g³osowania, przeprowadza g³osowanie oraz
ustala wyniki g³osowania i og³asza je.

6.

Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady Gminy. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³osowania
wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku x przy jego nazwisku.

7.

Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

8.

Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³ o wynikach wyborów.
§ 8.

So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkañców
so³ectwa posiadaj¹cych bierne i czynne prawo wyborcze.
§ 9.
1.

Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.

2.

O odwo³anie so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim,
2) Organ wykonawczy Rady Gminy.

3.

Wniosek o odwo³anie winien zawieraæ uzasadnienie.

4.

Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kierowany jest do Rady Gminy.

5.

Odwo³anie nastêpuje w tym samym trybie co wybór, po wys³uchaniu opinii zainteresowanego.

6.

Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniego
g³osowania.

ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10.
1.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa
a w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie organów so³ectwa,
2) ustalanie liczby cz³onków rady so³eckiej,

.
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uchwalanie planu rzeczowo-finansowego so³ectwa,
rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci rady so³eckiej,
decydowanie o przeznaczeniu funduszy so³ectwa.

2.

Zebranie wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na frekwencjê, je¿eli zosta³o zwo³ane zgodnie z niniejszym statutem.

3.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem z zastrze¿eniem pkt 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek rady so³eckiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim tj. mieszkañców so³ectwa
zameldowanych lub stale zamieszkuj¹cych na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do
gmin,
4) na wniosek organu wykonawczego Rady Gminy w terminie 10 dni od daty zg³oszenia wniosku.

4.

W przypadku trwa³ej nieobecnoci powy¿ej 30 dni lub niemo¿noci sprawowania przez so³tysa urzêdu np. z powodu
choroby, do zwo³ania zebrania upowa¿nia siê wskazanego przez Wójta Gminy cz³onka rady so³eckiej.

5.

Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

6.

Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

SO£TYS
§ 11.
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1)

reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,

2)

podejmowanie dzia³añ organizatorsko-wykonawczych, maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców so³ectwa,

3)

prowadzenie ca³okszta³tu administracji i zarz¹du maj¹tkiem so³ectwa,

4)

przewodniczenie radzie so³eckiej,

5)

realizacja uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa,

6)

uczestniczenia w sesjach rady (bez prawa g³osu).

RADA SO£ECKA
§ 12.
1.

Rada so³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.

2.

Liczbê cz³onków ustala zebranie wiejskie.

3.

Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.

4.

Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
§ 13.

Zadaniem rady so³eckiej jest wspomaganie so³tysa w jego roli jako organu wykonawczego so³ectwa, a w szczególnoci:
1)

wspó³dzia³anie z so³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa,

2)

podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,

3)

inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.

IV. MIENIE SO£ECKIE
§ 14.
So³ectwo zarz¹dza przyznanym odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy mieniem komunalnym w zakresie zwyk³ego zarz¹du:
1)

za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,

.
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2)

utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym,

3)

osi¹ga korzyci przez pobierania dochodów w zwi¹zku z wynajmowaniem lub wydzier¿awianiem obiektów bêd¹cych
mieniem so³ectwa.

V. KONTROLA I NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 15.
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy poprzez:
1)

rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
§ 16.

Rada Gminy mo¿e odrêbn¹ uchwa³¹ okreliæ wysokoæ rodków finansowych do dyspozycji so³ectwa w danym roku.
§ 17.
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzona jest przez Urz¹d Gminy.

VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18.
Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane na podstawie uchwa³y Rady Gminy.
Za³¹cznik nr 2

STATUT SO£ECTWA
KARSKO
Gmina Nowogródek Pomorski
Województwo Zachodniopomorskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
So³ectwo Karsko jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nowogródek Pomorski, której mieszkañcy wspólnie z innymi
so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
§ 2.
W sk³ad so³ectwa Gi¿yn wchodz¹ wsie:
1.

Karsko,

2.

Lipin.
§ 3.

So³ectwo Karsko nie posiada osobowoci prawnej.
§ 4.
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.

II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§ 5.
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ sprawy:
1)

socjalno-bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkañców so³ectwa,
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2)

organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

3)

prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,

4)

wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa,
b) przepisów prawa miejscowego,
c) planów zagospodarowania przestrzennego.

Poz. 1374

III. ORGANY SO£ECTWA ORAZ TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 6.
Organami so³ectwa s¹:
1)

zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,

2)

so³tys jako organ wykonawczy.
§ 7.

1.

Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ w terminie i miejscu okrelonym uchwa³¹ Rady Gminy.

2.

Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów so³tysa i Rady So³eckiej w so³ectwie, zwo³uje organ wykonawczy
Rady Gminy i wyznacza pracownika urzêdu do obs³ugi zebrania.

3.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej s¹ tajne.

4.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza odrêbnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powo³ana sporód
uprawnionych i nie kandyduj¹cych uczestników zebrania wiejskiego.

5.

Komisja przyjmuje zg³oszenia kandydatów, przygotowuje karty do g³osowania, przeprowadza g³osowanie oraz
ustala wyniki g³osowania i og³asza je.

6.

Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady Gminy. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³osowania
wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku x przy jego nazwisku.

7.

Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

8.

Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³ o wynikach wyborów.
§ 8.

So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkañców
so³ectwa posiadaj¹cych bierne i czynne prawo wyborcze.
§ 9.
1.

Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.

2.

O odwo³anie so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim,
2) Organ wykonawczy Rady Gminy.

3.

Wniosek o odwo³anie winien zawieraæ uzasadnienie.

4.

Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kierowany jest do Rady Gminy.

5.

Odwo³anie nastêpuje w tym samym trybie co wybór, po wys³uchaniu opinii zainteresowanego.

6.

Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniego
g³osowania.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10.

1.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa
a w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie organów so³ectwa,
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ustalanie liczby cz³onków rady so³eckiej,
uchwalanie planu rzeczowo-finansowego so³ectwa,
rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci rady so³eckiej,
decydowanie o przeznaczeniu funduszy so³ectwa.

2.

Zebranie wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na frekwencjê, je¿eli zosta³o zwo³ane zgodnie z niniejszym statutem.

3.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem z zastrze¿eniem pkt 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek rady so³eckiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim tj. mieszkañców so³ectwa
zameldowanych lub stale zamieszkuj¹cych na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do
gmin,
4) na wniosek organu wykonawczego Rady Gminy w terminie 10 dni od daty zg³oszenia wniosku.

4.

W przypadku trwa³ej nieobecnoci powy¿ej 30 dni lub niemo¿noci sprawowania przez so³tysa urzêdu np. z powodu
choroby, do zwo³ania zebrania upowa¿nia siê wskazanego przez Wójta Gminy cz³onka rady so³eckiej.

5.

Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

6.

Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

SO£TYS
§ 11.
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1)

reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,

2)

podejmowanie dzia³añ organizatorsko-wykonawczych, maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców so³ectwa,

3)

prowadzenie ca³okszta³tu administracji i zarz¹du maj¹tkiem so³ectwa,

4)

przewodniczenie radzie so³eckiej,

5)

realizacja uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa,

6)

uczestniczenia w sesjach rady (bez prawa g³osu).

RADA SO£ECKA
§ 12.
1.

Rada so³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.

2.

Liczbê cz³onków ustala zebranie wiejskie.

3.

Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.

4.

Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
§ 13.

Zadaniem rady so³eckiej jest wspomaganie so³tysa w jego roli jako organu wykonawczego so³ectwa, a w szczególnoci:
1)

wspó³dzia³anie z so³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa,

2)

podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,

3)

inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.

IV. MIENIE SO£ECKIE
§ 14.
So³ectwo zarz¹dza przyznanym odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy mieniem komunalnym w zakresie zwyk³ego zarz¹du:
1)

za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
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2)

utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym,

3)

osi¹ga korzyci przez pobierania dochodów w zwi¹zku z wynajmowaniem lub wydzier¿awianiem obiektów bêd¹cych
mieniem so³ectwa.

V. KONTROLA I NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 15.
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy poprzez:
1)

rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
§ 16.

Rada Gminy mo¿e odrêbn¹ uchwa³¹ okreliæ wysokoæ rodków finansowych do dyspozycji so³ectwa w danym roku.
§ 17.
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzona jest przez Urz¹d Gminy.

VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18.
Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane na podstawie uchwa³y Rady Gminy.
Za³¹cznik nr 3

STATUT SO£ECTWA
KINICE
Gmina Nowogródek Pomorski
Województwo Zachodniopomorskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
So³ectwo Kinice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nowogródek Pomorski, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
§ 2.
W sk³ad so³ectwa Kinice wchodz¹ wsie:
1.

Kinice,

2.

Ulejno.
§ 3.

So³ectwo Kinice nie posiada osobowoci prawnej.
§ 4.
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.

II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§ 5.
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ sprawy:
1)

socjalno-bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkañców so³ectwa,
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2)

organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

3)

prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,

4)

wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa,
b) przepisów prawa miejscowego,
c) planów zagospodarowania przestrzennego.

Poz. 1374

III. ORGANY SO£ECTWA ORAZ TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 6.
Organami so³ectwa s¹:
1)

zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,

2)

so³tys jako organ wykonawczy.
§ 7.

1.

Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ w terminie i miejscu okrelonym uchwa³¹ Rady Gminy.

2.

Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów so³tysa i Rady So³eckiej w so³ectwie, zwo³uje organ wykonawczy
Rady Gminy i wyznacza pracownika urzêdu do obs³ugi zebrania.

3.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej s¹ tajne.

4.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza odrêbnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powo³ana sporód
uprawnionych i nie kandyduj¹cych uczestników zebrania wiejskiego.

5.

Komisja przyjmuje zg³oszenia kandydatów, przygotowuje karty do g³osowania, przeprowadza g³osowanie oraz
ustala wyniki g³osowania i og³asza je.

6.

Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady Gminy. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³osowania
wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku x przy jego nazwisku.

7.

Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

8.

Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³ o wynikach wyborów.
§ 8.

So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkañców
so³ectwa posiadaj¹cych bierne i czynne prawo wyborcze.
§ 9.
1.

Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.

2.

O odwo³anie so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim,
2) Organ wykonawczy Rady Gminy.

3.

Wniosek o odwo³anie winien zawieraæ uzasadnienie.

4.

Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kierowany jest do Rady Gminy.

5.

Odwo³anie nastêpuje w tym samym trybie co wybór, po wys³uchaniu opinii zainteresowanego.

6.

Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniego
g³osowania.
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ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10.
1.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa
a w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie organów so³ectwa,
2) ustalanie liczby cz³onków rady so³eckiej,
3) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego so³ectwa,
4) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci rady so³eckiej,
5) decydowanie o przeznaczeniu funduszy so³ectwa.

2.

Zebranie wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na frekwencjê, je¿eli zosta³o zwo³ane zgodnie z niniejszym statutem.

3.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem z zastrze¿eniem pkt 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek rady so³eckiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim tj. mieszkañców so³ectwa
zameldowanych lub stale zamieszkuj¹cych na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do
gmin,
4) na wniosek organu wykonawczego Rady Gminy w terminie 10 dni od daty zg³oszenia wniosku.

4.

W przypadku trwa³ej nieobecnoci powy¿ej 30 dni lub niemo¿noci sprawowania przez so³tysa urzêdu np. z powodu
choroby, do zwo³ania zebrania upowa¿nia siê wskazanego przez Wójta Gminy cz³onka rady so³eckiej.

5.

Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

6.

Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

SO£TYS
§ 11.
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1)

reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,

2)

podejmowanie dzia³añ organizatorsko-wykonawczych, maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców so³ectwa,

3)

prowadzenie ca³okszta³tu administracji i zarz¹du maj¹tkiem so³ectwa,

4)

przewodniczenie radzie so³eckiej,

5)

realizacja uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa,

6)

uczestniczenia w sesjach rady (bez prawa g³osu).

RADA SO£ECKA
§ 12.
1.

Rada so³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.

2.

Liczbê cz³onków ustala zebranie wiejskie.

3.

Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.

4.

Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
§ 13.

Zadaniem rady so³eckiej jest wspomaganie so³tysa w jego roli jako organu wykonawczego so³ectwa, a w szczególnoci:
1)

wspó³dzia³anie z so³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa,

2)

podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,

3)

inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
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IV. MIENIE SO£ECKIE
§ 14.
So³ectwo zarz¹dza przyznanym odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy mieniem komunalnym w zakresie zwyk³ego zarz¹du:
1)

za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,

2)

utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym,

3)

osi¹ga korzyci przez pobierania dochodów w zwi¹zku z wynajmowaniem lub wydzier¿awianiem obiektów bêd¹cych
mieniem so³ectwa.

V. KONTROLA I NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 15.
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy poprzez:
1)

rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
§ 16.

Rada Gminy mo¿e odrêbn¹ uchwa³¹ okreliæ wysokoæ rodków finansowych do dyspozycji so³ectwa w danym roku.
§ 17.
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzona jest przez Urz¹d Gminy.

VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18.
Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane na podstawie uchwa³y Rady Gminy.
Za³¹cznik nr 4

STATUT SO£ECTWA
NOWOGRÓDEK POMORSKI
Gmina Nowogródek Pomorski
Województwo Zachodniopomorskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
So³ectwo Nowogródek Pomorski jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nowogródek Pomorski, której mieszkañcy wspólnie
z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
§ 2.
W sk³ad so³ectwa Nowogródek Pomorski wchodz¹ wsie:
1.

Nowogródek Pomorski,

2.

Kolonia Nowogródek Pomorski,

3.

Pachocino.
§ 3.

So³ectwo Nowogródek Pomorski nie posiada osobowoci prawnej.
§ 4.
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.
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II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§ 5.
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ sprawy:
1)

socjalno-bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkañców so³ectwa,

2)

organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

3)

prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,

4)

wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa,
b) przepisów prawa miejscowego,
c) planów zagospodarowania przestrzennego.

III. ORGANY SO£ECTWA ORAZ TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 6.
Organami so³ectwa s¹:
1)

zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,

2)

so³tys jako organ wykonawczy.
§ 7.

1.

Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ w terminie i miejscu okrelonym uchwa³¹ Rady Gminy.

2.

Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów so³tysa i Rady So³eckiej w so³ectwie, zwo³uje organ wykonawczy
Rady Gminy i wyznacza pracownika urzêdu do obs³ugi zebrania.

3.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej s¹ tajne.

4.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza odrêbnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powo³ana sporód
uprawnionych i nie kandyduj¹cych uczestników zebrania wiejskiego.

5.

Komisja przyjmuje zg³oszenia kandydatów, przygotowuje karty do g³osowania, przeprowadza g³osowanie oraz
ustala wyniki g³osowania i og³asza je.

6.

Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady Gminy. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³osowania
wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku x przy jego nazwisku.

7.

Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

8.

Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³ o wynikach wyborów.
§ 8.

So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkañców
so³ectwa posiadaj¹cych bierne i czynne prawo wyborcze.
§ 9.
1.

Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.

2.

O odwo³anie so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim,
2) Organ wykonawczy Rady Gminy.

3.

Wniosek o odwo³anie winien zawieraæ uzasadnienie.

4.

Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kierowany jest do Rady Gminy.

5.

Odwo³anie nastêpuje w tym samym trybie co wybór, po wys³uchaniu opinii zainteresowanego.

6.

Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniego
g³osowania.

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62

 7128 

Poz. 1374

ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10.
1.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa
a w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie organów so³ectwa,
2) ustalanie liczby cz³onków rady so³eckiej,
3) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego so³ectwa,
4) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci rady so³eckiej,
5) decydowanie o przeznaczeniu funduszy so³ectwa.

2.

Zebranie wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na frekwencjê, je¿eli zosta³o zwo³ane zgodnie z niniejszym statutem.

3.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem z zastrze¿eniem pkt 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek rady so³eckiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim tj. mieszkañców so³ectwa
zameldowanych lub stale zamieszkuj¹cych na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do
gmin,
4) na wniosek organu wykonawczego Rady Gminy w terminie 10 dni od daty zg³oszenia wniosku.

4.

W przypadku trwa³ej nieobecnoci powy¿ej 30 dni lub niemo¿noci sprawowania przez so³tysa urzêdu np. z powodu
choroby, do zwo³ania zebrania upowa¿nia siê wskazanego przez Wójta Gminy cz³onka rady so³eckiej.

5.

Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

6.

Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

SO£TYS
§ 11.
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1)

reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,

2)

podejmowanie dzia³añ organizatorsko-wykonawczych, maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców so³ectwa,

3)

prowadzenie ca³okszta³tu administracji i zarz¹du maj¹tkiem so³ectwa,

4)

przewodniczenie radzie so³eckiej,

5)

realizacja uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa,

6)

uczestniczenia w sesjach rady (bez prawa g³osu).

RADA SO£ECKA
§ 12.
1.

Rada so³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.

2.

Liczbê cz³onków ustala zebranie wiejskie.

3.

Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.

4.

Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
§ 13.

Zadaniem rady so³eckiej jest wspomaganie so³tysa w jego roli jako organu wykonawczego so³ectwa, a w szczególnoci:
1)

wspó³dzia³anie z so³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa,

2)

podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,

3)

inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
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IV. MIENIE SO£ECKIE
§ 14.
So³ectwo zarz¹dza przyznanym odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy mieniem komunalnym w zakresie zwyk³ego zarz¹du:
1)

za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,

2)

utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym,

3)

osi¹ga korzyci przez pobierania dochodów w zwi¹zku z wynajmowaniem lub wydzier¿awianiem obiektów bêd¹cych
mieniem so³ectwa.

V. KONTROLA I NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 15.
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy poprzez:
1)

rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
§ 16.

Rada Gminy mo¿e odrêbn¹ uchwa³¹ okreliæ wysokoæ rodków finansowych do dyspozycji so³ectwa w danym roku.
§ 17.
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzona jest przez Urz¹d Gminy.

VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18.
Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane na podstawie uchwa³y Rady Gminy.
Za³¹cznik nr 5

STATUT SO£ECTWA
PARZEÑSKO
Gmina Nowogródek Pomorski
Województwo Zachodniopomorskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
So³ectwo Parzeñsko jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nowogródek Pomorski, której mieszkañcy wspólnie z innymi
so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
§ 2.
W sk³ad so³ectwa Parzeñsko wchodz¹ wsie:
1.

Parzeñsko,

2.

Golin,

3.

£awin,

4.

So³acz,

5.

Stawno.
§ 3.

So³ectwo Parzeñsko nie posiada osobowoci prawnej.
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§ 4.
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.

II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§ 5.
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ sprawy:
1)

socjalno-bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkañców so³ectwa,

2)

organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

3)

prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,

4)

wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa,
b) przepisów prawa miejscowego,
c) planów zagospodarowania przestrzennego.

III. ORGANY SO£ECTWA ORAZ TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 6.
Organami so³ectwa s¹:
1)

zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,

2)

so³tys jako organ wykonawczy.
§ 7.

1.

Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ w terminie i miejscu okrelonym uchwa³¹ Rady Gminy.

2.

Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów so³tysa i Rady So³eckiej w so³ectwie, zwo³uje organ wykonawczy
Rady Gminy i wyznacza pracownika urzêdu do obs³ugi zebrania.

3.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej s¹ tajne.

4.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza odrêbnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powo³ana sporód
uprawnionych i nie kandyduj¹cych uczestników zebrania wiejskiego.

5.

Komisja przyjmuje zg³oszenia kandydatów, przygotowuje karty do g³osowania, przeprowadza g³osowanie oraz
ustala wyniki g³osowania i og³asza je.

6.

Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady Gminy. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³osowania
wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku x przy jego nazwisku.

7.

Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

8.

Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³ o wynikach wyborów.
§ 8.

So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkañców
so³ectwa posiadaj¹cych bierne i czynne prawo wyborcze.
§ 9.
1.

Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.

2.

O odwo³anie so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim,
2) Organ wykonawczy Rady Gminy.

3.

Wniosek o odwo³anie winien zawieraæ uzasadnienie.

4.

Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kierowany jest do Rady Gminy.
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5.

Odwo³anie nastêpuje w tym samym trybie co wybór, po wys³uchaniu opinii zainteresowanego.

6.

Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniego
g³osowania.

ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10.
1.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa
a w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie organów so³ectwa,
2) ustalanie liczby cz³onków rady so³eckiej,
3) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego so³ectwa,
4) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci rady so³eckiej,
5) decydowanie o przeznaczeniu funduszy so³ectwa.

2.

Zebranie wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na frekwencjê, je¿eli zosta³o zwo³ane zgodnie z niniejszym statutem.

3.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem z zastrze¿eniem pkt 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek rady so³eckiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim tj. mieszkañców so³ectwa
zameldowanych lub stale zamieszkuj¹cych na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do
gmin,
4) na wniosek organu wykonawczego Rady Gminy w terminie 10 dni od daty zg³oszenia wniosku.

4.

W przypadku trwa³ej nieobecnoci powy¿ej 30 dni lub niemo¿noci sprawowania przez so³tysa urzêdu np. z powodu
choroby, do zwo³ania zebrania upowa¿nia siê wskazanego przez Wójta Gminy cz³onka rady so³eckiej.

5.

Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

6.

Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

SO£TYS
§ 11.
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1)

reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,

2)

podejmowanie dzia³añ organizatorsko-wykonawczych, maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców so³ectwa,

3)

prowadzenie ca³okszta³tu administracji i zarz¹du maj¹tkiem so³ectwa,

4)

przewodniczenie radzie so³eckiej,

5)

realizacja uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa,

6)

uczestniczenia w sesjach rady (bez prawa g³osu).

RADA SO£ECKA
§ 12.
1.

Rada so³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.

2.

Liczbê cz³onków ustala zebranie wiejskie.

3.

Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.

4.

Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62

 7132 

Poz. 1374

§ 13.
Zadaniem rady so³eckiej jest wspomaganie so³tysa w jego roli jako organu wykonawczego so³ectwa, a w szczególnoci:
1)

wspó³dzia³anie z so³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa,

2)

podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,

3)

inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.

IV. MIENIE SO£ECKIE
§ 14.
So³ectwo zarz¹dza przyznanym odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy mieniem komunalnym w zakresie zwyk³ego zarz¹du:
1)

za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,

2)

utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym,

3)

osi¹ga korzyci przez pobierania dochodów w zwi¹zku z wynajmowaniem lub wydzier¿awianiem obiektów bêd¹cych
mieniem so³ectwa.

V. KONTROLA I NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 15.
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy poprzez:
1)

rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
§ 16.

Rada Gminy mo¿e odrêbn¹ uchwa³¹ okreliæ wysokoæ rodków finansowych do dyspozycji so³ectwa w danym roku.
§ 17.
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzona jest przez Urz¹d Gminy.

VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18.
Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane na podstawie uchwa³y Rady Gminy.
Za³¹cznik nr 6

STATUT SO£ECTWA
ROKITNO
Gmina Nowogródek Pomorski
Województwo Zachodniopomorskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
So³ectwo Rokitno jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nowogródek Pomorski, której mieszkañcy wspólnie z innymi
so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
§ 2.
W sk³ad so³ectwa Rokitno wchodzi wie:
1.

Rokitno.
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§ 3.
So³ectwo Rokitno nie posiada osobowoci prawnej.
§ 4.
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.

II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§ 5.
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ sprawy:
1)

socjalno-bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkañców so³ectwa,

2)

organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

3)

prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,

4)

wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa,
b) przepisów prawa miejscowego,
c) planów zagospodarowania przestrzennego.

III. ORGANY SO£ECTWA ORAZ TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 6.
Organami so³ectwa s¹:
1)

zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,

2)

so³tys jako organ wykonawczy.
§ 7.

1.

Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ w terminie i miejscu okrelonym uchwa³¹ Rady Gminy.

2.

Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów so³tysa i Rady So³eckiej w so³ectwie, zwo³uje organ wykonawczy
Rady Gminy i wyznacza pracownika urzêdu do obs³ugi zebrania.

3.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej s¹ tajne.

4.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza odrêbnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powo³ana sporód
uprawnionych i nie kandyduj¹cych uczestników zebrania wiejskiego.

5.

Komisja przyjmuje zg³oszenia kandydatów, przygotowuje karty do g³osowania, przeprowadza g³osowanie oraz
ustala wyniki g³osowania i og³asza je.

6.

Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady Gminy. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³osowania
wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku x przy jego nazwisku.

7.

Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

8.

Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³ o wynikach wyborów.
§ 8.

So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkañców
so³ectwa posiadaj¹cych bierne i czynne prawo wyborcze.
§ 9.
1.

Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.

2.

O odwo³anie so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim,
2) Organ wykonawczy Rady Gminy.
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3.

Wniosek o odwo³anie winien zawieraæ uzasadnienie.

4.

Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kierowany jest do Rady Gminy.

5.

Odwo³anie nastêpuje w tym samym trybie co wybór, po wys³uchaniu opinii zainteresowanego.

6.

Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniego
g³osowania.

ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10.
1.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa
a w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie organów so³ectwa,
2) ustalanie liczby cz³onków rady so³eckiej,
3) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego so³ectwa,
4) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci rady so³eckiej,
5) decydowanie o przeznaczeniu funduszy so³ectwa.

2.

Zebranie wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na frekwencjê, je¿eli zosta³o zwo³ane zgodnie z niniejszym statutem.

3.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem z zastrze¿eniem pkt 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek rady so³eckiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim tj. mieszkañców so³ectwa
zameldowanych lub stale zamieszkuj¹cych na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do
gmin,
4) na wniosek organu wykonawczego Rady Gminy w terminie 10 dni od daty zg³oszenia wniosku.

4.

W przypadku trwa³ej nieobecnoci powy¿ej 30 dni lub niemo¿noci sprawowania przez so³tysa urzêdu np. z powodu
choroby, do zwo³ania zebrania upowa¿nia siê wskazanego przez Wójta Gminy cz³onka rady so³eckiej.

5.

Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

6.

Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

SO£TYS
§ 11.
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1)

reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,

2)

podejmowanie dzia³añ organizatorsko-wykonawczych, maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców so³ectwa,

3)

prowadzenie ca³okszta³tu administracji i zarz¹du maj¹tkiem so³ectwa,

4)

przewodniczenie radzie so³eckiej,

5)

realizacja uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa,

6)

uczestniczenia w sesjach rady (bez prawa g³osu).
RADA SO£ECKA
§ 12.

1.

Rada so³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.

2.

Liczbê cz³onków ustala zebranie wiejskie.

3.

Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.

4.

Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
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§ 13.
Zadaniem rady so³eckiej jest wspomaganie so³tysa w jego roli jako organu wykonawczego so³ectwa, a w szczególnoci:
1)

wspó³dzia³anie z so³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa,

2)

podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,

3)

inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
IV. MIENIE SO£ECKIE
§ 14.

So³ectwo zarz¹dza przyznanym odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy mieniem komunalnym w zakresie zwyk³ego zarz¹du:
1)

za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,

2)

utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym,

3)

osi¹ga korzyci przez pobierania dochodów w zwi¹zku z wynajmowaniem lub wydzier¿awianiem obiektów bêd¹cych
mieniem so³ectwa.
V. KONTROLA I NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 15.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy poprzez:
1)

rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
§ 16.

Rada Gminy mo¿e odrêbn¹ uchwa³¹ okreliæ wysokoæ rodków finansowych do dyspozycji so³ectwa w danym roku.
§ 17.
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzona jest przez Urz¹d Gminy.
VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18.
Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane na podstawie uchwa³y Rady Gminy.
Za³¹cznik nr 7
STATUT SO£ECTWA
SUMIAK
Gmina Nowogródek Pomorski
Województwo Zachodniopomorskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
So³ectwo Sumiak jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nowogródek Pomorski, której mieszkañcy wspólnie z innymi
so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
§ 2.
W sk³ad so³ectwa Sumiak wchodz¹ wsie:
1.

Sumiak,

2.

Karlin.
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§ 3.
So³ectwo Sumiak nie posiada osobowoci prawnej.
§ 4.
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.

II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§ 5.
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ sprawy:
1)

socjalno-bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkañców so³ectwa,

2)

organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

3)

prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,

4)

wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa,
b) przepisów prawa miejscowego,
c) planów zagospodarowania przestrzennego.

III. ORGANY SO£ECTWA ORAZ TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 6.
Organami so³ectwa s¹:
1)

zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,

2)

so³tys jako organ wykonawczy.
§ 7.

1.

Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ w terminie i miejscu okrelonym uchwa³¹ Rady Gminy.

2.

Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów so³tysa i Rady So³eckiej w so³ectwie, zwo³uje organ wykonawczy
Rady Gminy i wyznacza pracownika urzêdu do obs³ugi zebrania.

3.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej s¹ tajne.

4.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza odrêbnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powo³ana sporód
uprawnionych i nie kandyduj¹cych uczestników zebrania wiejskiego.

5.

Komisja przyjmuje zg³oszenia kandydatów, przygotowuje karty do g³osowania, przeprowadza g³osowanie oraz
ustala wyniki g³osowania i og³asza je.

6.

Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady Gminy. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³osowania
wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku x przy jego nazwisku.

7.

Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

8.

Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³ o wynikach wyborów.
§ 8.

So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkañców
so³ectwa posiadaj¹cych bierne i czynne prawo wyborcze.
§ 9.
1.

Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.

2.

O odwo³anie so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim,
2) Organ wykonawczy Rady Gminy.
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3.

Wniosek o odwo³anie winien zawieraæ uzasadnienie.

4.

Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kierowany jest do Rady Gminy.

5.

Odwo³anie nastêpuje w tym samym trybie co wybór, po wys³uchaniu opinii zainteresowanego.

6.

Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniego
g³osowania.

ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10.
1.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa
a w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie organów so³ectwa,
2) ustalanie liczby cz³onków rady so³eckiej,
3) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego so³ectwa,
4) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci rady so³eckiej,
5) decydowanie o przeznaczeniu funduszy so³ectwa.

2.

Zebranie wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na frekwencjê, je¿eli zosta³o zwo³ane zgodnie z niniejszym statutem.

3.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem z zastrze¿eniem pkt 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek rady so³eckiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim tj. mieszkañców so³ectwa
zameldowanych lub stale zamieszkuj¹cych na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do
gmin,
4) na wniosek organu wykonawczego Rady Gminy w terminie 10 dni od daty zg³oszenia wniosku.

4.

W przypadku trwa³ej nieobecnoci powy¿ej 30 dni lub niemo¿noci sprawowania przez so³tysa urzêdu np. z powodu
choroby, do zwo³ania zebrania upowa¿nia siê wskazanego przez Wójta Gminy cz³onka rady so³eckiej.

5.

Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

6.

Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

SO£TYS
§ 11.
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1)

reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,

2)

podejmowanie dzia³añ organizatorsko-wykonawczych, maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców so³ectwa,

3)

prowadzenie ca³okszta³tu administracji i zarz¹du maj¹tkiem so³ectwa,

4)

przewodniczenie radzie so³eckiej,

5)

realizacja uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa,

6)

uczestniczenia w sesjach rady (bez prawa g³osu).

RADA SO£ECKA
§ 12.
1.

Rada so³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.

2.

Liczbê cz³onków ustala zebranie wiejskie.

3.

Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.

4.

Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
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§ 13.
Zadaniem rady so³eckiej jest wspomaganie so³tysa w jego roli jako organu wykonawczego so³ectwa, a w szczególnoci:
1)

wspó³dzia³anie z so³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa,

2)

podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,

3)

inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.

IV. MIENIE SO£ECKIE
§ 14.
So³ectwo zarz¹dza przyznanym odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy mieniem komunalnym w zakresie zwyk³ego zarz¹du:
1)

za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,

2)

utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym,

3)

osi¹ga korzyci przez pobierania dochodów w zwi¹zku z wynajmowaniem lub wydzier¿awianiem obiektów bêd¹cych
mieniem so³ectwa.

V. KONTROLA I NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 15.
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy poprzez:
1)

rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
§ 16.

Rada Gminy mo¿e odrêbn¹ uchwa³¹ okreliæ wysokoæ rodków finansowych do dyspozycji so³ectwa w danym roku.
§ 17.
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzona jest przez Urz¹d Gminy.

VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18.
Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane na podstawie uchwa³y Rady Gminy.
Za³¹cznik nr 8

STATUT SO£ECTWA
TRZCINNA
Gmina Nowogródek Pomorski
Województwo Zachodniopomorskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
So³ectwo Trzcinna jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nowogródek Pomorski, której mieszkañcy wspólnie z innymi
so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
§ 2.
W sk³ad so³ectwa Trzcinna wchodz¹ wsie:
1.

Trzcinna,

.
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§ 3.
So³ectwo Trzcinna nie posiada osobowoci prawnej.
§ 4.
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.

II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§ 5.
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ sprawy:
1)

socjalno-bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkañców so³ectwa,

2)

organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

3)

prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,

4)

wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa,
b) przepisów prawa miejscowego,
c) planów zagospodarowania przestrzennego.

III. ORGANY SO£ECTWA ORAZ TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 6.
Organami so³ectwa s¹:
1)

zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,

2)

so³tys jako organ wykonawczy.
§ 7.

1.

Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ w terminie i miejscu okrelonym uchwa³¹ Rady Gminy.

2.

Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów so³tysa i Rady So³eckiej w so³ectwie, zwo³uje organ wykonawczy
Rady Gminy i wyznacza pracownika urzêdu do obs³ugi zebrania.

3.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej s¹ tajne.

4.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza odrêbnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powo³ana sporód
uprawnionych i nie kandyduj¹cych uczestników zebrania wiejskiego.

5.

Komisja przyjmuje zg³oszenia kandydatów, przygotowuje karty do g³osowania, przeprowadza g³osowanie oraz
ustala wyniki g³osowania i og³asza je.

6.

Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady Gminy. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³osowania
wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku x przy jego nazwisku.

7.

Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

8.

Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³ o wynikach wyborów.
§ 8.

So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkañców
so³ectwa posiadaj¹cych bierne i czynne prawo wyborcze.

.
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§ 9.
1.

Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.

2.

O odwo³anie so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim,
2) Organ wykonawczy Rady Gminy.

3.

Wniosek o odwo³anie winien zawieraæ uzasadnienie.

4.

Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kierowany jest do Rady Gminy.

5.

Odwo³anie nastêpuje w tym samym trybie co wybór, po wys³uchaniu opinii zainteresowanego.

6.

Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniego
g³osowania.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10.

1.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa
a w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie organów so³ectwa,
2) ustalanie liczby cz³onków rady so³eckiej,
3) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego so³ectwa,
4) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci rady so³eckiej,
5) decydowanie o przeznaczeniu funduszy so³ectwa.

2.

Zebranie wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na frekwencjê, je¿eli zosta³o zwo³ane zgodnie z niniejszym statutem.

3.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem z zastrze¿eniem pkt 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek rady so³eckiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim tj. mieszkañców so³ectwa
zameldowanych lub stale zamieszkuj¹cych na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do
gmin,
4) na wniosek organu wykonawczego Rady Gminy w terminie 10 dni od daty zg³oszenia wniosku.

4.

W przypadku trwa³ej nieobecnoci powy¿ej 30 dni lub niemo¿noci sprawowania przez so³tysa urzêdu np. z powodu
choroby, do zwo³ania zebrania upowa¿nia siê wskazanego przez Wójta Gminy cz³onka rady so³eckiej.

5.

Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

6.

Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
SO£TYS
§ 11.

Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1)

reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,

2)

podejmowanie dzia³añ organizatorsko-wykonawczych, maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców so³ectwa,

3)

prowadzenie ca³okszta³tu administracji i zarz¹du maj¹tkiem so³ectwa,

4)

przewodniczenie radzie so³eckiej,

5)

realizacja uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa,

6)

uczestniczenia w sesjach rady (bez prawa g³osu).
RADA SO£ECKA
§ 12.

1.

Rada so³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62

 7141 

2.

Liczbê cz³onków ustala zebranie wiejskie.

3.

Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.

4.

Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.

Poz. 1374

§ 13.
Zadaniem rady so³eckiej jest wspomaganie so³tysa w jego roli jako organu wykonawczego so³ectwa, a w szczególnoci:
1)

wspó³dzia³anie z so³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa,

2)

podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,

3)

inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
IV. MIENIE SO£ECKIE
§ 14.

So³ectwo zarz¹dza przyznanym odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy mieniem komunalnym w zakresie zwyk³ego zarz¹du:
1)

za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,

2)

utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym,

3)

osi¹ga korzyci przez pobierania dochodów w zwi¹zku z wynajmowaniem lub wydzier¿awianiem obiektów bêd¹cych
mieniem so³ectwa.
V. KONTROLA I NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 15.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy poprzez:
1)

rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
§ 16.

Rada Gminy mo¿e odrêbn¹ uchwa³¹ okreliæ wysokoæ rodków finansowych do dyspozycji so³ectwa w danym roku.
§ 17.
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzona jest przez Urz¹d Gminy.
VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18.
Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane na podstawie uchwa³y Rady Gminy.
Za³¹cznik nr 9
STATUT SO£ECTWA
WI¥TKI
Gmina Nowogródek Pomorski
Województwo Zachodniopomorskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
So³ectwo wi¹tki jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nowogródek Pomorski, której mieszkañcy wspólnie z innymi
so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
§ 2.
W sk³ad so³ectwa wi¹tki wchodzi wie:
1.

wi¹tki.

.
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§ 3.
So³ectwo wi¹tki nie posiada osobowoci prawnej.
§ 4.
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.
II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§ 5.
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ sprawy:
1)

socjalno-bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkañców so³ectwa,

2)

organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

3)

prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,

4)

wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa,
b) przepisów prawa miejscowego,
c) planów zagospodarowania przestrzennego.
III. ORGANY SO£ECTWA ORAZ TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 6.

Organami so³ectwa s¹:
1)

zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,

2)

so³tys jako organ wykonawczy.
§ 7.

1.

Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ w terminie i miejscu okrelonym uchwa³¹ Rady Gminy.

2.

Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów so³tysa i Rady So³eckiej w so³ectwie, zwo³uje organ wykonawczy
Rady Gminy i wyznacza pracownika urzêdu do obs³ugi zebrania.

3.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej s¹ tajne.

4.

Wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza odrêbnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powo³ana sporód
uprawnionych i nie kandyduj¹cych uczestników zebrania wiejskiego.

5.

Komisja przyjmuje zg³oszenia kandydatów, przygotowuje karty do g³osowania, przeprowadza g³osowanie oraz
ustala wyniki g³osowania i og³asza je.

6.

Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady Gminy. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³osowania
wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku x przy jego nazwisku.

7.

Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

8.

Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³ o wynikach wyborów.
§ 8.

So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkañców
so³ectwa posiadaj¹cych bierne i czynne prawo wyborcze.
§ 9.
1.

Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.

2.

O odwo³anie so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim,
2) Organ wykonawczy Rady Gminy.

3.

Wniosek o odwo³anie winien zawieraæ uzasadnienie.

4.

Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kierowany jest do Rady Gminy.

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62

 7143 

Poz. 1374

5.

Odwo³anie nastêpuje w tym samym trybie co wybór, po wys³uchaniu opinii zainteresowanego.

6.

Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniego
g³osowania.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10.

1.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa
a w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie organów so³ectwa,
2) ustalanie liczby cz³onków rady so³eckiej,
3) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego so³ectwa,
4) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci rady so³eckiej,
5) decydowanie o przeznaczeniu funduszy so³ectwa.

2.

Zebranie wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na frekwencjê, je¿eli zosta³o zwo³ane zgodnie z niniejszym statutem.

3.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem z zastrze¿eniem pkt 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek rady so³eckiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim tj. mieszkañców so³ectwa
zameldowanych lub stale zamieszkuj¹cych na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do
gmin,
4) na wniosek organu wykonawczego Rady Gminy w terminie 10 dni od daty zg³oszenia wniosku.

4.

W przypadku trwa³ej nieobecnoci powy¿ej 30 dni lub niemo¿noci sprawowania przez so³tysa urzêdu np. z powodu
choroby, do zwo³ania zebrania upowa¿nia siê wskazanego przez Wójta Gminy cz³onka rady so³eckiej.

5.

Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

6.

Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
SO£TYS
§ 11.

Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1)

reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,

2)

podejmowanie dzia³añ organizatorsko-wykonawczych, maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców so³ectwa,

3)

prowadzenie ca³okszta³tu administracji i zarz¹du maj¹tkiem so³ectwa,

4)

przewodniczenie radzie so³eckiej,

5)

realizacja uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa,

6)

uczestniczenia w sesjach rady (bez prawa g³osu).
RADA SO£ECKA
§ 12.

1.

Rada so³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.

2.

Liczbê cz³onków ustala zebranie wiejskie.

3.

Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.

4.

Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
§ 13.

Zadaniem rady so³eckiej jest wspomaganie so³tysa w jego roli jako organu wykonawczego so³ectwa, a w szczególnoci:
1)

wspó³dzia³anie z so³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa,

2)

podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,

3)

inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
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IV. MIENIE SO£ECKIE
§ 14.
So³ectwo zarz¹dza przyznanym odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy mieniem komunalnym w zakresie zwyk³ego zarz¹du:
1)

za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,

2)

utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym,

3)

osi¹ga korzyci przez pobierania dochodów w zwi¹zku z wynajmowaniem lub wydzier¿awianiem obiektów bêd¹cych
mieniem so³ectwa.
V. KONTROLA I NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 15.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy poprzez:
1)

rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
§ 16.

Rada Gminy mo¿e odrêbn¹ uchwa³¹ okreliæ wysokoæ rodków finansowych do dyspozycji so³ectwa w danym roku.
§ 17.
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzona jest przez Urz¹d Gminy.
VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18.
Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane na podstawie uchwa³y Rady Gminy.
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Za³¹cznik nr 10

MAPA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI Z PODZIA£EM NA SO£ECTWA

.
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UCHWA£A NR LIII/394/02
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 sierpnia 2002 r.

w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania dla wyboru Rady Miejskiej w Policach.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Rada Miejska w Policach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Policach tworzy siê odrêbny obwód g³osowania:

§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Witold Król

Poz. 1376
UCHWA£A NR XLVI/499/02
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 1 sierpnia 2002 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy przedsiêbiorstwa wodoci¹gowokanalizacyjne wiadcz¹ce us³ugi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Gminy Pyrzyce
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Pyrzycach.

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62

Poz. 1376

 7147 
§ 3.

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

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XLVI/499/02
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 1 sierpnia 2002 r. (poz. 1376)

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków w Gminie Pyrzyce,
realizowanych przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne zwane w dalszej czêci Przedsiêbiorstwem,
dzia³aj¹ce na podstawie zezwoleñ wydanych w trybie okrelonym w Rozdziale 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zwan¹ dalej
ustaw¹.
§ 2.

U¿yte w regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1.

gmina - Gminê Pyrzyce,

2.

odbiorca us³ug - ka¿dego, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowych b¹d kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie umowy z Przedsiêbiorstwem,

3.

przedsiêbiorstwo - przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli prowadzi dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzania cieków, oraz gminne
jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, prowadz¹ce tego rodzaju dzia³alnoæ,

4.

przy³¹cze kanalizacyjne - odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci us³ug
z sieci¹ kanalizacyjn¹ za pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku a w przypadku jej braku - od granicy
nieruchomoci,

5.

przy³¹cze wodoci¹gowe - odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹
w nieruchomoci Odbiorcy us³ug wraz z zaworem za wodomierzem g³ównym,

6.

sieæ wodoci¹gowa - przewody wodoci¹gowe wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest woda,
bêd¹ce w posiadaniu Przedsiêbiorstwa,

7.

sieæ kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi odprowadzane s¹ cieki
bêd¹ce w posiadaniu Przedsiêbiorstwa,

8.

cieki - cieki wprowadzane do wód i do ziemi:
a) wody zu¿yte na cele bytowe lub przemys³owe,
b) ciek³e odchody zwierzêce, z wyj¹tkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego wykorzystania
w sposób i na zasadach okrelonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu
(Dz. U. Nr 89, poz. 991),
c) wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych,
w tym z centrów miast, terenów przemys³owych i sk³adowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów
o trwa³ej nawierzchni,
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wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, je¿eli zawarty w nich ³adunek
zanieczyszczeñ jest wy¿szy od ³adunku zawartego w pobranej wodzie,

cieki bytowe - cieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli i terenów us³ugowych, powstaj¹ce
w szczególnoci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,

10. cieki komunalne - cieki bytowe lub mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi, lub mieszaninê
cieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi i wodami
opadowymi,
11. cieki przemys³owe - cieki odprowadzane z nieruchomoci, na których prowadzi siê dzia³alnoæ gospodarcz¹, nie
bêd¹ce ciekami bytowymi lub wodami opadowymi,
12. taryfa - zestawienie og³oszonych publicznie cen i stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie cieków oraz warunki ich stosowania,
13. urz¹dzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania cieków
do wód lub ziemi oraz urz¹dzenia podczyszczaj¹ce i oczyszczaj¹ce cieki oraz przepompownie cieków,
14. urz¹dzenia pomiarowe - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ odprowadzanych cieków znajduj¹cy siê na przy³¹czu
kanalizacyjnym,
15. urz¹dzenia wodoci¹gowe - ujêcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia s³u¿¹ce do
magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodoci¹gowe, urz¹dzenia reguluj¹ce cinienie wody,
16. ustawa - ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz. U. nr 72, poz. 747),
17. w³aciciel - tak¿e posiadacza samoistnego i u¿ytkownika wieczystego,
18. woda przeznaczona do spo¿ycia przez ludzi - woda przeznaczona do picia, gotowania, przygotowywania po¿ywienia
lub do innych celów w gospodarstwach domowych oraz ka¿da woda u¿ywana do produkcji ¿ywnoci, rodków
farmaceutycznych i kosmetycznych, a tak¿e na potrzeby basenów k¹pielowych i p³ywalni,
19. wodomierz g³ówny - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ pobranej wody, znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu
wodoci¹gowym,
20. zbiorowe odprowadzanie cieków - dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków, prowadzon¹
przez Przedsiêbiorstwo,
21. zbiorowe zaopatrzenie w wodê - dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzon¹
przez Przedsiêbiorstwo.
§ 3.
Przedsiêbiorstwa wykonuj¹ swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków udzielone decyzj¹ Zarz¹du Miejskiego.

Rozdzia³ 2
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§ 4.
1.

Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody w wymaganej iloci i pod cinieniem od 0,2 do 0,4 MPa na zaworze g³ównym za wodomierzem oraz
dostawy wody i odprowadzenia cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ wody
i odprowadzonych cieków.

2.

Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez Ministra Zdrowia.

3.

Minimaln¹ i maksymaln¹ iloæ dostarczonej wody Przedsiêbiorstwo winno okreliæ w umowie.

4.

Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek spe³nienia warunków wprowadzenia ograniczeñ w dostarczaniu wody w przypadku
wyst¹pienia jej niedoboru, okrelonych w zezwoleniu, o którym mowa w § 3 oraz okrelonych w § 8, § 9 i § 10
niniejszego regulaminu.
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Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zawiadomienia Odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków
technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie
instalacji Odbiorców do nowych warunków, w terminie nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 5.

1.

Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do regularnego informowania Zarz¹du Miejskiego o jakoci wody przeznaczonej
do spo¿ycia przez ludzi.

2.

W przypadku wyst¹pienia ska¿enia wody w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej u¿ytkowanie Przedsiêbiorstwo jest
zobowi¹zane do bezzw³ocznego poinformowania o tym fakcie zarówno Odbiorców wody jak i Burmistrza b¹d jego
zastêpcê oraz Inspektorat Sanitarny w Pyrzycach.

3.

Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do zapewnienia prawid³owej eksploatacji urz¹dzeñ oraz sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.

4.

Przedsiêbiorstwo bêd¹ce w³acicielem sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej jest obowi¹zane do realizacji budowy
i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w ramach ustalonej przez gminê strategii rozwoju
zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.

Przedsiêbiorstwo dla realizacji zadañ zawartych w § 5 ust. 4, opracowuje wieloletnie plany rozwoju i modernizacji
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych bêd¹cych w jego dyspozycji.
§ 6.

W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 24 godziny Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt
poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.
§ 7.
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed
planowanym terminem.
§ 8.
1.

Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody mo¿e nast¹piæ w przypadku:
1) braku wody na ujêciu,
2) zanieczyszczeniu wody na ujêciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,
3) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu dla hydrantów po¿arowych,
4) awarii sieci wodoci¹gowej,
5) koniecznoci przeprowadzenia niezbêdnych napraw urz¹dzeñ wodoci¹gowych.

2.

Wyst¹pienie przerw w odbiorze cieków mo¿e mieæ miejsce w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) wykonywania planowych prac konserwacyjnych i remontowych,
2) koniecznoci usuwania awarii,
3) wyst¹pienia si³y wy¿szej.
§ 9.

1.

Wstrzymanie lub ograniczenie dop³ywu wody mo¿e nast¹piæ decyzj¹ Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej wydan¹ na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 r. z pón. zm.)
w przypadku klêski ¿ywio³owej.

2.

Za wprowadzenie czasowych ograniczeñ, o których mowa ust. 1, nie przys³uguje Odbiorcy us³ug z tego tytu³u
odszkodowanie.
§ 10.

W czasie trwania klêski, szczególnie gdy dosz³o do zanieczyszczenia wody, us³ugodawca ma prawo wprowadziæ
ograniczenia w konsumpcji wody w granicach mo¿liwoci dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców o tych ograniczeniach.
Nie zwalnia to jednak us³ugodawcy z obowi¹zku zastosowania wszelkich dostêpnych sposobów dla z³agodzenia tych
uci¹¿liwoci dla Odbiorców.
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§ 11.
1.

Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego w przygotowanym przez
Odbiorcê miejscu, na zamontowanym przez Odbiorcê podejciu.

2.

Zawór z wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak równie¿
miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami us³ug
§ 12.
1.

Dostarczenie wody lub odprowadzenie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê
i odprowadzenie cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹.

2.

Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody lub odprowadzania cieków nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia
podpisania umowy o dostarczanie wody i odprowadzania cieków lub w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹
w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy.
§ 13.

1.

Zawarcie umowy, o której mowa w § 12, nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a
w³aciwie przy³¹czona do sieci, po podpisaniu przez strony protokó³ów z prób i odbiorów prac budowlanomonta¿owych wykonanych w ramach realizacji przy³¹cza.

2.

Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego
ma byæ dostarczana woda lub, z której maj¹ byæ odprowadzane cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹,
która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 14.

1.

Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielorodzinnymi umowa, o której mowa w § 12, zawierana jest
z w³acicielem budynku lub Zarz¹dc¹ Nieruchomoci Wspólnej.

2.

Na wniosek w³aciciela lub Zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 1, Przedsiêbiorstwo zawiera
umowy z osobami korzystaj¹cymi z lokali, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w wodomierze zainstalowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób wyliczenia ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami
zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentowaæ stosownymi
zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw w pozosta³ych lokalach.

3.

Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z osobami korzystaj¹cymi z lokali, o których mowa w § 13
ust. 2 i § 14 ust. 1 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w § 14 ust. 2.

4.

Legalizacja i wymiana wraz z za³o¿eniem wodomierzy w lokalach mieszkalnych budynku wielolokalowego nale¿y
do ich w³acicieli nawet w sytuacji, gdy Przedsiêbiorstwo zawar³o z nimi umowy na dostawê wody i odprowadzanie
cieków.
§ 15.

1.

Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub okrelony.

2.

Umowa zawarta na czas nieokrelony zawiera postanowienia dotycz¹ce mo¿liwoci jej rozwi¹zania za
wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

3.

Umowa ulega rozwi¹zaniu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku trwa³ego odciêcia dostawy wody lub
zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego w sytuacjach okrelonych w art. 8 ust. 1 ustawy.

4.

Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
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5.

W przypadku zmiany Odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹

6.

Treæ umowy o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzenie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron
wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego Regulaminu.

7.

Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez Odbiorcê
us³ug przy zawieraniu umowy okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj, iloæ a w przypadku Odbiorców
przemys³owych tak¿e jakoæ odprowadzonych cieków ustalonych na podstawie przedk³adanych analiz fizykochemicznych. W przypadku przekroczenia stê¿eñ dopuszczalnych Przedsiêbiorstwo ma prawo pobieraæ op³atê
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹,

8.

W umowie Przedsiêbiorstwo mo¿e zawrzeæ postanowienia o zastosowaniu kar umownych lub dodatkowych op³at
w przypadku naruszenia przez Odbiorcê postanowieñ umowy, które spowoduj¹ ponoszenie nieuzasadnionych kosztów
ponad zwyk³¹ eksploatacjê w tym równie¿ w przypadku odprowadzania do systemu kanalizacyjnego cieków
przekraczaj¹cych dopuszczalne wartoci zanieczyszczeñ okrelone w art. 9 ustawy.

9.

Umowa, o której mowa w § 12 zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
a) iloæ i jakoæ wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
f) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,
g) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za nie dotrzymania warunków umowy, w tym
warunków wypowiedzenia.

10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 lit. e stanowi¹: delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
Przedsiêbiorstwa okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci,
w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego
i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê
korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.
11. Dostawa cieków samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewczego ustalonego w umowie mo¿e byæ realizowana
przez dostawców, którzy maj¹, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa w tym zakresie wydane przez w³aciwy
organ administracji terenowej zezwolenie na prowadzenie takiej dzia³alnoci.
12. Z dostawc¹ cieków samochodem asenizacyjnym Przedsiêbiorstwo podpisuje umowê okrelaj¹c¹ warunki odbioru
cieków.
13. W przypadku dostarczania cieków samochodami asenizacyjnymi od podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹ warunkiem odbioru cieków jest podpisanie przez ten podmiot z Przedsiêbiorstwem umowy okrelaj¹cej
wymogi dotycz¹ce jakoci dostarczanych cieków.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 16.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków prowadzone s¹ przez Przedsiêbiorstwo
z Odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody
i odprowadzonych cieków.
§ 17.
1.

Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.

2.

W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody ustala siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okrelonych
zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

3.

w przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczanej wody ustala siê
na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem
na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytu z wodomierzy w lokalach.
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4.

W przypadku niesprawnoci wodomierza nie przekraczaj¹cej 6 m-cy iloæ pobranej wody ustala siê na podstawie
redniego zu¿ycia z ostatnich 3 m-cy wskazañ wodomierza przed jego niesprawnoci¹.

5.

W przypadku niesprawnoci wodomierza ponad 6 m-cy iloæ pobieranej wody ustala siê w oparciu o normy zu¿ycia
zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

6.

W przypadku niesprawnoci wodomierza, gdy pobór wody jest nieregularny (sezonowy) iloæ pobranej wody ustala
siê analogicznie do poboru z lat ubieg³ych.

7.

W przypadku okrelonym w ust. 2 Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Przedsiêbiorstwa o ka¿dej zmianie
liczby osób korzystaj¹cych z wody oraz iloci osób objêtych normami zu¿ycia wody.
§ 18.

1.

Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.

2.

W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej
wody.

3.

W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie
w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt dostarczaj¹cego cieki w miejscu wskazanym przez Przedsiêbiorstwo, które okrela
zasadê monta¿u i eksploatacji dodatkowego wodomierza.

4.

Je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny, nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych
cieków ustala siê w umowie miêdzy Przedsiêbiorstwem a dostawc¹ cieków z uwzglêdnieniem udokumentowanej
iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.

5.

Je¿eli Odbiorca odprowadza do sieci kanalizacyjnej Przedsiêbiorstwa wody opadowe, roztopowe lub infiltracyjne
(pod³¹czenia drenarskie lub nap³ywy do kanalizacji przez nieszczelnoci powsta³e w sieci wewnêtrznej Odbiorcy)
Przedsiêbiorstwo ma prawo pobieraæ op³atê zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹.
§ 19.

1.

Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób
uiszczenia op³aty.

2.

Okres obrachunkowy nie musi byæ równy z czêstotliwoci¹ odczytów wskazañ wodomierzy.

3.

Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania nale¿noci.

4.

W przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci Odbiorcy us³ug, a na
¿¹danie Odbiorcy jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
§ 20.

1.

Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady
Miejskiej b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

2.

Taryfa wymaga og³oszenia w prasie miejscowej oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.

3.

Taryfa obowi¹zuje przez jeden rok.

4.

Zmiana Taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzania cieków.
§ 21.

Przedsiêbiorstwo obci¹¿a Gminê na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie, za wodê:
1.

pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

2.

zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann,

3.

zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic gminnych i publicznych terenów zielonych, których utrzymanie ci¹¿y na Gminie,

4.

zu¿yt¹ na cele przeciwpo¿arowe.

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62

 7153 

Poz. 1376

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 22.
1.

W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub Zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny
Przedsiêbiorstwa, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z Przedsiêbiorstwem i Gmin¹, urz¹dzenia
wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.

2.

Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ odp³atnemu przekazaniu gminie lub Przedsiêbiorstwu wodoci¹gowokanalizacyjnemu na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.
§ 23.

1.

Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej odbywa siê na podstawie warunków
technicznych przy³¹cza wydawanych przez Przedsiêbiorstwo na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.

2.

Wzór wniosku o przy³¹czenie udostêpnia Przedsiêbiorstwo.

3.

Do wniosku o wydanie warunków technicznych nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce za³¹czniki:
a) dwa egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjnej okrelaj¹cej usytuowanie nieruchomoci wzglêdem sieci,
b) kopie dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do nieruchomoci,
c) decyzje o warunkach zabudowy.

4.

Przedsiêbiorstwo wydaje warunki techniczne przy³¹cza w terminie 14 dni od daty z³o¿enia wniosku. W sprawach
szczególnie skomplikowanych termin ten mo¿e byæ wyd³u¿ony, jednak nie d³u¿ej ni¿ do 30 dni.

5.

Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoci za niedotrzymanie terminów okrelonych w ust. 4 w przypadku
wystêpowania braków w z³o¿onym wniosku, okrelonych w ust. 3.

6.

Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od daty ich wydania.

7.

Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane s¹ cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego i zaworu przeciwska¿eniowego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoæ wprowadzonych cieków,
d) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia,
e) zakazu zajmowania pasa gruntu bezporednio nad przy³¹czem wodoci¹gowym lub kanalizacyjnym szerokoci
1,5 m w obydwie strony od osi ruroci¹gu (ca³kowita szerokoæ pasa minimum 3 m). Zakaz dotyczy zabudowy
budynkami nierozbieralnymi, nawierzchniami oraz nasadzeñ drzewami i krzewami,
f) sposób i tok postêpowania przy uzgadnianiu wykonanej w oparciu o wydane warunki dokumentacji,
g) zakres i sposób wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz odbioru technicznego przy³¹cza.

8.

Wyniki odbiorów potwierdzane s¹ przez Strony w protokó³ach, których wzór okreli Przedsiêbiorstwo.

9.

Zmiana wydanych warunków technicznych przy³¹cza jest mo¿liwa po wczeniejszym uzgodnieniu
z Przedsiêbiorstwem.
§ 24.

1.

Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji
technicznej z Przedsiêbiorstwem.

2.

W³¹czenie nowego przy³¹cza do sieci nastêpuje po uzyskaniu zgody Przedsiêbiorstwa.

3.

Przed podpisaniem umowy na dostawê wody i odprowadzanie cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru
wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.

4.

Szczegó³owe zasady techniczno-finansowe dotycz¹ce warunków technicznych przy³¹cza, w³¹czenia do sieci oraz
odbiorów wykonania przy³¹czy okrela Przedsiêbiorstwo.
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§ 25.
Realizacjê budowy przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do
lokalizacji wodomierza g³ównego i przy³¹cza do sieci kanalizacyjnej na odcinku ³¹cz¹cym wewnêtrzn¹ instalacjê
kanalizacyjn¹ w nieruchomoci Odbiorcy z pierwsz¹ studzienk¹ licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku, od
granicy nieruchomoci jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoæ do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
§ 26.
1.

Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych
oraz instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.

2.

Umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie cieków mo¿e ustanowiæ odpowiedzialnoæ Przedsiêbiorstwa za
zapewnienie niezawodnego dzia³ania przy³¹czy, je¿eli ich w³asnoæ zosta³a przeniesiona na Przedsiêbiorstwo.

3.

Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹ instalacji wewnêtrznej, ich monta¿, utrzymanie i legalizacja
obci¹¿a Odbiorcê.

Rozdzia³ 6
Obowi¹zki Odbiorców us³ug
§ 27.
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzenie cieków.
§ 28.
1.

Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie
studzienki, czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych do tych
pomieszczeñ.

2.

Odbiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego poinformowania Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego cieków oraz o zerwaniu plomby.

3.

Odbiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego usuwania wszelkich awarii zaistnia³ych na przy³¹czach bêd¹cych
w³asnoci¹ Odbiorcy.

4.

Odbiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zaistnia³ej awarii na przy³¹czach
bêd¹cych w³asnoci¹ Przedsiêbiorstwa o awaryjnych zmianach iloci i jakoci odprowadzanych cieków odbiegaj¹cych
od warunków umowy.

5.

Odbiorca ponosi koszty zwi¹zane z odciêciem przy³¹czy oraz ich ponownego pod³¹czenia.

6.

Odbiorca zobowi¹zany jest powiadomiæ Przedsiêbiorstwo na pimie o zmianach technicznych instalacji wewnêtrznej
maj¹cych wp³yw na pobór wody z sieci.

7.

Odbiorca powinien ponadto:
a) racjonalnie gospodarowaæ wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem,
b) u¿ytkowaæ instalacjê wodoci¹gow¹ w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub
bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu
ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
c) u¿ytkowaæ instalacjê i przy³¹cze kanalizacyjne w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci
kanalizacyjnej,
d) powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub zamianach u¿ytkowania lokalu.

8.

Odbiorca jest zobowi¹zany poinformowaæ Przedsiêbiorstwo o w³asnym ujêciu wody w celu prawid³owego ustalenia
op³at za odprowadzanie cieków.

9.

Odbiorca jest zobowi¹zany do realizacji wszystkich warunków dotycz¹cych wprowadzania cieków do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, wymagañ co do sposobów realizacji obowi¹zków dostawców cieków oraz okrelonych w umowie
ograniczeñ dotycz¹cych iloci i jakoci cieków.
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10. Zakazuje siê wprowadzania:
1) cieków bytowych i przemys³owych do kanalizacji deszczowej,
2) cieków opadowych i wód drena¿owych do kanalizacji sanitarnej, za wyj¹tkiem okrelonych przez
Przedsiêbiorstwo,
3) do urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
a) odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniejszenie przepustowoci przewodów kanalizacyjnych,
w szczególnoci - ¿wiru, piasku, popio³u, szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczecin, cinków skór, tekstyliów,
w³ókien, nawet gdy znajduj¹ siê one w stanie rozdrobnionym,
b) odpadów p³ynnych nie mieszaj¹cych siê z wod¹ w szczególnoci sztucznych ¿ywic, lakierów, mas
bitumicznych, smó³ i ich emulsji, mieszanin cementowych,
c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zap³onu znajduje siê poni¿ej 85°C, w szczególnoci:
benzyn, naft, oleju opa³owego, karbidu, trójnitrotoluenu,
d) substancji ¿r¹cych i toksycznych, zw³aszcza formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku,
siarkowodoru i cyjanowodoru,
e) odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t, szczególnie gnojówki, gnojowicy, obornika, cieków z kiszonek,
f) nie zdezynfekowanych cieków ze szpitali i sanatoriów oraz zak³adów weterynaryjnych.

Rozdzia³ 7
Prawa Odbiorców us³ug i ich obs³uga
§ 29.
1.

Przedsiêbiorstwo zapewnia Odbiorcom nale¿yty poziom us³ug oraz umo¿liwia wnoszenie przez Odbiorców reklamacji
i sprawne za³atwienie wnoszonych reklamacji.

2.

Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje, nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu
14 dni od dnia zg³oszenia.

3.

W sprawach szczególnie skomplikowanych termin okrelony w ust. 2 mo¿e zostaæ wyd³u¿ony jednak nie d³u¿ej ni¿
do 30 dni od dnia zg³oszenia reklamacji.

4.

Odbiorca wnosi do przedsiêbiorstwa reklamacje na pimie pod adres wskazany na fakturze za pobór wody
i odprowadzenie cieków.

5.

W sprawach niniejszej wagi reklamacje mog¹ byæ wnoszone telefonicznie zgodnie z numerem telefonu okrelonym
w fakturze za pobór wody odprowadzenie cieków.
§ 30.

Odbiorca ma prawo uzyskania pe³nej i wyczerpuj¹cej informacji dotycz¹cej realizacji us³ugi w tym informacji o taryfach
cen za us³ugi oraz wieloletnich planach inwestycyjnych w zakresie budowy sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych.
§ 31.
W przypadku obni¿enia jakoci dostarczanej wody Odbiorca ma prawo ubiegaæ siê o udzielenie upustu przez
Przedsiêbiorstwo na zasadach okrelonych w umowie.
§ 32.
Odbiorca powinien byæ powiadomiony przez Przedsiêbiorstwo o przewidywanych zak³óceniach w realizacji dostawy
wody i odprowadzenia cieków w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ 8
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 33.
Przedsiêbiorstwo ma prawo:
1.

odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody i odprowadzanie cieków w przypadku nie spe³nienia przez
wnioskodawcê warunków okrelonych w § 13 i 14 Regulaminu,
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2.

odmówiæ zawarcia umowy osobie, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona niew³aciwie do sieci, uzasadniaj¹c
na pimie przyczynê odmowy zawarcia umowy oraz przedstawiæ sposób wykonania czynnoci przez wnioskodawcê
dla ustania przyczyny,

3.

trwale odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach okrelonych w art. 8 ustawy,

4.

czasowo wstrzymaæ dostawê wody lub odbiór cieków w przypadku naruszenia przez Odbiorcê postanowieñ ustawy,
Regulaminu lub umowy, a tak¿e w przypadku niezastosowania siê do zaleceñ Przedsiêbiorstwa zmierzaj¹cych do
przywrócenia stanu w³aciwego.
§ 34.

Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego przy³¹czenia do sieci i zawarcia umowy na dostawê wody i odprowadzenia
cieków, je¿eli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug okrelonych w art. 8
ustawy.
§ 35.
Upowa¿nieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ ka¿dego,
kto korzysta z us³ug Przedsiêbiorstwa w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego
lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów,
przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.
§ 36.
1.

W przypadku nie wywi¹zania siê Odbiorcy z obowi¹zku okrelonego w § 26 ust. 1 Przedsiêbiorstwo ma prawo
dokonaæ zastêpczej naprawy bez zlecenia na koszt Odbiorcy.

2.

W przypadku niemo¿noci lub znacznego utrudnienia wykonania naprawy zastêpczej Przedsiêbiorstwo ma prawo
wstrzymaæ dostawê wody lub odprowadzania cieków do czasu usuniêcia awarii przez Odbiorcê i zg³oszenia
Przedsiêbiorstwu do odbioru wykonanych prac.

3.

Je¿eli usuwanie awarii jest realizowane przez innych wykonawców ni¿ Przedsiêbiorstwo konieczny jest odbiór
techniczny dokonany przez Przedsiêbiorstwo w zakresie nie naruszenia warunków technicznych wydanych dla
danego przy³¹cza i sporz¹dzenie protokó³u w tym zakresie.

Rozdzia³ 9
Postanowienia koñcowe
§ 37.
1.

W przypadku nie zastosowania siê Odbiorców us³ug do przepisów zawartych w Regulaminie maj¹ zastosowanie
przepisy rozdzia³u 6 ustawy.

2.

Zmiany w Regulaminie mog¹ byæ dokonane na wniosek Przedsiêbiorstwa.

3.

Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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UCHWA£A NR XLIII/315/02
Rady Gminy Rewal
z dnia 16 sierpnia 2002 r.

w sprawie bonifikaty przy przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558), art. 4a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 4 wrzenia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
w³asnoci (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wyra¿a siê zgodê na zastosowanie bonifikat przy przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego
osobom fizycznym w prawo w³asnoci dla nieruchomoci wykorzystywanej lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe.
Bonifikata:
1.

Przy roz³o¿eniu op³aty na raty - bonifikata 50% op³aty.

2.

Przy wp³acie jednorazowej - bonifikata 70% op³aty.
§ 2.

U¿ytkownik wieczysty pokrywa koszty postêpowania poniesione przez Urz¹d Gminy.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr XLII/306/2002 Rady Gminy Rewal z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie bonifikaty przy przekszta³ceniu
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Alojzy Kral

Poz. 1378
UCHWA£A NR XLIII/318/02
Rady Gminy Rewal
z dnia 16 sierpnia 2002 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za wiadczenia z pomocy spo³ecznej.
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126; z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79,
poz. 885, Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238; z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961,
Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.

Ustala siê zasady zwrotu wydatków za wiadczenia z pomocy spo³ecznej w czêci dotycz¹cej odp³atnoci za us³ugi
opiekuñcze i udzielania pomocy w formie do¿ywiania uczniów:
1.

Ze wiadczeñ z pomocy spo³ecznej mog¹ korzystaæ osoby i rodziny, których dochód przekracza nie wiêcej ni¿
o 50% kryterium dochodowe, okrelone w art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej.

2.

Wydatki, za udzielone wiadczenia z pomocy spo³ecznej, wiadczeniobiorcy zwracaj¹ na zasadach okrelonych
w tabeli:

§ 2.
Pomoc w formie do¿ywiania przyznawana jest w zale¿noci od sytuacji dochodowej rodziny lub opiekunów:
1.

Je¿eli dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego, to uczeñ korzysta z posi³ków
nieodp³atnie.

2.

W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200% kryterium dochodowego, przyznana pomoc w formie
posi³ku odbywaæ siê bêdzie na zasadzie zwrotu przez rodzinê 50% poniesionych wydatków.
§ 3.

Nale¿noæ za wydatki wymienione w § 1 ust. 2 osoby zobowi¹zane s¹ uiciæ w B.S. Gryfice Oddzia³ Rewal.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Orodka Pomocy Spo³ecznej w Rewalu.
§ 5.
Traci moc uchwa³a Nr XXXII/232/97 Rady Gminy w Rewalu z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków
za wiadczenia z pomocy spo³ecznej.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Alojzy Kral
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UCHWA£A NR XLII/307/2002
Rady Gminy Tychowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Tychowo.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Tychowo stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XIII/121/2000 Rady Gminy Tychowo z dnia
28 stycznia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 12, poz. 124; z 2001 r. Nr 10, poz. 203, Nr 33, poz. 757)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.

§ 59 otrzymuje brzmienie:
§ 59.
Z cz³onkiem Zarz¹du Gminy pe³ni¹cym funkcjê Wójta nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru.
§ 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
czternastu dni od dnia og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Wojciech Golec

Poz. 1380
UCHWA£A NR XXXIII/340/2002
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 sierpnia 2002 r.
w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Widuchowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 2, art. 70 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129,
poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Wyra¿a siê zgodê, na udzielanie przez Zarz¹d Gminy nastêpuj¹cych bonifikat od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych
nabywanych w drodze bezprzetargowej, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Widuchowa:
1) w przypadku dokonania jednorazowej zap³aty bonifikata wynosi - 95%,
2) w przypadku roz³o¿enia ceny sprzeda¿y na raty, w zale¿noci od iloci rat, bonifikata wynosi:
a) jedna rata
- 85%,
b) dwie raty
- 80%,
c) trzy raty
- 75%,

.
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- 70%,
- 65%,
- 60%,
- 55%,
- 50%,
- 45%,
- 40%.

Zarz¹d Gminy uprawniony jest do ¿¹dania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, je¿eli
nabywca nieruchomoci przed up³ywem 5 lat, licz¹c od dnia jej nabycia, zby³ lub wykorzystywa³ nieruchomoæ
na inne cele ni¿ lokal mieszkalny. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
§ 2.

1.

Z chwil¹ wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc uchwa³a Nr IX/84/99 Rady Gminy w Widuchowej z dnia
24 sierpnia 1999 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Widuchowa.

2.

Sprawy wszczête, lecz nie zakoñczone ostatecznie przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y prowadzi siê
na podstawie jej przepisów.
§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Widuchowa.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Siebert

Poz. 1381
UCHWA£A NR XLIV/231/2002
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia okrêgów wyborczych i w sprawie utworzenia obwodów g³osowania.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborca do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) na wniosek Wójta Gminy uchwala siê,
co nastêpuje:
§ 1.
1.

W za³¹czniku do uchwa³y Nr XLII/217/2002 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie ustalenia
okrêgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 43, poz. 920) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
 w tabeli Granice okrêgu po wyrazie Osiek dodaje siê wyraz Drawski.

2.

W za³¹czniku do uchwa³y Nr XLII/223/2002 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie
utworzenia obwodów g³osowania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 52, poz. 1166) wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:
 w tabeli Granice obwodu po wyrazie Osiek dodaje, siê wyraz Drawski.
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§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Miros³aw Sz³apak

Poz. 1382
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Nr WCC/42C/389/W/OSZ/2002/JC
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
W dniu 30 sierpnia 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy: Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹
w Myliborzu, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza okrelony
w koncesji na wytwarzanie ciep³a.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 7 wrzenia 1998 r. Nr WCC/42/389/U/2/98/KW, zmienion¹ decyzj¹ z 22 wrzenia 1998 r.
Nr WCC/42A/389/W/3/2001/MJ oraz decyzj¹ z 7 wrzenia 1998 r. Nr WCC/42B/389/W/3/2001/MJ udzielono
Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Myliborzu, koncesji
na wytwarzanie ciep³a na okres do 15 wrzenia 2008 r. okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji na stronie 2
Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismami z dnia 25 lipca 2002 r. o znakach 120/2002 i 121/2002, uzupe³nionymi pismem z dnia 19 sierpnia 2002 r.
- bez znaku, Koncesjonariusz wyst¹pi³ o zmianê wydanej decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ liczby i mocy cieplnej zainstalowanej
w eksploatowanych ród³ach ciep³a. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ zmiana liczby
eksploatowanych róde³ ciep³a zwi¹zana jest z zakoñczeniem dzia³alnoci polegaj¹cej na wytwarzaniu ciep³a w ród³ach
przy ul. Felczaka 14 w Myliborzu i w Golenicach 65 oraz rozpoczêciem eksploatacji nowego ród³a przy ul. £u¿yckiej 4
w Myliborzu. Ponadto poinformowa³, i¿ wszystkie eksploatowane ród³a zosta³y zmodernizowane i wyposa¿one w nowe
kot³y opalane gazem ziemnym.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348
z pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 7 wrzenia 1998 r. Nr WCC/42/389/U/2/98/KW.
Z upowa¿nienia
PREZESA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
DYREKTOR
PÓ£NOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIA£U
TERENOWEGO Z SIEDZIB¥ W SZCZECINIE
Witold Kêpa
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OBWIESZCZENIE
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Barlinek.
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718; z 2001 r. Nr 46, po. 499) oraz § 2 uchwa³y Nr XLIII/396/2002 Rady Miejskiej
w Barlinku z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu uchwa³y Nr VIII/60/99 Rady Miejskiej
w Barlinku z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Barlinek postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1.
Og³asza siê, za³¹czony do niniejszego obwieszczenia, jednolity tekst uchwa³y Nr VIII/60/99 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 32, poz. 556) z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:
1.

uchwa³¹ Nr X/79/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Miasta i Gminy Barlinek
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 639),

2.

uchwa³¹ Nr XXIII/196/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/60/99 Rady Miejskiej
w Barlinku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 37,
poz. 486),

3.

uchwa³¹ Nr XXXVII/338/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwa³y w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 825).
§ 2.

Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Edward Sznabowicz

Za³¹cznik do obwieszczenia
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 29 sierpnia 2002 r. (poz. 1383)

STATUT MIASTA I GMINY BARLINEK
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Miasto i Gmina Barlinek jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ mieszkañców.
§ 2.
Gmina posiada osobowoæ prawn¹ i wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 3.
Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej.
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§ 4.
Gminê tworz¹ miasto - Barlinek oraz so³ectwa, których granice oraz granicê gminy okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
nr 1 do niniejszego statutu.
§ 5.
1.

Herbem Miasta i Gminy Barlinek jest wizerunek or³a. Wzór herbu wraz z opisem stanowi za³¹cznik nr 2 do statutu.

2.

Ustala siê barwy miasta w kolejnoci: czerwieñ - biel - zieleñ; podzia³ barw pionowy z kolejnoci¹ liczon¹ od drzewca.

3.

Uznaje siê dzieñ 25 stycznia - wiêtem Barlinka.
§ 6.

Siedzib¹ organów Miasta i Gminy Barlinek jest budynek przy ulicy Niepodleg³oci 20.
§ 7.
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:


statucie, nale¿y przez to rozumieæ statut Miasta i Gminy Barlinek;



Radzie, nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹;



Zarz¹dzie, nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Miasta i Gminy Barlinek;



ustawie, nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
§ 8.

Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami na rzecz
innych podmiotów.
§ 9.
Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkañców. Gmina spe³nia ten obowi¹zek
przez swoje organy, realizuj¹c zadania w³asne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej.
§ 10.
Gmina oraz inna gminna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze
u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie w formie i przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie.
§ 11.
Do zadañ w³asnych Gminy nale¿¹ w szczególnoci sprawy z zakresu:
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
oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i utylizacji 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 mieszkaniowego,

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 gminnych,
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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.
17) wspieranie i upowszechnianie idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.

II. W£ADZE GMINY
§ 12.
Organami gminy s¹:
1.

Rada Miejska w Barlinku,

2.

Zarz¹d Miasta i Gminy Barlinek.
§ 13.

Rada Miejska jest organem stanowi¹cym i kontrolnym (z zastrze¿eniem § 15). Jej kadencja trwa 4 lata, licz¹c od dnia
wyboru.
§ 131.
1.

Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna, a ograniczanie jawnoci mo¿e wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.

2.

Jawnoæ organów gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do:
a) uzyskiwania informacji,
b) wstêpu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej Komisji,
c) dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów z posiedzeñ
organów gminy i Komisji Rady Miejskiej.

3.

W Referacie Ogólnoorganizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Biurze Rady udostêpniane s¹:
a) protoko³y z posiedzeñ Rady Miejskiej,
b) protoko³y z posiedzeñ Komisji Rady Miejskiej,
c) uchwa³y Rady Miejskiej,
d) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du Miasta i Gminy,
e) uchwa³y Zarz¹du Miasta i Gminy.

4.

Okrelone w ppkt 3 dokumenty udostêpniane s¹ w obecnoci pracownika merytorycznego, w wyznaczonych dniach
i godzinach pracy Urzêdu.
§ 14.

1.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju. Na sesji tej dokonuje siê wyboru:
 Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
 ustala termin i sposób wyboru Burmistrza.
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego, prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sesji.

2.

Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni sk³adaj¹ lubowanie: lubujê uroczycie jako radny pracowaæ
dla dobra i pomylnoci gminy, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej mieszkañców, godnie
i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy oraz nie szczêdziæ si³ dla wykonywania
zadañ gminy.

3.

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

4.

Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹
lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
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§ 15.
W sprawach odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji, samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne oraz innych
wa¿nych dla gminy sprawach, mieszkañcy gminy mog¹ podejmowaæ rozstrzygniêcia w drodze referendum
przeprowadzonego w trybie postanowieñ art. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
§ 16.
1.

Uchwa³y organów Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co po³owy sk³adu organów, w g³osowaniu
jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 17.

1.

Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

2.

Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego,
zadania Przewodnicz¹cego wykonuje upowa¿niony Wiceprzewodnicz¹cy. W przypadku nieobecnoci
Przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje
Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.

3.

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

4.

Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady Gminy w trybie okrelonym w ust. 1.

5.

W przypadku rezygnacji z³o¿onej przez Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê
w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od z³o¿enia
rezygnacji.

6.

Nie podjêcie uchwa³y o przyjêciu rezygnacji w ci¹gu miesi¹ca od dnia jej z³o¿enia przez Przewodnicz¹cego lub
Wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê z up³ywem ostatniego miesi¹ca,
w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
§ 18.

1.

Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³.

2.

Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu Rady. Do wniosku o zwo³anie sesji powinien byæ do³¹czony proponowany porz¹dek obrad wraz
z projektami uchwa³.

3.

Przewodnicz¹cy zawiadamia pisemnie cz³onków Rady oraz Burmistrza co najmniej na 7 dni przed terminem sesji,
wskazuj¹c miejsce, dzieñ i godzinê jej rozpoczêcia, podaj¹c jednoczenie proponowany porz¹dek obrad wraz
z projektami uchwa³.

4.

Informacje o zwo³aniu sesji zamieszcza siê równie¿ na tablicy informacyjnej Urzêdu Miasta i Gminy.

5.

Sesje Rady s¹ jawne.

6.

Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb Rady Gminy okrela Regulamin Rady Miejskiej w Barlinku, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 3 do niniejszego statutu.
§ 19.

Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1)

uchwalanie statutu gminy i statutu so³ectwa oraz regulaminu organizacyjnego Urzêdu Miasta i Gminy;

2)

wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ Przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o kierunkach dzia³ania
Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci;

3)

powo³ywanie i odwo³ywanie Sekretarza oraz Skarbnika, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu - na wniosek
Przewodnicz¹cego Zarz¹du (Burmistrza);

4)

powo³ywanie Kierownika i Zastêpcy Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego;

5)

powo³ywanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji;

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62

 7166 

Poz. 1383

6)

uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie
udzielania lub nieudzielania absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u;

7)

uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

8)

uchwalanie programów gospodarczych i strategii rozwoju;

9)

ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki;

10) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach;
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego Zarz¹du, dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awienia lub najmu
na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej;
b) emitowania obligacji oraz okrelenia zasad ich zbywania, nabywania, wykupu przez Zarz¹d;
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów;
d) ustalenia maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku
bud¿etowym;
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
corocznie przez Radê;
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich;
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Zarz¹d;
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek;
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielonych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym;
12) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania;
13) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej;
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maj¹tku;
15) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
16) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
17) powo³ywanie sta³ych i doranych komisji do okrelonych zadañ, ustalanie przedmiotu ich dzia³ania oraz sk³adu
osobowego;
18) uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upowa¿nienia;
19) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady;
20) podejmowanie uchwa³ w sprawie zaskar¿enia rozstrzygniêcia nadzorczego;
21) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia na podstawie porozumieñ zadañ, z zakresu w³aciwoci powiatu, zadañ
z zakresu w³aciwoci województwa oraz zadañ z zakresu administracji rz¹dowej;
22) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz
przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych;
23) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
§ 20.
1.

Rada Gminy powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ w celu kontrolowania dzia³alnoci Zarz¹du oraz gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy.

2.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni (Przewodnicz¹cy, Zastêpca Przewodnicz¹cego i 5 cz³onków) z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje, o których mowa w § 17 ust. 1 oraz bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du.

3.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nieudzielania absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹.

4.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radê w zakresie kontroli.
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Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do
niniejszego statutu.
§ 21.

Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1)

Komisjê Finansowo-Bud¿etow¹ i Planowania Gospodarczego,

2)

Komisjê Owiaty, Kultury, Zdrowia i Praworz¹dnoci,

3)

Komisjê Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony rodowiska.
§ 22.

1.

Komisje Rady wykonuj¹ swe funkcje pomocnicze wobec Rady, a w szczególnoci:
 rozpatruj¹ i opiniuj¹ sprawy przekazane przez Radê, Zarz¹d oraz poszczególnych cz³onków komisji;
 mog¹ przygotowywaæ projekty uchwa³ Rady;
 kontroluj¹ realizacjê uchwa³ Rady;
 sprawuj¹ funkcjê kontroln¹ w zakresie spraw, dla których zosta³y powo³ane.

2.

Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹c jej plan pracy oraz sprawozdania ze swej dzia³alnoci.
§ 23.

1.

W sk³ad komisji wchodz¹ cz³onkowie Rady oraz mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady. Iloæ osób spoza Rady nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 sk³adu komisji.

2.

Rada wybiera Przewodnicz¹cego komisji sporód radnych cz³onków komisji.

3.

Przewodnicz¹cy komisji organizuje pracê komisji oraz zwo³uje jej posiedzenie nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu. Komisja
zobowi¹zana jest po dostarczeniu wniosków organów gminy do ich zaopiniowania na najbli¿szym posiedzeniu.

4.

W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji
i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 24.

1.

Ustalenia komisji Rady maj¹ charakter opiniodawczy i doradczy dla Zarz¹du. W uzasadnionych przypadkach Zarz¹d
zachowuje prawo innego wykonania lub odst¹pienia od postanowieñ komisji, informuj¹c o tym komisjê
w sprawozdaniu Burmistrza na najbli¿szej sesji Rady.

2.

W przypadku powo³ania komisji doranych, uchwa³a o powo³aniu komisji ustala przedmiot i zakres dzia³ania tej
komisji, jej sk³ad osobowy, zakres dzia³ania oraz formê w jakiej ma przedstawiæ Radzie sprawozdanie.
§ 25.

1.

Radni reprezentuj¹ wyborców, utrzymuj¹ sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmuj¹ zg³aszane
postulaty i przedstawiaj¹ je organom do rozpatrzenia. Nie s¹ jednak zwi¹zani instrukcjami wyborców.

2.

Ponadto radni obowi¹zani s¹ braæ udzia³ w pracach Rady i jej organów oraz tych instytucji samorz¹dowych, do
których zostali wybrani lub desygnowani.

3.

Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w Urzêdzie Miasta i Gminy, w której radny uzyska³ mandat.
Zarz¹d Gminy lub Burmistrz nie mo¿e powierzyæ radnemu Gminy, wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilno
- prawnej.

4.

Przepis ust. 3 dotyczy równie¿ kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

5.

Nawi¹zanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3 i 4 jest równoznaczne ze zrzeczeniem siê
mandatu.

6.

Radni korzystaj¹ z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 26.

1.

Radni w iloci co najmniej 3 osób mog¹ tworzyæ kluby radnych dzia³aj¹ce na zasadach okrelonych w ust. 2 i 3.

2.

Przynale¿noæ do Klubu jest dobrowolna oparta na wspólnych zainteresowaniach i popieraniu wspólnych inicjatyw
gminnych (gospodarczych, spo³ecznych, politycznych, kulturalnych i innych).

3.

O powstaniu i sk³adzie osobowym Klubu nale¿y powiadomiæ Radê.

4.

Przedstawiciel Klubu mo¿e przedstawiaæ opinie, wnioski i stanowisko Klubu na sesjach Rady.
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§ 27.
1.

Zarz¹d jest organem wykonawczym gminy. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Burmistrz, Zastêpca Burmistrza i pozostali
cz³onkowie Zarz¹du.

2.

Zarz¹d wybierany jest przez Radê Gminy w liczbie 5 osób, sporód radnych lub spoza sk³adu Rady w ci¹gu 6 miesiêcy
od daty og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy z uwzglêdnieniem ust. 3 i 4.

3.

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

4.

Rada Gminy wybiera Zastêpcê Burmistrza oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du na wniosek Burmistrza zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
§ 28.

1.

Je¿eli Rada Gminy nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie okrelonym w § 27 ust. 2, ulega rozwi¹zaniu z mocy
prawa.

2.

Po rozwi¹zaniu Rady Gminy z przyczyny okrelonej w ust. 1 przeprowadza siê wybory przedterminowe, zarz¹dzone
przez Prezesa Rady Ministrów, w terminie 3 miesiêcy od dnia rozwi¹zania Rady Gminy.

3.

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

4.

Je¿eli Rada gminy wybrana w trybie ust. 2 nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie okrelonym w § 27 ust. 2,
ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.

5.

W przypadku okrelonym w ust. 4 nie przeprowadza siê wyborów przedterminowych. Do dnia wyborów Rady
Gminy na kolejn¹ kadencjê rad oraz Zarz¹du Gminy, zadania i kompetencje organów gminy przejmuje komisarz
rz¹dowy, ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 29.

1.

Uchwa³a Rady Gminy w sprawie nieudzielania Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku
o odwo³anie Zarz¹du, chyba ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d Gminy zosta³ odwo³any z innej przyczyny.
Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu
absolutorium.

1a. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
2.

Rada Gminy rozpoznaje sprawê odwo³ania Zarz¹du z przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielania Zarz¹dowi absolutorium. Po zapoznaniu siê
z opiniami, o których mowa w § 20 pkt 3 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady Gminy
o nieudzielaniu absolutorium i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du, Rada Gminy mo¿e odwo³aæ Zarz¹d wiêkszoci¹
co najmniej 3/5 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 30.

1.

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

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê oraz Komisjê Rewizyjn¹.

3.

Przepis § 29 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
§ 31.

1.

Rada mo¿e odwo³aæ Burmistrza z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu Rady. Wniosek ten wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega
zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.

2.

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

3.

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.

4.

Je¿eli wniosek o odwo³anie Burmistrza nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie nie
mo¿e byæ zg³oszony wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
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5.

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

6.

Przyjêcie rezygnacji Burmistrza nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

7.

W przypadku rezygnacji Burmistrza, Rada na najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego
Zarz¹du. Niepodjêcie uchwa³y jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca,
w którym odby³a siê ta sesja.

8.

W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez cz³onka Zarz¹du 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 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji. Niepodjêcie uchwa³y w tym terminie, jest równoznaczne
z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
§ 32.

1.

W przypadku odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru nowego Zarz¹du w terminie 3 miesiêcy
od dnia odwo³ania lub rezygnacji w trybie okrelonym w § 27 niniejszego Statutu. W przypadku nie dokonania
wyboru Zarz¹du w tym terminie, zastosowanie ma § 28.

2.

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

3.

Odwo³any Zarz¹d lub jego poszczególni cz³onkowie pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do czasu wyboru nowego
Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków. Rada mo¿e zwolniæ cz³onka Zarz¹du z tego obowi¹zku.

4.

W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez ca³y Zarz¹d, pe³ni on swoje obowi¹zki do czasu powo³ania nowego Zarz¹du.
§ 33.

1.

W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w Zarz¹dzie, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji
i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca
od daty 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 zobowi¹zany
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.

4.

Po up³ywie kadencji Rady Gminy, Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du.
§ 34.

1.

Zarz¹d realizuje uchwa³y Rady oraz zadania Gminy okrelone przepisami prawa.

2.

Zadania te i uchwa³y Zarz¹d realizuje przez Urz¹d Miasta i Gminy.

3.

W szczególnoci do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady;
b) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³;
c) gospodarowanie mieniem komunalnym;
d) opracowywanie projektu bud¿etu i jego wykonanie;
e) prowadzenie prawid³owej gospodarki finansowej Gminy;
f) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
g) wykonywanie zadañ zleconych Gminie (z zakresu zadañ rz¹dowych);
h) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzêdu i jego aktualizacja;
i) opracowywanie projektów przepisów gminnych;
j) ustalanie zakresu spraw Gminy, jakie Burmistrz mo¿e powierzyæ w swoim imieniu Sekretarzowi;
k) wydawanie przepisów porz¹dkowych w formie zarz¹dzenia w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki;
l) podejmowanie uchwa³ w sprawie zaskar¿enia rozstrzygniêcia nadzorczego.

4.

W realizacji zadañ w³asnych Gminy, Zarz¹d podlega wy³¹cznie Radzie.
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§ 35.
1.

Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez Burmistrza, nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.

2.

Posiedzeniu Zarz¹du przewodniczy Burmistrz, a w razie jego nieobecnoci - Zastêpca Burmistrza.

3.

Zarz¹d podejmuje decyzje kolegialne, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Zarz¹du.

4.

W posiedzeniach Zarz¹du bior¹ udzia³, bez prawa g³osowania, Skarbnik i Sekretarz Miasta i Gminy. Burmistrz
podejmuje decyzje o zaproszeniu innych osób.
§ 36.

Cz³onkostwa Zarz¹du nie mo¿na ³¹czyæ z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej.
§ 37.
Burmistrz jest Przewodnicz¹cym Zarz¹du, organizuje jego pracê, kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje
gminê na zewn¹trz.
§ 38.
Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu Miasta i Gminy w trybie ustalonym w Regulaminie organizacyjnym
Urzêdu Miasta i Gminy Barlinek.
§ 39.
1.

Kierownikiem Urzêdu jest Burmistrz, który wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji
publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.

2.

Burmistrz mo¿e upowa¿niæ swojego Zastêpcê lub innych pracowników Urzêdu do wydawania w jego imieniu decyzji
poprzez udzielone na pimie pe³nomocnictwo.

3.

Decyzje wydawane przez Zarz¹d Gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Burmistrz. W decyzji
wymienia siê imiê i nazwisko cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydawaniu decyzji.

4.

Od decyzji administracyjnych wydawanych przez Burmistrza lub Zarz¹d, s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

5.

Burmistrz zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewodzie uchwa³ Rady w ci¹gu 7 dni od daty podjêcia.

6.

Burmistrz zobowi¹zany jest przed³o¿yæ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, na zasadach okrelonych pkt 5, uchwa³ê
bud¿etow¹, uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Zarz¹du oraz inne uchwa³y objête zakresem nadzoru Izby.
§ 40.

1.

Jako jednostki pomocnicze w gminie tworzone s¹ so³ectwa.

2.

So³ectwo tworzy Rada w drodze uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
W tym samym trybie nastêpuje ³¹czenie, podzia³ i znoszenie so³ectw.

3.

Przy podziale gminy na so³ectwa, a tak¿e przy ³¹czeniu, podziale i znoszeniu so³ectw uwzglêdnia siê przede wszystkim
naturalne uwarunkowania przestrzenne istniej¹cych wiêzi miêdzy mieszkañcami oraz wspólne cele spo³ecznogospodarcze.

4.

Konsultacja, o której mowa w ust. 2, jest swobodn¹ wymian¹ pogl¹dów na ogólnie dostêpnym zebraniu mieszkañców
z przedstawicielami Rady Miejskiej.

5.

Inicjatywa, o której mowa w ust. 2, wyra¿ona jest w formie uchwa³y zebrania wiejskiego.

6.

O terminie, miejscu i temacie zebrania Rada powiadamia mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty na danym
terenie.

7.

Zakres dzia³ania so³ectwa, organy so³ectwa oraz zakres czynnoci, jakich mog¹ dokonywaæ samodzielnie, okrela
statut so³ectwa.

8.

Cz³onkowie organu wykonawczego jednostki pomocniczej mog¹ braæ udzia³ w pracach Rady poprzez uczestnictwo
w sesjach bez prawa udzia³u w g³osowaniu.

9.

Osobom, o których mowa w ust. 8, przys³uguje dieta na warunkach ustalonych przez Radê.
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III. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 41.
Dla realizacji zadañ, Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa.
§ 42.
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi za³¹cznik nr 5 do niniejszego statutu.
§ 43.
1.

Gminnej jednostce organizacyjnej, posiadaj¹cej osobowoæ prawn¹, Rada uchwala statut.

2.

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

3.

Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek nale¿y do Zarz¹du.

IV. MIENIE GMINY
§ 44.
Gminie przys³uguje prawo w³asnoci i inne prawa maj¹tkowe. Prawa te stanowi¹ mienie komunalne.
§ 45.
Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe Gminy i zwi¹zków gmin oraz mienie innych komunalnych
osób prawnych, w tym przedsiêbiorstw.
§ 46.
1.

Owiadczenie woli w imieniu Gminy, w zakresie zarz¹du mieniem, sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden
cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona.

2.

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

3.

Dla zaci¹gniêcia zobowi¹zañ pieniê¿nych konieczna jest kontrasygnata Skarbnika. Odmowa kontrasygnaty mo¿e
byæ uchylona przez wydanie pisemnego polecenia Burmistrza. Skarbnik wykonuj¹c przymusow¹ kontrasygnatê,
zawiadamia Radê i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 47.

Gmina nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponosz¹
odpowiedzialnoci za zobowi¹zania Gminy.
§ 48.
Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej starannoci przy
wykonywaniu zarz¹du, zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

V. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 49.
Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu gminy.
§ 50.
1.

Zgodnie z wczeniej ustalon¹ przez Radê procedur¹, projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego
i objanieniami, Zarz¹d przedstawia Radzie najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a
projekt do wiadomoci Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

2.

Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
§ 51.

1.

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

Dochodami gminy mog¹ byæ:
a) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz na dofinansowanie zadañ w³asnych;
b) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców;
c) spadki, zapisy i darowizny;
d) inne dochody.
§ 52.

1.

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

2.

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

3.

Uchwa³y, o których mowa w ust. 2 zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu organu Gminy.
§ 53.

Dyspozycja rodkami pieniê¿nymi Gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.
§ 54.
1.

Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy odpowiada Zarz¹d.

2.

Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

3.

Burmistrz og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania na tablicy informacyjnej Urzêdu w terminie
14 dni od daty uchwalenia.
§ 55.

Sprawozdanie z dzia³alnoci finansowej Gminy podlega sprawdzeniu przez Komisjê Rewizyjn¹ przed udzieleniem Zarz¹dowi
absolutorium.

VI. NAWI¥ZYWANIE STOSUNKU PRACY
§ 56.
W imieniu Rady Miejskiej stosunek pracy z Burmistrzem nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady, w oparciu o uchwa³ê Rady
Miejskiej.
§ 57.
Cz³onkowie Zarz¹du (oprócz Burmistrza i Zastêpcy Burmistrza) swoje funkcje wykonuj¹ spo³ecznie, za które otrzymuj¹
zrycza³towane diety w wysokoci okrelonej przez Radê.
§ 58.
1.

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

2.

Burmistrz nawi¹zuje stosunek pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczególnymi.
§ 59.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nawi¹zuj¹ stosunek pracy z pracownikami tych jednostek.
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§ 60.
Upowa¿nienie do nawi¹zania stosunku pracy, o którym mowa w niniejszym rozdziale, ³¹czy siê równie¿ z pozosta³ymi
uprawnieniami kierownika zak³adu pracy i zwierzchnika s³u¿bowego, w rozumieniu przepisów m. in. Kodeksu Pracy.

VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 61.
W celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych Gmina mo¿e wchodziæ w zwi¹zki komunalne oraz zawieraæ
porozumienia komunalne w trybie ustalonym obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§ 62.
Na podstawie przepisów ustawowych, Rada mo¿e ustanowiæ w formie uchwa³y, przepisy gminne w zakresie:
1)

wewnêtrznego ustroju gminy, w tym so³ectw;

2)

organizacji urzêdów i instytucji gminnych;

3)

zasad zarz¹du mieniem gminy;

4)

zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.
§ 63.

1.

W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki Zarz¹d mo¿e wydaæ przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzenia.

2.

Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady.

3.

W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia przez najbli¿sz¹ sesjê Rady traci ono moc
obowi¹zuj¹c¹.
§ 64.

1.

Przepisy gminne og³aszane s¹ przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych i na tablicy informacyjnej
Urzêdu.

2.

Przepisy gminne wchodz¹ w ¿ycie w terminie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego, za wyj¹tkiem przepisów porz¹dkowych, które wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 3 dni od ich
og³oszenia.

3.

Urz¹d Miasta i Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych, dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
§ 65.

Zmiana do Statutu wymaga podjêcia uchwa³y.
§ 66.
Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Za³¹cznik nr 1
do Statutu Miasta i Gminy
SO£ECTWA W GMINIE BARLINEK
1.

Dziedzice

7.

£ubianka

13.

O¿ar

2.

Dzikowo

8.

Moczkowo

14.

P³onno

3.

Dzikówko

9.

Moczyd³o

15.

Równo

4.

Jarz¹bki

10.

Mostkowo

16.

Rychnów

5.

Krzynka

11.

Okunie

17.

Str¹pie

6.

Lutówko

12.

Osina

18.

Swadzim

Gmina Barlinek

19.

¯ydowo.

.
Dziennik
Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62

Poz. 1383

 7175 

Za³¹cznik nr 2
do Statutu Miasta i Gminy
HERB BARLINKA
W herbie miasta znajduje siê orze³ na srebrnym polu. Szyszki wierkowe otaczaj¹ce tarczê herbow¹ zosta³y dodane
w XVIII wieku ze wzglêdu na fakt, i¿ miasto znajdowa³o siê wewn¹trz Puszczy Barlineckiej. Znajduj¹ce siê nad or³em
fragmenty murów miejskich symbolizuj¹ mury obronne, jakimi miasto zosta³o w tym okresie otoczone.
Kolory herbu:
1.

Pole - srebrne (zamiennie bia³e), w trzech otokach o barwach:
a) czarnej - szerokiej
b) z³otej (zamiennie ¿ó³tej) - szerokiej
c) czarnej - w¹skiej.

2.

Orze³:
a) czerwony w czarnej otoce
b) dziób, oczy, szpony - z³ote (zamiennie ¿ó³te)
c) g³ówna linia skrzyde³ - bia³a.

3.

Szyszki - zielone, zawieszone na z³otych (zamiennie ¿ó³tych) obrêczach, obrysowane czarn¹ otok¹.

4.

Mury - ceglaste z czerwonymi dachami, obrysowane czarn¹ otok¹.
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Za³¹cznik nr 3
do Statutu Miasta i Gminy

REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
§ 1.
Regulamin okrela tryb dzia³ania Rady Miejskiej, zwanej dalej Rad¹.
§ 2.
1.

Rada dzia³a na sesjach, a w okresie miêdzysesyjnym przy pomocy Komisji, Przewodnicz¹cego Rady, Zarz¹du Miasta
i Gminy.

2.

Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady lub upowa¿nionego przez niego
Wiceprzewodnicz¹cego, w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³. Rada dzia³a zgodnie z ramowym
rocznym planem pracy, który w razie potrzeby, za jej zgod¹ mo¿e byæ zmieniony i uzupe³niony.

3.

Podczas sesji Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji.

4.

Sesja Rady odbywa siê zasadniczo podczas jednego posiedzenia. W szczególnych przypadkach mo¿e byæ przeniesiona
na wiêcej posiedzeñ. O takiej decyzji zawiadamia Przewodnicz¹cy obrad ustnie.

5.

Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 liczby cz³onków Rady, Przewodnicz¹cy Rady zobowi¹zany jest zwo³aæ
posiedzenie nadzwyczajne w ka¿dym czasie, jednak nie póniej ni¿ przed up³ywem 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
Wniosek powinien zawieraæ proponowany porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.

6.

O terminie sesji zwyczajnej Rady jej cz³onkowie powinni byæ zawiadomieni pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej
7 dni. W zawiadomieniu podaje siê miejsce, dzieñ, godzinê rozpoczêcia sesji, proponowany porz¹dek obrad oraz
projekty uchwa³ i niezbêdne materia³y informacyjne.

7.

Zawiadomienie o sesji powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty.

8.

Posiedzenia i obrady sesji s¹ jawne.

9.

Ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³ecznoci gminy lub poszczególnych obywateli obrady mog¹ odbywaæ siê przy
drzwiach zamkniêtych.
§ 3.

1.

Obrady sesji otwiera i prowadzi Przewodnicz¹cy Rady lub upowa¿niony Wiceprzewodnicz¹cy. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, obrady prowadzi Wiceprzewodnicz¹cy
najstarszy wiekiem.

2.

Dla sprawniejszego przebiegu sesji Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza wybór Sekretarza obrad.

3.

Wyboru Sekretarza dokonuje Rada wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.

4.

Sekretarz nadzoruje prowadzenie protoko³u obrad, a tak¿e inne czynnoci zlecone przez Przewodnicz¹cego obrad.

5.

Przewodnicz¹cy Rady, Wiceprzewodnicz¹cy oraz Sekretarz zajmuj¹ miejsca przy stole prezydialnym.

6.

W sali obrad zapewnia siê miejsca dla radnych, cz³onków Zarz¹du, pracowników Urzêdu, zaproszonych goci
i oddzielne miejsca dla osób, które chc¹ obserwowaæ obrady.
§ 4.

1.

Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia do uchwalenia projekt porz¹dku obrad.

2.

Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy cz³onek Rady. Rada mo¿e wprowadziæ
zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.

2a. Do zmiany porz¹dku sesji zwo³anej na wniosek Zarz¹du lub na wniosek co najmniej 1/4 radnych, wymagana jest
zgoda wnioskodawcy.
3.

W porz¹dku obrad ka¿dej zwyczajnej sesji jest przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji, w tym celu protokó³ powinien
byæ dostêpny w okresie miêdzy sesjami w Biurze Rady, a na posiedzeniu winien byæ wy³o¿ony w sali obrad.

4.

Na sesji Burmistrz lub wyznaczony cz³onek Zarz¹du sk³ada sprawozdanie z pracy Zarz¹du oraz sprawozdanie
z za³atwienia wniosków z³o¿onych przez Komisjê Rady.
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5.

Porz¹dek dzienny przewiduje punkt: Zapytania i wolne wnioski. Jest to prawo radnych do ¿¹dania wyjanieñ we
wszystkich sprawach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania Rady i Zarz¹du. Odpowiedzi udziela Przewodnicz¹cy Rady
lub merytoryczni przewodnicz¹cy poszczególnych komisji, lub Burmistrz, albo cz³onek Zarz¹du, b¹d wyznaczony
pracownik Urzêdu.

6.

W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie
w terminie 14 dni. Radny mo¿e ¿¹daæ, aby odpowied by³a przedmiotem obrad Rady.
§ 5.

W obradach Rady, oprócz Burmistrza i cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹: Sekretarz, Skarbnik, Radca Prawny oraz pracownicy
wyznaczeni przez Zarz¹d lub Burmistrza, do referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
W obradach mog¹ te¿ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad Rady oraz mieszkañcy miasta i gminy.
§ 6.
1.

Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz¹dku obrad.

2.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pieñ na sesji.

3.

Postanowienia ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób spoza Rady, wystêpuj¹cych na sesji.

4.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobom sporód publicznoci, mo¿e te¿ nakazaæ opuszczenie obrad
przez osoby spoza Rady, które zak³ócaj¹ przebieg sesji lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 7.

1.

Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu na sesji wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.

2.

W ci¹gu ca³ej sesji Przewodnicz¹cy obrad udziela poza kolejnoci¹ g³osu w sprawie zg³oszenia wniosków o charakterze
formalnym, których przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoci sprawy:
a) stwierdzenia quorum;
b) wycofania okrelonego tematu z porz¹dku obrad;
c) zakoñczenia dyskusji;
d) zamkniêcia listy mówców;
e) ustalenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów;
f) przeliczenia g³osów;
g) zamkniêcia listy kandydatów przy wyborach;
h) zg³oszenia autopoprawki do projektu uchwa³y.

3.

Wnioski o charakterze formalnym Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie zaraz po ich zg³oszeniu.
W dyskusji nad wnioskiem formalnym dopuszcza siê jeden g³os popieraj¹cy wniosek i jeden g³os przeciwny.

4.

G³osowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum.

5.

W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw, g³osowanie powtarza siê, a w razie dalszego nie rozstrzygniêcia
sprawy, g³osowanie przeprowadza siê na nastêpnej sesji.

6.

W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ kartami do g³osowania
ustalonymi do danego g³osowania zgodnie z procedur¹ podan¹ przez Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej i przyjêt¹
przez Radê.

7.

G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad przy pomocy swoich zastêpców i Sekretarza.

8.

G³osowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana na sesji sporód radnych w g³osowaniu jawnym.

9.

W przypadku braku quorum do przeprowadzenia g³osowania Przewodnicz¹cy obrad przerywa obrady i wyznacza
nowy termin sesji. W protokole odnotowuje siê przyczyny, dla których sesja zosta³a przerwana.

10. W przypadku stwierdzenia, ¿e zabieraj¹cy g³os wyranie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza
przeznaczony dla niego czas, Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zwróciæ uwagê. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odebraæ g³os wystêpuj¹cemu. Od tej decyzji s³u¿y odwo³anie do Rady, która rozstrzyga
w g³osowaniu jawnym. Przewodnicz¹cy obrad poucza osobê zainteresowan¹ o tym uprawnieniu.
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§ 8.
1.

Podczas obrad wszystkie uchwa³y poddawane s¹ g³osowaniu.

2.

W g³osowaniu uczestnicz¹ jedynie cz³onkowie Rady.

3.

Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, co oznacza, ¿e uchwa³ê uwa¿a siê za uchwalon¹
wówczas, gdy za przyjêciem opowiedzia³a siê wiêksza liczba g³osuj¹cych, ni¿ g³osuj¹cych przeciw, z wy³¹czeniem
tych, którzy wstrzymali siê od g³osu.
Obliczenia g³osów dokonuje Sekretarz obrad, a wyniki og³asza Przewodnicz¹cy.

4.

G³osowanie tajne stosuje siê w przypadku wyboru Przewodnicz¹cego, Wiceprzewodnicz¹cych, Burmistrza i jego
Zastêpcy, cz³onków Zarz¹du oraz powo³ania Sekretarza, Skarbnika, Kierownika USC i jego Zastêpcy.

5.

Przy g³osowaniu przeciw wnioskowi lub uchwale, radny zachowuje prawo wniesienia pisemnego uzasadnienia
sprzeciwu do protoko³u sesji.

6.

Przy zg³aszaniu kilku ró¿nych wniosków w pierwszej kolejnoci g³osuje siê wniosek najdalej id¹cy. Ta sama zasada
obowi¹zuje przy g³osowaniu nad wnioskami do uchwa³.

7.

Wyniki g³osowania og³asza Przewodnicz¹cy obrad bezzw³ocznie.

8.

Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.

9.

Uchwa³y Rady s¹ odrêbnymi dokumentami. Tylko uchwa³y o charakterze proceduralnym mog¹ byæ odnotowane
w protokole.

10. Uchwa³a Rady powinna zawieraæ: datê, tytu³, podstawê prawn¹, postanowienia merytoryczne, termin wejcia
w ¿ycie. Dodatkowo mo¿e zawieraæ: okrelenie zadañ i rodki realizacji organów odpowiedzialnych za jej wykonanie,
czas obowi¹zywania.
11. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy, który prowadzi³ sesjê.
12. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê i przechowuje wraz z protoko³em sesji w Biurze Rady.
13. Uchwa³y przekazuje siê Burmistrzowi i Zarz¹dowi do realizacji.
§ 9.
1.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy obrad zamyka sesjê.

2.

Czas od otwarcia sesji do jej zamkniêcia uznaje siê za czas trwania sesji.
§ 10.

Warunki organizacyjno-techniczne niezbêdne dla sprawnej pracy Rady na sesji zapewnia Burmistrz.
§ 11.
1.

Z ka¿dego posiedzenia Rady - Biuro rady sporz¹dza protokó³, który zawiera:
a) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery uchwa³,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia oraz imiê i nazwisko prowadz¹cego sesjê,
c) imiê i nazwisko Sekretarza obrad,
d) nazwiska nieobecnych cz³onków Rady i Zarz¹du,
e) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
f) przyjêty porz¹dek obrad,
g) przebieg obrad,
h) tekst zg³oszonych wniosków,
i) czas trwania posiedzenia,
j) podpis Przewodnicz¹cego i protokolanta.

2.

Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi ³amanymi przez dwie ostatnie cyfry roku, natomiast uchwa³y arabskimi.

3.

Numeracjê prowadzi siê w ci¹gu kadencji.

4.

Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du w Biurze Rady oraz na ka¿dej nastêpnej sesji. Ka¿dy zainteresowany ma prawo
wgl¹du do protoko³u.

5.

Radni mog¹ zg³aszaæ do protoko³u poprawki i uzupe³nienia.
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§ 12.
1.

Odpis protoko³u wraz z uchwa³ami winien byæ przes³any do Zarz¹du Miasta i Gminy najpóniej do 7 dnia po sesji.

2.

Wyci¹gi z protoko³u Zarz¹d przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3.

Protokó³ z obrad przechowuje siê w Biurze Rady Miejskiej.
§ 13.

1.

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ Rada powo³uje sta³e i, w miarê potrzeby, dorane komisje, ustalaj¹c
przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy.

2.

Posiedzenia komisji s¹ jawne.

3.

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§ 14.

Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1.

Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê oraz przed³o¿onych przez cz³onków komisji.

2.

Wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹.

3.

Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwa³ Rady w zakresie merytorycznej kompetencji.

4.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkañców, a w szczególnoci w sprawach dzia³ania Rady oraz
urzêdów, przedsiêbiorstw i innych instytucji znajduj¹cych siê w merytorycznym zakresie kompetencji komisji.
§ 15.

Zakres dzia³ania komisji doranych i ich sk³ad okrela ka¿dorazowo uchwa³a Rady o ich powo³aniu.
§ 16.
Rada nie mo¿e przekazaæ komisjom prawa decydowania w jej imieniu.
§ 17.
1.

Komisje pracuj¹ poprzez swoich cz³onków badaj¹cych poszczególne sprawy oraz na posiedzeniach komisji
zwo³ywanych w miarê potrzeb przez Przewodnicz¹cego Komisji.

2.

Radni mog¹ byæ cz³onkami wiêcej ni¿ jednej komisji.
§ 18.

1.

Oprócz radnych - cz³onków komisji - w ich sk³ad mog¹ wchodziæ równie¿ osoby spoza Rady. Ich liczba nie mo¿e
jednak przekraczaæ po³owy sk³adu komisji.

2.

Przewodnicz¹cego Komisji sporód radnych - cz³onków komisji - wybiera Rada.
§ 19.

Posiedzenia komisji zwo³uje i ustala ich porz¹dek Przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca. Posiedzenia odbywaj¹ siê
w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ jeden raz w miesi¹cu.
§ 20.
1.

Decyzje komisji mog¹ byæ podejmowane w formie: uchwa³, opinii, wniosków.

2.

Decyzje komisji zapadaj¹: zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków
komisji.

3.

Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 21.

Co najmniej raz w roku na ¿¹danie Przewodnicz¹cego Rady komisje przedk³adaj¹ plan pracy i sprawozdanie ze swej
dzia³alnoci.
§ 22.
Dla sprawnego dzia³ania Rady, komisji sta³ych i radnych s³u¿y Biuro Rady. Wykonuje ono zadania organizacyjno-techniczne
na rzecz Rady i komisji sta³ych.
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1.

Do zakresu dzia³ania Biura Rady nale¿y w szczególnoci:
a) dbanie o zachowanie terminów ustalonych przez Radê i komisje,
b) gromadzenie i udostêpnianie materia³ów dla potrzeb radnych i cz³onków komisji spoza Rady,
c) obs³uga biurowo-techniczna posiedzeñ Rady.

2.

Pracownicy Biura Rady odpowiadaj¹ za prawid³ow¹ jego dzia³alnoæ wobec Przewodnicz¹cego Rady.

3.

Protoko³y z obrad Sesji Rady przechowuje siê w Biurze Rady.

4.

Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u z sesji.

5.

Biuro Rady jest czynne codziennie w godzinach pracy Urzêdu i dostêpne jest dla wszystkich radnych.

6.

Przewodnicz¹cy Rady pe³ni dy¿ury w Biurze Rady trzy razy w tygodniu.

7.

Biuro Rady prowadzi rejestr uchwa³.
§ 23.

1.

Radni zobowi¹zani s¹ braæ udzia³ w pracach Rady i jej organach oraz innych instytucjach samorz¹dowych, do
których zostali wybrani lub delegowani.

2.

Swoj¹ obecnoæ na sesjach Rady i na posiedzeniach komisji radni potwierdzaj¹ podpisem na licie obecnoci.

3.

W razie niemo¿noci uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji - radni powinni w ci¹gu 7 dni usprawiedliwiæ
swoj¹ nieobecnoæ odpowiednio u Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego komisji.
§ 24.

1.

Rada uchwala Regulamin w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

2.

Na wniosek 1/4 sk³adu radnych lub komisji sta³ej - Rada mo¿e dokonaæ zmian albo uzupe³niæ Regulamin.

Za³¹cznik nr 4
do Statutu Miasta i Gminy

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
§ 1.
1.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej (zwana dalej Komisj¹) jest sta³¹ komisj¹, powo³an¹ w celu kontrolowania
dzia³alnoci Zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy.

2.

Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji dla oceny dzia³alnoci Zarz¹du i podporz¹dkowanych
mu jednostek, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek oraz pomoc
w usuwaniu tych zjawisk.

3.

Komisja kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.

4.

Komisja, kontroluj¹c Zarz¹d i podporz¹dkowane mu jednostki, bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym
wykonanie bud¿etu Miasta i Gminy.

5.

Do zadañ Komisji nale¿y opiniowanie wniosków o odwo³anie Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków. Opiniê,
o której wy¿ej mowa, Komisja przedk³ada na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie 7 dni od zakoñczenia sesji
Rady, na której z³o¿ono wniosek o odwo³anie Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków.

6.

Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z kontroli Zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek,
dokonywanych przez inne podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e kontroli zewnêtrznych.
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§ 2.
1.

W sk³ad Komisji wchodz¹: Przewodnicz¹cy, jego Zastêpca oraz pozostali cz³onkowie w liczbie 5.

2.

Zastêpca Przewodnicz¹cego wykonuje prawa i obowi¹zki Przewodnicz¹cego w razie jego nieobecnoci lub
niemo¿noci dzia³ania.

3.

Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyboru cz³onka Komisji w sk³ad Zarz¹du.
§ 3.

1.

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.

2.

O wy³¹czeniu Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji oraz poszczególnych cz³onków decyduje Komisja w g³osowaniu
tajnym.

3.

O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje Rada.

4.

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

5.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu
Postêpowania Administracyjnego.
§ 4.

1.

Komisja podlega Radzie Miejskiej.

2.

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

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 wykonywania 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 przeprowadzanie 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 mowa 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 winna byæ zakoñczona nie póniej 45 dni roboczych - kompleksowa, lub 14 dni roboczych - problemowa
oraz sprawdzaj¹ca - 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,
powiadamiaj¹c Radê o podjêtej kontroli.
§ 5.
1.

Komisja sk³ada Radzie, w terminie do dnia 28 lutego ka¿dego roku, roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
w roku poprzednim.

2.

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

3.

Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci po podjêciu stosownej
uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.
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§ 6.
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¿ 1/4 sk³adu Rady;
 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 posiedzenie osoby nie bêd¹ce cz³onkami Komisji.

6.

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

7.

Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków Komisji,
uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 7.

1.

Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/2 sk³adu Komisji.

2.

G³osowanie jest jawne. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.

3.

Komisja mo¿e podj¹æ decyzjê o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
§ 8.

Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Burmistrz.
§ 9.
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 gminnych, Przewodnicz¹cy Komisji przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady,
celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy
w imieniu Gminy.
§ 10.

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).
§ 11.

1.

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

2.

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

3.

Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prowadzone przez dwóch cz³onków Komisji.

4.

Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji,
okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
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Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹, przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych, okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 12.

1.

W razie ujawnienia w toku kontroli czynu maj¹cego cechy przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamiaj¹
o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2.

Je¿eli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamiaj¹ Przewodnicz¹cego Rady.
§ 13.

1.

Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci
wed³ug kryteriów okrelonych w § 1 ust. 4.

2.

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

3.

Jako dowód mo¿e byæ wykorzystanie wszystko co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, wyjanienia wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne
wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
§ 14.

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 - 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osób kontroluj¹cych pisemnego wyjanienia.

4.

Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ.

5.

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

Obowi¹zki, przypisane niniejszym Regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mog¹ byæ wykonywane za
porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§ 16.
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
§ 17.
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 5 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokontrolny,
obejmuj¹cy:
1)

nazwê i adres kontrolowanego podmiotu;

2)

imiona i nazwiska 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)

podpisy 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.
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§ 18.
1.

W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci kontroluj¹cych,
osoby te s¹ obowi¹zane do z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjanienia jej przyczyn.

2.

Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji. Je¿eli podpisania protoko³u
odmówi³ Przewodnicz¹cy Komisji, sk³ada on - na zasadach wy¿ej wymienionych - wyjanienie na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
§ 19.

1.

Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.

2.

Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 20.

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.
§ 21.
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 kontrolnego osób maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.

4.

Do cz³onków innej 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.
§ 22.

Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub przez inne organy kontroli.
Za³¹cznik nr 5
do Statutu Miasta i Gminy

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
I.

Jednostki bud¿etowe:
1. Urz¹d Miasta i Gminy
2. Orodek Pomocy Spo³ecznej
3. Szko³a Podstawowa Nr 1
4. Szko³a Podstawowa Nr 4
5. Szko³a Podstawowa w Dziedzicach
6. Szko³a Podstawowa w Mostkowie
7. Szko³a Podstawowa w Osinie
8. Szko³a Podstawowa w P³onnie
9. Szko³a Podstawowa w Rychnowie
10. Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³
11. Gimnazjum Nr 1
12. Gimnazjum Nr 2
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Zak³ady bud¿etowe:
1. Przedszkole Miejskie Nr 1
2. Przedszkole Miejskie Nr 2
3. Barlinecki Orodek Kultury
4. Barlinecki Orodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

III. Spó³ki prawa handlowego z udzia³em Gminy:
1. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku
2. Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. w Barlinku
3. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Barlinku

Poz. 1383
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