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Poz. 1
ZARZ¥DZENIE NR 10/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 14 stycznia 1999 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonego uchwa³¹ Nr III/12/98 Rady Miejskiej w widwinie, w porozumieniu z Zastêpc¹ Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Koszalinie zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w widwinie w okrêgu wyborczym nr 9, w którym wybiera siê
jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 14 marca 1999 r.
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§ 2.
Dni, w kórych up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik do
zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
ZASTÊPCA
WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO
W KOSZALINIE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski

Aleksander Nowiñski
Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 10/99
Wojewody Zachodniopmorskiego
z dnia 14 stycznia 1999 r.

Kalendarz Wyborczy

Data wykonania czynnoci
21 stycznia 1999 r.
23 stycznia 1999 r.
do 28 stycznia 1999 r.
do 12 lutego 1999 r.
do godz. 24.00

do 21 lutego 1999 r.

-

podanie do wiadomoci w f
wojewody
podanie do publicznej wiad
i liczbie radnych wybierany
o wyznaczonej siedzibie gm
powo³anie przez zastêpcê w
terytorialnej komisji wybor

-

zg³aszanie terytorialnej kom

-

nadanie numerów zarejestro
powo³anie przez zarz¹d gm
podanie do publicznej wiad
informacji o numerach i gra
o wyznaczonych siedzibach
rozplakatowanie obwieszcz
o zarejestrowanych listach k
numery list, dane o kandyda
wraz z ewentualnymi oznac
sporz¹dzenie spisu wyborcó
przekazanie przewodnicz¹c
spisu wyborców

do 27 lutego 199 r.
do 28 lutego 1999 r.
13 lutego 1999 r.

-

14 lutego 1999 r.
godz. 6.00  20.00

-

g³osowanie
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ZARZ¥DZENIE NR 11
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 grudnia 1998 r.
w sprawie zasad przeprowadzania inspekcji statków morskich w zakresie bezpieczeñstwa ¿eglugi i ¿ycia na morzu,
wzorów protoko³ów inspekcji oraz kwalifikacji inspektorów.
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz.U. Nr 32, poz 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1985 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz 145 oraz
z 1997 r. Nr 111, poz. 726), w zwi¹zku z § 52 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrzenia
1997 r. w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi statków morskich i bezpieczeñstwa ¿ycia na morzu (Dz.U. Nr 132, poz. 879)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
Przepisy zarz¹dzenia okrelaj¹:
1) zasady przeprowadzania inspekcji statków morskich w zakresie bezpieczeñstwa ¿eglugi i ¿ycia na morzu,
2) wzory protoko³ów inspekcji,
3) kwalifikacje inspektorów przeprowadzaj¹cych inspekcje statków morskich w zakresie bezpieczeñstwa ¿eglugi
i ¿ycia na morzu,
4) wzór upowa¿nienia do przeprowadzenia inspekcji w zakresie bezpieczeñstwa ¿eglugi i ¿ycia na morzu.
§ 2.
1.

Osoby przeprowadzaj¹ce inspekcje statków morskich powinny posiadaæ wykszta³cenie wy¿sze oraz dyplom odpowiedniej specjalnoci.

2.

Osoby zatrudnione w charakterze inspektorów w Portowej Kontroli Statków (Port State Control) winny posiadaæ
kwalifikacje okrelone najwy¿szym dyplomem morskim i co najmniej dwuletni sta¿ p³ywania na stanowisku kapitana
statku lub starszego oficera mechanika, zgodnie z wymogami Memorandum Paryskiego.

3.

W wyj¹tkowych i uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzêdu Morskiego mo¿e wyraziæ zgodê na przeprowadzenie inspekcji przez osoby posiadaj¹ce kwalifikacje inne ni¿ okrelone w ust. 1.
§ 3.

Zasady przeprowadzania inspekcji statków morskich w zakresie bezpieczeñstwa ¿eglugi i ¿ycia na morzu okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do zarz¹dzenia.
§ 4.
Upowa¿nienie do przeprowadzania inspekcji stanowi dokument sporz¹dzony w jêzyku polskim i angielskim, wydany
przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku, opatrzony pieczêci¹ okr¹g³¹ Urzêdu, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do zarz¹dzenia.
§ 5.
1.

Wzór protoko³u inspekcji wstêpnej (okresowej dla wydania) potwierdzenia certyfikatów bezpieczeñstwa okrela
za³¹cznik Nr 3 do niniejszego zarz¹dzenia.

2.

Wzór protoko³u z inspekcji dzia³u (wstêpnej, okresowej, dorywczej, kontrolnej, przed podró¿¹ próbn¹) dla wydania
karty bezpieczeñstwa okrela z³¹cznik Nr 4 do niniejszego zarz¹dzenia.

3.

Wzór protoko³u z inspekcji dla wydania certyfikatu zdolnoci do przewozu materia³ów niebezpiecznych okrela
za³¹cznik Nr 5 do niniejszego zarz¹dzenia.
§ 6.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
DYREKTOR
URZÊDU MORSKIEGO
W S£UPSKU
Edward Kodrowski
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Za³¹cznik Nr 1
do zarz¹dzenia Nr 11
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 grudnia 1998 r.
REGULAMIN
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku w sprawie zasad przeprowadzania inspekcji statków morskich w zakresie
bezpieczeñstwa ¿eglugi i ¿ycia na morzu.
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Poni¿sze okrelenia w rozumieniu regulaminu oznaczaj¹:
1) inspekcja  ogó³ czynnoci zmierzaj¹cych do ustalenia, czy statek odpowiada obowi¹zuj¹cym przepisom bezpieczeñstwa,
2) organ inspekcyjny  Dyrektor Urzêdu Morskiego w S³upsku,
3) dokumenty bezpieczeñstwa  dokumenty statku wynikaj¹ce z postanowieñ ratyfikowanych miêdzynarodowych
konwencji i przepisów krajowych,
4) kierownik grupy inspekcyjnej  osoba wyznaczona przez organ inspekcyjny do kierowania zespo³em inspektorów przeprowadzaj¹cych inspekcjê,
5) ,,inspektor - inspektorzy Inspektoratu Bezpieczeñstwa ¯eglugi, Portowej Kontroli Statków i funkcjonariusze kapitanatów i bosmanatów portów, posiadaj¹cy pisemne upowa¿nienie wydane przez Dyrektora Urzêdu Morskiego
w S³upsku do przeprowadzania inspekcji polskich statków morskich i statków o obcej przynale¿noci,
6) ,,armator  w³aciciel lub osoba zarz¹dzaj¹ca statkiem,
7) ,,przedstawiciel armatora  kapitan statku, jego zastêpca lub inna osoba wyznaczona przez armatora,
8) ,,konwencje  ratyfikowane przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umowy miêdzynarodowe dotycz¹ce bezpieczeñstwa
¿eglugi i ¿ycia na morzu.
§ 2.
1.

Dyrektor Urzêdu Morskiego w S³upsku jako organ inspekcyjny przeprowadza inspekcje statku przez upowa¿nionych do tego celu inspektorów.

2.

Inspektor przeprowadza inspekcje w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy w zakresie bezpieczeñstwa ¿eglugi i ¿ycia na
morzu.

3.

Czynnoci organu inspekcyjnego w zakresie bezpieczeñstwa ¿eglugi i ¿ycia na morzu ma prawo wykonywaæ równie¿ inspektor Inspektoratu Rybactwa Morskiego przebywaj¹cy w rejonie inspekcyjnym  w zakresie ograniczonym wy³¹cznie do sprawdzenia wykonania poleceñ wydanych uprzednio przez organ inspekcyjny.
Rozdzial II
RODZAJE I CELE INSPEKCJI
§ 3.

Inspekcje obejmuj¹ ogó³ czynnoci maj¹cych na celu stwierdzenie, czy statek odpowiada przepisanym wymaganiom
bezpieczeñstwa ¿eglugi i ¿ycia na morzu oraz czy mo¿e byæ u¿yty w ¿egludze morskiej zgodnie z przeznaczeniem.
§ 4.
Organ inspekcyjny przeprowadza inspekcje:
1) wstêpne,
2) okresowe,
3) dorywcze,
4) kontrolne.
§ 5.
1.

Inspekcje wstêpne, okresowe i dorywcze wykonuj¹ inspektorzy Inspektoratu Bezpieczeñstwa ¯eglugi na zlecenie
armatora.

2.

Inspekcja dorywcza mo¿e byæ przeprowadzona równie¿ na wniosek kapitana statku, izby morskiej, zwi¹zku zawodowego.
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Inspekcje kontrolne przeprowadzane s¹ z urzêdu przez inspektorów Inspektoratu Bezpieczeñstwa ¯eglugi oraz
funkcjonariuszy kapitanatów i bosmanatów portów, a na statkach obcej przynale¿noci, przez inspektora Portowej
Kontroli Statków (Port State Control).
Rozdzia³ III
PRAWA I OBOWI¥ZKI INSPEKTORA
§ 6.

Inspektor ma prawo do:
1)

dostêpu do wszystkich pomieszczeñ statkowych objêtych planem inspekcji,

2)

wgl¹du do dokumentów statku i za³ogi,

3)

dokonywania oglêdzin i ¿¹dania przeprowadzenia prób dzia³ania oraz wyposa¿enia statku,

4)

¿¹dania wyjanieñ i zadawania pytañ oraz w razie w¹tpliwoci, sprawdzenia wiedzy cz³onka za³ogi w zakresie
obs³ugi urz¹dzeñ statkowych,

5)

wydawania poleceñ i podejmowania innych czynnoci zmierzaj¹cych do dok³adnego ustalenia stanu faktycznego
bezpieczeñstwa statku.
§ 7.

Przed przyst¹pieniem do inspekcji, inspektor obowi¹zany jest do zapoznania siê z dokumentami statku bêd¹cymi
w posiadaniu organu inspekcyjnego.
§ 8.
W ramach przeprowadzanej inspekcji inspektor, w szczególnoci:
1) sprawdza dokumenty statku i za³ogi,
2) zapoznaje siê ze stanem technicznym urz¹dzeñ statkowych,
3) sprawdza rodzaj, stan, iloæ i rozmieszczenie urz¹dzeñ statkowych oraz umiejêtnoæ obs³ugi tych urz¹dzeñ przez
wyznaczonego cz³onka za³ogi,
4) sprawdza wykonanie poleceñ z poprzedniej inspekcji,
5) sporz¹dza protokó³.
Rozdzia³ IV
TRYB PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI
§ 9.
1.

Inspekcje statku przeprowadza siê na zlecenie lub wniosek armatora, kapitana statku, izby morskiej, zwi¹zku zawodowego lub z urzêdu.

2.

Zg³oszenie inspekcji powinno nast¹piæ w formie pisemnej, co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem
inspekcji.

3.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zg³oszenie inspekcji mo¿e nast¹piæ: telefonicznie, telefaksem lub teleksowo z odpowiednim wyprzedzeniem przez osobê upowa¿nion¹. Zg³oszenie statku do inspekcji, która ma byæ
przeprowadzona po godzinach urzêdowych, musi mieæ zawsze formê pisemn¹.

4.

Zg³oszenie inspekcji powinno zawieraæ:
1) w przypadku inspekcji okresowej i dorywczej:
a) oznaczenie armatora i p³atnika,
b) nazwê statku,
c) proponowany termin i miejsce inspekcji,
d) rodzaj inspekcji,
e) imiê i nazwisko, stanowisko s³u¿bowe zg³aszaj¹cego,
2) w przypadku inspekcji wstêpnej, poza informacjami okrelonymi w punkcie 1, nale¿y podaæ pojemnoæ brutto,
d³ugoæ ca³kowit¹ statku, moc maszyn g³ównych, ³¹czn¹ moc zainstalowanych urz¹dzeñ elektrycznych, zamierzone przeznaczenie statku i przewidywany rejon ¿eglugi oraz datê po³o¿enia stêpki,
3) do zg³oszenia inspekcji wstêpnej i okresowej nale¿y do³¹czyæ:
a) wiadectwo klasy lub inny dokument klasyfikacyjny,
b) sprawozdania pozaklasyfikacyjne (tylko przy nadaniu i odnowieniu klasy).

5.

Zg³oszenie do inspekcji kutrów, ³odzi rybackich lub jachtów uprawiaj¹cych ¿eglugê krajow¹ w iloci 4 i wiêkszej
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§ 10.
W przypadku niedope³nienia warunków okrelonych w § 9 lub z innych wa¿nych powodów, organ inspekcyjny mo¿e
odmówiæ przeprowadzenia inspekcji w ustalonym terminie i wyznaczyæ inny termin.
§ 11.
1.

Statek zg³oszony do inspekcji powinien byæ przez armatora nale¿ycie do niej przygotowany i udostêpniony inspektorom w czasie i miejscu okrelonym w zg³oszeniu.

2.

Armator powinien w miarê potrzeb zaopatrzyæ inspektorów na czas inspekcji w narzêdzia i rodki niezbêdne do jej
przeprowadzenia.
§ 12.

1.

Inspekcja przeprowadzona na wniosek armatora winna odbyæ siê w miejscu i czasie z nim uzgodnionym.

2.

Ka¿da zmiana miejsca lub czasu inspekcji wymaga uzgodnienia z organem inspekcyjnym.
§ 13.

Przybycie inspektora lub grupy inspekcyjnej na statek w celu przeprowadzenia inspekcji nale¿y zg³osiæ kapitanowi
statku lub jego zastêpcy.
§ 14.
1.

Inspekcje statku przeprowadza siê w nastêpuj¹cych dzia³ach:
1) nawigacyjno  pok³adowym,
2) kad³ubowym,
3) maszynowym,
4) elektrycznym,
5) przeciwpo¿arowym,
6) radiowym.

2.

Inspekcjê statku przeprowadza siê równie¿ w zakresie spe³nienia przez statek specjalnych wymagañ dotycz¹cych
przewozu przez statek materia³ów niebezpiecznych.

3.

Na statkach o nieskomplikowanej budowie i wyposa¿eniu, zamiast inspekcji wymienionych w ust. 1, mo¿e byæ
przeprowadzona inspekcja ogólna.
§ 15.

1.

Ka¿dy inspektor przeprowadza inspekcje statku w ramach swojej specjalnoci w obecnoci cz³onka za³ogi statku
wyznaczonego przez kapitana lub przedstawiciela armatora.

2.

Na polecenie prze³o¿onych, inspektor przeprowadza inspekcje w innej ni¿ jego specjalnoci.
§ 16.

Po przeprowadzeniu inspekcji, inspektor wydaje polecenia, zalecenia i stawia wnioski.
§ 17.
Z ka¿dej przeprowadzonej inspekcji inspektor sporz¹dza protokó³.
§ 18.
1.

Protokó³ z inspekcji powinien zawieraæ:
1) oznaczenie organu inspekcyjnego,
2) oznaczenie rodzaju inspekcji,
3) nazwê statku,
4) oznaczenie armatora,
5) numer kolejny, datê oraz miejsce przeprowadzenia inspekcji,
6) imiê i nazwisko inspektora oraz kapitana (przedstawiciela armatora),
7) oznaczenie dzia³u inspekcji,
8) cel inspekcji,
9) stwierdzenie, czy sk³ad za³ogi w dziale podlegaj¹cym inspekcji oraz jej dyplomy i wiadectwa kwalifikacyjne s¹
zgodne z certyfikatem bezpiecznej obs³ugi lub kart¹ bezpieczeñstwa,
10) wykaz sprawdzonych dokumentów w dziale podlegaj¹cym inspekcji,
11) wykonanie poleceñ z ostatniej inspekcji,
12) ocenê skontrolowanego dzia³u z wyszczególnieniem ewentualnych niezgodnoci z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
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13) polecenia dotycz¹ce usuniêcia stwierdzonych braków i usterek wraz z podaniem sposobu i terminów ich
wykonania oraz powiadomienia o tym organu inspekcyjnego,
14) ewentualne zalecenia dotycz¹ce poprawy bezpieczeñstwa statku.
2.

Protokó³ powinien koñczyæ siê wnioskiem:
1) o wydanie lub nie wydanie dokumentów bezpieczeñstwa statku,
2) o zachowaniu lub utracie wa¿noci dokumentów bezpieczeñstwa statku,
3) o ponowne zg³oszenie statku do inspekcji w wypadku jej negatywnego wyniku.

3.

Protoko³y z inspekcji powinny zawieraæ wszelkie niezbêdne dane potrzebne do wype³nienia dokumentów bezpieczeñstwa statku oraz wystawienia rachunku za wydane dokumenty.
§ 19.

1

Protokó³ z inspekcji przedk³ada siê do zapoznania z jego treci¹ kapitanowi statku (lub innemu przedstawicielowi
armatora), który nastêpnie protokó³ podpisuje.

2.

Odmowê podpisu protoko³u przez kapitana statku (lub innego przedstawiciela armatora) nale¿y odnotowaæ
w protokole inspekcji podaj¹c zwiêz³e przyczyny odmowy.

3.

Kapitan statku (lub inny przedstawiciel armatora) mo¿e zg³osiæ zastrze¿enia co do ustaleñ inspekcji bezporednio
do protoko³u lub w odrêbnym pimie.
§ 20.

1.

Protokó³ z inspekcji stanowi dowód jej przeprowadzenia.

2.

Do protoko³u do³¹cza siê w razie potrzeby dodatkowe dowody i materia³y.

3.

Po zakoñczeniu inspekcji kopie protoko³u wrêcza siê kapitanowi statku i armatorowi; orygina³ pozostaje w aktach
organu inspekcyjnego.
§ 21.

1.

Protoko³y z inspekcji powinny byæ wype³nione w sposób zwiêz³y, pismem czytelnym.

2.

Skrelenia i poprawki w protokole powinny byæ tak dokonywane aby wyrazy skrelone i poprawione by³y czytelne.
Wszelkie skrelenia i poprawki powinny byæ stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem.
§ 22.

1.

Protoko³y z inspekcji dla wydania certyfikatów bezpieczeñstwa przeprowadzonej na statku, który podlega Konwencji SOLAS, sporz¹dza siê na formularzu wed³ug wzoru okrelonego w za³¹czniku Nr 3 do zarz¹dzenia.

2.

Protokó³ z inspekcji dla wydania karty bezpieczeñstwa przeprowadzonej na innych statkach oraz protokó³ z inspekcji dorywczej i kontrolnej winien byæ sporz¹dzony na formularzu wed³ug wzoru okrelonego w za³¹czniku Nr 4 do
zarz¹dzenia.

3.

Protokó³ z inspekcji dla wydania certyfikatu zdolnoci do przewozu materia³ów niebezpiecznych winien byæ sporz¹dzony na formularzu, którego wzór okrela za³¹cznik Nr 5 do zarz¹dzenia.
Rozdzia³ V
PRZEPROWADZANIE INSPEKCJI W PORTACH ZAGRANICZNYCH
§ 23.

1.

Na wniosek armatora organ inspekcyjny przeprowadza inspekcje statków o polskiej przynale¿noci znajduj¹cych
siê w portach zagranicznych.

2.

Inspekcje statków o polskiej przynale¿noci znajduj¹cych siê w portach zagranicznych przeprowadza siê na takich
samych zasadach jak w porcie polskim, chyba ¿e przepisy niniejszego rozdzia³u stanowi¹ inaczej.
§ 24.

Zg³oszenie do inspekcji statku o polskiej przynale¿noci znajduj¹cego siê w porcie zagranicznym powinno nast¹piæ nie
póniej ni¿ na 14 dni, a w szczególnych przypadkach na 5 dni, przed planowanym terminem wyjazdu grupy inspekcyjnej.
§ 25.
Armator powinien zagwarantowaæ inspektorowi odpowiednie warunki do przeprowadzenia inspekcji w porcie zagranicznym, a w szczególnoci zapewniæ co najmniej 6 godzin efektywnego czasu pracy na przeprowadzenie inspekcji w jednym
dziale na jednym statku.
§ 26.
Organ inspekcyjny dokonuje inspekcji w porcie zagranicznym po uzyskaniu przez statek kompletu dokumentów instytucji klasyfikacyjnej.
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§ 27.
1.

W razie stwierdzenia przez inspektora, ¿e statek posiada braki, które czyni¹ go niezdatnym do ¿eglugi morskiej,
dokumentów bezpieczeñstwa statku nie wydaje siê.

2.

Organ inspekcyjny w przypadku stwierdzenia uchybieñ i braków, które w jego ocenie nie maj¹ wp³ywu na stan
bezpieczeñstwa statku, mo¿e zezwoliæ na u¿ycie statku w sposób zamierzony, wydaj¹c jednoczenie polecenie ich
usuniêcia w okrelonym terminie.
§ 28.

Liczbê inspektorów wyznaczonych do przeprowadzenia inspekcji w porcie zagranicznym ka¿dorazowo ustala Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku.
§ 29.
Inspekcje poza granicami kraju przeprowadza siê w ca³oci na koszt armatora lub zlecaj¹cego inspekcjê.
Rozdzia³ VI
INSPEKCJA STATKU O OBCEJ PRZYNALE¯NOCI
§ 30.
1.

Organ inspekcyjny mo¿e przeprowadziæ wstêpn¹, okresow¹ i dorywcz¹ inspekcjê statku o obcej przynale¿noci,
przebywaj¹cego w polskim porcie na wniosek konsula lub innego upowa¿nionego przedstawiciela pañstwa bandery statku, zgodnie z postanowieniami Konwencji SOLAS.

2.

Z przeprowadzonej inspekcji sporz¹dza siê protokó³ na formularzu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3 do zarz¹dzenia.

3.

W certyfikacie bezpieczeñstwa wydanym dla statku o obcej przynale¿noci nale¿y zaznaczyæ, ¿e zosta³ on wydany
na wniosek pañstwa bandery statku.
§ 31.

1.

Inspekcji kontrolnej mo¿e byæ poddany ka¿dy statek o obcej przynale¿noci, przebywaj¹cy w polskim porcie.

2.

Inspekcje kontrolne przeprowadzaj¹ inspektorzy Portowej Kontroli Statków (Port State Control) zgodnie z procedurami i wytycznymi Memorandum Paryskiego.

3.

Z przeprowadzonej inspekcji sporz¹dza siê protokó³ na formularzu ustalonym przez Memorandum Paryskie.
Rozdzia³ VII
TRYB WYDAWANIA DOKUMENTÓW BEZPIECZEÑSTWA
I PRZED£U¯ANIA OKRESÓW ICH WA¯NOCI
Czêæ A
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 32.

1.

Organ inspekcyjny wydaje dokumenty bezpieczeñstwa na podstawie wyst¹pienia przedstawiciela armatora wraz
z jego pisemnym owiadczeniem o wykonaniu poleceñ inspekcji.

2.

Organ inspekcyjny sprawdza, czy polecenia inspekcji zosta³y wykonane zgodnie z ich treci¹.

3.

Podstawê dla organu inspekcyjnego do oceny ca³okszta³tu stanu bezpieczeñstwa statku i do podjêcia decyzji
o wydaniu dokumentów bezpieczeñstwa stanowi analiza poleceñ i wniosków zawartych w protoko³ach poinspekcyjnych.
§ 33.

1.

W przypadku statku o polskiej przynale¿noci organ inspekcyjny wydaje dokumenty bezpieczeñstwa na podstawie pozytywnego wyniku inspekcji przeprowadzonej na wniosek zlecaj¹cego.

2.

W przypadku statku o obcej przynale¿noci, organ inspekcyjny wydaje certyfikaty bezpieczeñstwa na podstawie
pozytywnych wyników inspekcji przeprowadzonej na wniosek konsula lub innego upowa¿nionego przedstawiciela pañstwa bandery statku.
§ 34.

1.

Dokumenty bezpieczeñstwa sporz¹dza siê w 3 egzemplarzach. Orygina³ i kopiê dokumentu bezpieczeñstwa wydaje
siê kapitanowi statku lub innemu przedstawicielowi armatora, jedn¹ za kopiê pozostawia siê w aktach organu
inspekcyjnego.

2.

Orygina³ dokumentu bezpieczeñstwa powinien byæ opatrzony pieczêci¹ okr¹g³¹, za wszystkie egzemplarze podpisane przez osobê upowa¿nion¹.
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3.

Wpisy na dokumencie bezpieczeñstwa nale¿y, sporz¹dziæ pismem maszynowym. Wpisów nie wolno poprawiaæ,
przerabiaæ ani czyniæ nieczytelnymi. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie skrótów powszechnie przyjêtych, których znaczenie nie budzi w¹tpliwoci.

4.

Wpisy na dokumentach bezpieczeñstwa wydanych dla statków o obcej przynale¿noci dokonuje siê w jêzyku
angielskim.

5.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentów bezpieczeñstwa, mo¿na wydaæ duplikaty.
§ 35.

Za wydanie dokumentów bezpieczeñstwa, potwierdzenie lub przed³u¿enie okresów ich wa¿noci oraz za wydanie duplikatów, pobiera siê op³aty ustalone w przepisach odrêbnych.
Czêæ B
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZ¥CE
MIÊDZYNARODOWYCH DOKUMENTÓW BEZPIECZEÑSTWA
(Certyfikaty bezpieczeñstwa)
§ 36.
1.

Certyfikaty bezpieczeñstwa wydaje siê na nastêpuj¹ce okresy wa¿noci:
1) certyfikat bezpieczeñstwa statku pasa¿erskiego  na okres nie d³u¿szy ni¿ 1 rok,
2) certyfikat bezpieczeñstwa konstrukcji statku towarowego  na okres nie d³u¿szy ni¿ 5 lat,
3) certyfikat bezpieczeñstwa wyposa¿enia statku towarowego  na okres nie d³u¿szy ni¿ 2 lata,
4) certyfikat bezpieczeñstwa radiowego statku towarowego  na okres nie d³u¿szy ni¿ 1 rok,
5) certyfikat zwolnienia  na okres nie d³u¿szy ni¿ certyfikat, którego on dotyczy.

2.

Certyfikaty bezpieczeñstwa wystawia siê do dnia poprzedzaj¹cego datê wystawienia w roku, w którym up³ywa
termin ich wa¿noci. W ka¿dym przypadku tak okrelony termin wa¿noci certyfikatu nie mo¿e wykraczaæ poza datê
wa¿noci wiadectwa klasy lub innego dokumentu klasyfikacyjnego.

3.

Certyfikaty bezpieczeñstwa, których okresy wa¿noci koñcz¹ siê przed up³ywem wa¿noci dokumentu klasyfikatora, wystawia siê do dnia poprzedzaj¹cego datê wystawienia w roku, w którym up³ywa termin ich wa¿noci, jednak
nie dalej ni¿ do ostatniego dnia miesi¹ca cyklu potwierdzenia lub odnowienia klasy w tym roku.
§ 37.

1.

Dokumenty bezpieczeñstwa, których okres wa¿noci przekracza 12 miesiêcy podlegaj¹ potwierdzeniu w okresach
rocznych.

2.

Inspekcja okresowa mo¿e zostaæ przeprowadzona na 3 miesi¹ce przed lub do 3 miesiêcy po up³ywie roku od daty
poprzedniej inspekcji.
§ 38.

1.

Organ inspekcyjny, jeli umowy miêdzynarodowe dopuszczaj¹ tak¹ mo¿liwoæ, mo¿e zwolniæ statek od dope³nienia
niektórych wymagañ bezpieczeñstwa, wydaj¹c statkowi certyfikat zwolnienia.

2.

Certyfikat zwolnienia wydaje siê na okres nie d³u¿szy ni¿ okres wa¿noci certyfikatu bezpieczeñstwa, którego on
dotyczy.
§ 39.

1.

Dla polskiego statku pasa¿erskiego odbywaj¹cego podró¿ miêdzynarodow¹ wydaje siê ,,wiadectwo pasa¿erskie, w którym okrela siê rejon i rodzaj uprawianej ¿eglugi, dopuszczaln¹ liczbê pasa¿erów oraz stwierdza siê, ¿e
statek odpowiada warunkom zawartym w przepisach dotycz¹cych przewozu pasa¿erów.

2.

wiadectwo pasa¿erskie wydaje siê jednoczenie z certyfikatem bezpieczeñstwa statku pasa¿erskiego i na taki sam
okres wa¿noci.
§ 40.

Organ inspekcyjny wydaje statkowi uprawiaj¹cemu ¿eglugê miêdzynarodow¹ w zale¿noci od jego charakteru:
1)

certyfikat bezpieczeñstwa statku specjalistycznego  na okres nie d³u¿szy ni¿ 5 lat i nie d³u¿szy ni¿ okres wa¿noci
dokumentu klasyfikacyjnego,

2)

certyfikat bezpieczeñstwa konstrukcji i wyposa¿enia statku dynamicznie unoszonego na okres nie d³u¿szy ni¿ 1
rok,

3)

certyfikat bezpieczeñstwa statku szybkiego typu High Speed Craft (HSC)  na okres nie d³u¿szy ni¿ 5 lat i nie
d³u¿szy ni¿ okres wa¿noci dokumentu klasyfikacyjnego.
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§ 41.
Miêdzynarodowe certyfikaty bezpieczeñstwa wyszczególnione w § 36, 38, 40 winny byæ sporz¹dzone na formularzach
wed³ug wzorów ustalonych przez Konwencjê SOLAS i odpowiednie kody.
§ 42.
1.

Oprócz certyfikatów wyszczególnionych w § 36, 38, 40 dla statku uprawiaj¹cego ¿eglugê miêdzynarodow¹ organ
inspekcyjny wydaje:
1) certyfikat zdolnoci do przewozu sta³ych ³adunków masowych na okres wa¿noci wiadectwa klasy (bez
przeprowadzania inspekcji),
2) certyfikat zdolnoci do przewozu ³adunków niebezpiecznych  na czas nieokrelony,
3) certyfikat bezpiecznej obs³ugi (CBO) na czas nieokrelony,
4) pozwolenie eksploatacji statku dynamicznie unoszonego  z okresem wa¿noci na 1 rok,
5) certyfikat zarz¹dzania bezpieczeñstwa  na okres wa¿noci 5 lat, z obowi¹zkiem potwierdzenia w po³owie jego
wa¿noci.

2.

Armatorowi statku wydaje siê certyfikat zgodnoci na okres wa¿noci 5 lat, z obowi¹zkiem corocznego jego potwierdzenia.
§ 43.

1.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach wa¿noæ dokumentu bezpieczeñstwa mo¿e byæ przed³u¿ona przez organ
inspekcyjny, bez przeprowadzenia inspekcji na okres do 1 miesi¹ca od oznaczonej na nim daty up³ywu jego wa¿noci, jednak tylko w okresie wa¿noci dokumentów klasyfikatora.

2.

Przed³u¿enie okresu wa¿noci dokumentów bezpieczeñstwa dopuszczalne jest jednorazowo.

3.

Postanowienie ust. 1 nie dotyczy piêcioletniego okresu wa¿noci certyfikatu bezpieczeñstwa konstrukcji statku
towarowego.
§ 44.

1.

Na podstawie powiadomienia instytucji klasyfikacyjnej przez armatora o przesuniêciu terminu potwierdzenia klasy
oraz pisemnego owiadczenia armatora, ¿e statek od ostatniej inspekcji urzêdu morskiego nie uleg³ awarii, posiada
atestowane i sprawne rodki ratunkowe, sygnalizacyjne, radiowe, przeciwpo¿arowe oraz za³ogê zgodn¹ z CBO,
armator mo¿e ubiegaæ siê o uzyskanie nowych dokumentów bezpieczeñstwa z wa¿nocici¹ do 3 miesiêcy od cyklu
klasy.

2.

W uzasadnionych wypadkach wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, mo¿e nast¹piæ bez inspekcji.
§ 45.

Na wniosek armatora, organ inspekcyjny mo¿e wydaæ certyfikaty bezpieczeñstwa statkom uprawiaj¹cym ¿eglugê miêdzynarodow¹ a nie objêtym Konwencj¹ SOLAS, jeli statki te spe³niaj¹ wymogi Konwencji.
Czêæ C
KRAJOWE DOKUMENTY BEZPIECZEÑSTWA
§ 46.
1.

Krajowymi dokumentami bezpieczeñstwa s¹:
1) karta bezpieczeñstwa wydawana na okres nie d³u¿szy ni¿ 60 miesiêcy na zasadach okrelonych w § 36 ust. 2
i 3,
2) karta bezpieczeñstwa typu £ wydawana na okres nie d³u¿szy ni¿ wa¿noæ dokumentu instytucji klasyfikacyjnej, dla statków ma³ych o nieskomplikowanej budowie,
3) karta bezpieczeñstwa na jednorazow¹ podró¿ lub podró¿ próbn¹.

2.

Karty bezpieczeñstwa, których okres wa¿noci przekracza 12 miesiêcy podlegaj¹ potwierdzeniu w okresach rocznych na zasadach okrelonych w § 37 ust. 1.

3.

W uzasadnionych wypadkach wa¿noæ karty bezpieczeñstwa mo¿e zostaæ przed³u¿ona na okres 1 miesi¹ca bez
przeprowadzenia inspekcji, jednak tylko w okresie wa¿noci dokumentów klasyfikatora.
§ 47.

1.

Przy ustalaniu rejonu ¿eglugi i warunków hydrometeorologicznych, w których statek mo¿e uprawiaæ ¿eglugê,
nale¿y braæ pod uwagê obowi¹zuj¹ce przepisy, dokumenty techniczne oraz wnioski z inspekcji.

2.

Statek mo¿e okresowo otrzymaæ zgodê na przekroczenie ustalonych w dokumentach bezpieczeñstwa warunków
hydrometeorologicznych i rejonu ¿eglugi przy zastosowaniu przez organ inspekcyjny odpowiednich ograniczeñ,
w szczególnoci:
1) zakazu przekroczenia rejonu ¿eglugi przy okrelonej sile wiatru,
2) zezwolenia na przejcie bez pasa¿erów,
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zezwolenia na przejcie ze zwiêkszon¹ liczb¹ za³ogi,
zezwolenia na przejcie w asycie holownika lub innego statku.
Za³¹cznik Nr 2
do zarz¹dzenia Nr 11
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 grudnia 1998 r.
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Za³¹cznik Nr 3
do zarz¹dzenia Nr 11
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 grudnia 1998 r.
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Za³¹cznik Nr 4
do zarz¹dzenia Nr 11
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 grudnia 1998 r.
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Za³¹cznik Nr 5
do zarz¹dzenia Nr 11
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 grudnia 1998 r.
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UCHWA£A NR III/sIV/16/98
Rady Miejskiej w Wa³czu
z dnia 22 grudnia 1998 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Wa³cza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pón. zm.) Rada Miejska postanawia:
§ 1.
Dokonaæ zmian w Statucie Miasta Wa³cza, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr III/sI/3/98 Rady Miejskiej w Wa³czu z dnia 28 padziernika 1998 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr II/s17/
113/96 Rady Miejskiej w Wa³czu z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Wa³cza.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Winiewski

Za³¹cznik do uchwa³y Nr III/sIV/16/98
Rady Miejskiej w Wa³czu
z dnia 22 grudnia 1998 r.
W Statucie Miasta Wa³cza, uchwalonym w dniu 15 lutego 1996 r. uchwa³¹ Nr II/s17/113/96 wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) § 3 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
1. Miasto Wa³cz posiada osobowoæ prawn¹.
2. Samodzielnoæ gminy miejskiej podlega ochronie s¹dowej.
2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wykorzystywanie Herbu i Flagi miasta dla celów komercyjnych wymaga zgody Zarz¹du.
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
1. Miasto mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze (osiedla) na podstawie odrêbnej uchwa³y.
2. Projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Zarz¹d w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki.
3. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
4) § 13 otrzymuje brzmienie:
1. Miasto wykonuje zadania poprzez swoje organy.
2. Organami miasta s¹ Rada i Zarz¹d.
3. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym.
4. Zarz¹d jest organem wykonawczym.
5) § 14 pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:
zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów.
6) § 14 pkt 8 lit.d otrzymuje brzmienie:
ustalania maksymalnych wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹gniêtych przez Zarz¹d w roku
bud¿etowym.
7) § 14 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami i powiatem oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku.
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8) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Rada wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego Rady i jego dwóch (2) Zastêpców w g³osowaniu tajnym.
9) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Funkcji okrelonych w ust. 2 nie mo¿na ³¹czyæ ze stanowiskiem burmistrza i jego zastêpcy, cz³onka Zarz¹du oraz
cz³onka Komisji Rewizyjnej.
10) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Przewodnicz¹cy jest zobowi¹zany zwo³aæ Nadzwyczajn¹ Sesjê Rady w ci¹gu siedmiu dni, na wniosek 1/4 sk³adu
Rady lub na wniosek Zarz¹du.
11) § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Wybór przewodnicz¹cych komisji sta³ych zatwierdza Rada.
12) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego pracami Rady kieruje Zastêpca wyznaczony przez Przewodnicz¹cego.
13) § 19 otrzymuje brzmienie:
1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego, Zastêpcê i cz³onków Komisji Rewizyjnej.
2. Sk³ad Komisji Rewizyjnej wynosi 8 radnych.
3. Do zadañ Komisji Rewizyjnej w szczególnoci nale¿y:
1) kontrola Zarz¹du, jednostek organizacyjnych i Urzêdu,
2) opiniowanie wykonania bud¿etu Miasta,
3) sk³adanie wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarz¹dowi,
4) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z ustawy oraz zleconych przez Radê.
14) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Rada powo³uje ponadto nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisja Owiaty i Kultury,
2) Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
3) Komisja Zdrowia i Opieki Spo³ecznej,
4) Komisja Bud¿etu,
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Mienia Komunalnego,
6) Komisja Ochrony rodowiska, £adu i Porz¹dku Spo³ecznego,
7) Komisja Rozwoju Gospodarczego,
8) Komisja d/s Rodziny.
15) § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych w celu reprezentowania pogl¹dów danej grupy spo³ecznej. Organizacjê
i obs³ugê klubów zapewnia Biuro Rady Miejskiej. Klub radnych winien liczyæ minimum trzech (3) cz³onków. Zasady
funkcjonowania klubów okrelaj¹ regulaminy klubów radnych..
16) § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Szczegó³owy tryb postêpowania w sprawie wyboru Zarz¹du okrela uchwa³a Rady.
17) Zdanie drugie w § 30 otrzymuje brzmienie:
Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela Regulamin Organizacyjny uchwalony na wniosek Zarz¹du
przez Radê.
18) § 36 otrzymuje brzmienie:
Miasto nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania komunalnych osób prawnych, a te nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za zobowi¹zania Miasta.
19) § 40 otrzymuje brzmienie:
1. Pracownikami samorz¹dowymi mianowanymi s¹:
a) kierownicy referatów,
b) kierownik Biura Rady Miejskiej,
c) kierownik i zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.
2. Zasady przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorz¹dowych
okrela Rada w odrêbnej uchwale.
20) § 41 otrzymuje brzmienie:
Zmiany w Statucie Miasta Wa³cza dokonuje siê w trybie okrelonym uchwa³¹ Rady.
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UCHWA£A Nr III/11/98
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 28 grudnia 1998r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Szczecineckiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578) Rada
Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Powiatu Szczecineckiego w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Szczecineckiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Wawrzyniec Romacki
Za³¹cznik do uchwa³y Nr III/11/98
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 28 grudnia 1998 r.
STATUT POWIATU SZCZECINECKIEGO
Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Powiat szczecinecki, zwany dalej ,,powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców
powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasto Szczecinek,
2) gminy: Barwice, Bia³y Bór, Borne Sulinowo, Grzmi¹ca, Szczecinek.
§ 2.
Siedzib¹ w³adz powiatu jest Szczecinek.
§ 3.
1.

Powiat ma osobowoæ prawn¹.

2.

Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 4.

Powiat mo¿e posiadaæ w³asny herb i flagê ustanowione przez radê powiatu w drodze uchwa³y.
§ 5.
1.

Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym.

2.

Do zakresu dzia³ania powiatu, o którym mowa w ust. 1, nale¿y równie¿ wykonywanie zadañ powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y.

3.

Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te zadania jako nale¿¹ce do
zakresu dzia³ania powiatu.
§ 6.

1.

W celu wykonywania zadañ powiat mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
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2.

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

3.

Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, nastêpuje w drodze uchwa³y rady powiatu.
Rozdzia³ 2
ORGANY POWIATU
§ 7.

Organami powiatu s¹:
1) rada powiatu,
2) zarz¹d powiatu.
§ 8.
1.

Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu.

2.

Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.

3.

Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu okrela
ustawa z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr
95, poz. 602).

4.

W sk³ad rady powiatu wchodzi trzydziestu piêciu radnych.
§ 9.

Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwo³anie zarz¹du,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w tym
z dzia³alnoci finansowej,
5) uchwalanie bud¿etu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarz¹du z tego tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych powiatu dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, jeli przepisy ustaw nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez zarz¹d oraz
maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
corocznie przez radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania lub
wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania zasad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami, je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
9) okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
11) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
§ 10.
1.

Uchwa³y rady powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e przepisy ustawowe stanowi¹ inaczej.

2.

Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu zarz¹dowi absolutorium.
§ 11.

1.

Rada powiatu wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
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2.

Radny wchodz¹cy w sk³ad zarz¹du powiatu nie mo¿e pe³niæ funkcji, o których mowa w ust. 1.

3.

Wy³¹cznym zadaniem przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy rady powiatu oraz prowadzenie jej obrad.
W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego, jego zadania wykonuje upowa¿niony wiceprzewodnicz¹cy.

4.

Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady, w trybie okrelonym w ust. 1.

5.

W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
§ 12.

1.

Rada powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, co najmniej jednak raz
na kwarta³.

2.

Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady, zarz¹du lub starosty, przewodnicz¹cy jest obowi¹zany zwo³aæ
sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

3.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w terminie przypadaj¹cym
w ci¹gu 14 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów na obszarze ca³ego kraju, lub
w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady powiatu.

4.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny.
§ 13.

1.

Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.

2.

W razie potrzeby rada powiatu mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
§ 14.

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu przygotowuje i zwo³uje sesje rady.

2.

O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie
powinno zawieraæ:
1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) projekt porz¹dku obrad.

3.

Materia³y na sesje, w szczególnoci projekty uchwa³, dorêcza siê na 7 dni przed rozpoczêciem sesji, z tym ¿e
materia³y na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
§ 15.

1.

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

2.

Rada powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji
stanowi¹cych i kontrolnych.
§ 16.

1.

Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady powiatu, po zasiêgniêciu opinii starosty, ustala listê goci zaproszonych na
sesjê.

2.

W sesjach rady powiatu uczestnicz¹, z g³osem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.

3.

Do udzia³u w sesjach rady powiatu mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
innych jednostek organizacyjnych powiatu.

4.

Zarz¹d powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji rady powiatu.
§ 17.

1.

Sesje rady powiatu s¹ jawne, chyba ¿e przepisy ustaw stanowi¹ inaczej.

2.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci poprzez lokaln¹ prasê, radio i telewizjê.

3.

Porz¹dek obrad sesji rady powiatu powinien zostaæ wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek
przewodnicz¹cego rady lub radnego rada powiatu mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu
w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji lub przeniesieniu niewyczerpanych punktów porz¹dku
obrad na sesjê nastêpn¹.

22

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 4

4.

O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 3, rada powiatu mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ
wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce radzie powiatu podejmowanie uchwa³.

5.

W protokole obrad rady odnotowuje siê przerwanie obrad, o których mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych
radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
§ 18.

1.

Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady.

2.

W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu rady,
przewodnicz¹cy rady nie przerywa obrad, nie mo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.

3.

Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.

4.

Otwarcie sesji rady powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady formu³y: ,,Otwieram
obrady sesji rady powiatu.

5.

Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia projekt porz¹dku obrad; z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê projektu porz¹dku obrad mo¿e
wyst¹piæ radny, komisja, klub radnych albo zarz¹d powiatu,
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.

6.

Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub zmianê ustalonego porz¹dku obrad wy³¹cznie z wa¿nych
powodów, na wniosek przewodnicz¹cego rady, komisji, zarz¹du lub klubu radnych.

7.

Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powiníen obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z wykonania uchwa³ rady powiatu,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
§ 19.

1.

Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do zarz¹du powiatu albo komisji rady, za porednictwem
przewodnicz¹cego rady.

2.

Interpelacje sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla powiatu.

3.

Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub w okresie miêdzy sesjami.

4.

Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty jej z³o¿enia.
§ 20.

1.

Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów powiatu, w szczególnoci w celu uzyskania
informacji o okrelonym stanie faktycznym.

2.

Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siê przepisy § 19 ust. 3 i 4.
§ 21.

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c
dyskusjê nad ka¿dym z punktów.

2.

Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia przewodnicz¹cego rady.

3.

Przewodnicz¹cy rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej chwili obrad.

4.

Przewodnicz¹cy rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na sesjê rady.
§ 22.

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ
radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2.

Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, przewodnicz¹cy rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.

3.

Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób uczestnicz¹cych w sesji rady.

4.

Przewodnicz¹cy rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad rady osobom bêd¹cym
publicznoci¹, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
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§ 23.
1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.

2.

Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków o charakterze formalnym,
w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzenia kworum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
§ 24.

1.

Przewodnicz¹cy rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, przewodnicz¹cy mo¿e
zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub zarz¹dowi powiatu zajêcia stanowiska wobec zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.

2.

Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania
mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 25.

1.

Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1) co najmniej piêciu radnych,
2) przewodnicz¹cy rady,
3) klub radnych,
4) komisja rady,
5) zarz¹d powiatu.

2.

Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje rady.

3.

Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1 4 wymagaj¹ zaopiniowania przez zarz¹d
powiatu.

4.

Przewodnicz¹cy rady przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym komisjom i zarz¹dowi powiatu.
§ 26.

1.

Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.

2.

Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeby podjêcia uchwa³y,
oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia.
§ 27.

1.

Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.

2.

W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady powiatu, uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy rady prowadz¹cy sesjê.
§ 28.

1.

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

2.

Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji rady powiatu. Rejestr uchwa³
prowadzi starosta.

3.

Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie uchwa³ rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia. Uchwa³a
organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega przekazaniu niezw³ocznie.

4.

Starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach okrelonych w ust. 3:
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uchwa³ê bud¿etow¹,
uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
§ 29.

1.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze
obwieszczeñ lub w inny zwyczajowo przyjêty sposób na terenie powiatu. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem
takiego og³oszenia.

2.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
§ 30.

Starostwo powiatowe gromadzi i udostêpnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez
powiat.
§ 31.
1.

W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.

2.

G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g³osy przewodnicz¹cy rady powiatu.

3.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy rady powiatu.

4.

Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 32.

1.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ rady.

2.

G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radê powiatu sporód radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.

3.

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

4.

Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.

5.

Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 33.

1.

G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.

2.

G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie
parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹, wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus
jeden g³os wa¿nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów
stanowi pierwsza liczba ca³kowita, przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
§ 34.

1.

Z przebiegu sesji rady powiatu sporz¹dza siê protokó³.

2.

Protokó³ sesji rady powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska
przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

3.

Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez radê,
protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego rady.

4.

Protokó³ sesji rady powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 5 dni przed terminem kolejnej sesji.

5.

Protokó³ poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u
powinny byæ wnoszone przez radnych nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji rady, na której nastêpuje przyjêcie
protoko³u.
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§ 35.
Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia wyodrêbniona komórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad starostwa powiatowego.
§ 36.
1.

Rada powiatu kontroluje dzialalnoæ zarz¹du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje
komisjê rewizyjn¹.

2.

W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.

3.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu i wystêpuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu
przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹.

4.

Komisja rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w zakresie kontroli, zlecane przez radê powiatu.

5.

Przepis ust. 4 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez radê powiatu.
§ 37.

1.

Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.

2.

Rada powiatu wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej w liczbie czterech, w tym
zastêpcê (zastêpców) przewodnicz¹cego i sekretarza komisji.

3.

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

4.

Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 31 grudnia roku
poprzedzajc¹cego rok, którego dotyczy ten plan.

5.

Za zgod¹ rady powiatu, komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrole w zakresie i terminie nie przewidzianym
w rocznym planie kontroli.
§ 38.

1.

Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji. W przypadku równej liczby g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.

2.

Sekretarz komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³, który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.

3.

Komisja rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
oraz inne osoby.

4.

Komisja rewizyjna, za zgod¹ rady powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 39.

1.

Komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, bior¹c pod
uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych, przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny
sk³adaj¹cy siê z od dwóch do trzech cz³onków komisji. Przewodnicz¹cy komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli, okrelaj¹c w nim zakres kontroli.

3.

Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, co najmniej na 5 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pimie
kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

4.

Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 2.
§ 40.

1.

Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ praw
i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych lub powinowatych.

2.

Cz³onek komisji moje równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ
w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci.

3.

O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
§ 41.

1.

Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunkáw przeprowadzania kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
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2.

Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

3.

Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 42.

1.

Zespó³ kontrolny w terminie 14 od zakoñczenia kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie
zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie
przedstawia podpisany protokó³ komisji rewizyjnej.

2.

Komisja rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli, sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz
do zarz¹du powiatu wyst¹pienie pokontrolne, zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.

3.

Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ komisjê rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem ust. 4.

4.

Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ siê
do rady powiatu. Rozstrzygniêcie rady powiatu jest ostateczne.

5.

Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radê, wyników
kontroli wykonania bud¿etu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.

6.

Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radê powiatu przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu
kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na pó³ roku.
§ 43.

Cz³onkowie komisji rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz
dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
§ 44.
1.

Rada powiatu, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ ze swojego grona sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ,
okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy.

2.

Komisje podlegaj¹ radzie powiatu w ca³ym zakresie swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy i sprawozdania z dzia³alnoci.

3.

Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez cz³onków komisji. Komisja mo¿e równie¿
powo³aæ wiceprzewodnicz¹cego oraz sekretarza komisji.

4.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ trzech komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym  tylko jednej.

5.

Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w tym sk³adzie przedstawia przewodnicz¹cy rady na wniosek
zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.
§ 45.

1.

Do zadañ komisji sta³ych nale¿¹:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³ rady powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê, zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkañców powiatu, dotycz¹cych dzia³alnoci rady i zarz¹du.

2.

Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radê. Rada moje dokonywaæ zmian w zatwierdzonym planie.

3.

Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej dwa razy w roku oraz
w ka¿dym czasie  na ¿¹danie rady.
§ 46.

1.

Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy swojego sk³adu.

2.

W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹ tak¿e uczestniczyæ: przewodnicz¹cy rady, radni nie bêd¹cy
cz³onkami komisji oraz cz³onkowie zarz¹du powiatu.

3.

Przewodnicz¹cy komisji moje zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 47.

1.

Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
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zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom komisji niezbêdnych materia³ów,
zwo³uje posiedzenia komisji,
kieruje obradami komisji.

2.

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

3.

W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez komisje.
§ 48.

1.

Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w g³osowaniu
jawnym. W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.

2.

Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na ¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski
mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ rady.

3.

Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny
sprawozdawca.
§ 49.

1.

Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy komisji doranej okrela rada powiatu w uchwale o powo³aniu
komisji.

2.

Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust. 1.
§ 50.

1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.

2.

Klub mo¿e utworzyæ co najmniej piêciu radnych.

3.

Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 51.

1.

Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu rady powiatu w ci¹gu 24 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.

2.

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

3.

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

4.

Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ sprzeczny
ze statutem powiatu.

5.

Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady regulaminy klubów w terminie
14 dni od ich uchwalenia.

6.

Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad rady.
§ 52.

1.

Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2.

W sk³ad zarz¹du powiatu wchodz¹: starosta jako jego przewodnicz¹cy, wicestarosta i pozostali cz³onkowie w liczbie
czterech osób.

3.

Cz³onkowie zarz¹du powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu rady.
§ 53.

1.

Z cz³onkami zarz¹du nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru, z zastrze¿eniem ust. 2.

2.

Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do zarz¹du.
§ 54.

1.

Zarz¹d powiatu wykonuje uchwa³y rady powiatu i zadania powiatu okrelone przepisami prawa.

2.

Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady,
2) wykonywanie uchwa³ rady,
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gospodarowanie mieniem powiatu,
wykonywanie bud¿etu powiatu,
zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrze¿eniem § 66 ust. 5.

3.

W realizacji zadañ zarz¹d powiatu podlega wy³¹cznie radzie powiatu.

4.

Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworz¹ powiatow¹ administracjê zespolon¹.
§ 55.

1.

Starosta organizuje prace zarz¹du powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami powiatu oraz
reprezentuje powiat na zewn¹trz.

2.

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio
zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych spowodowaæ znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbêdne
czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci zarz¹du powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.

3.

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

4.

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.

5.

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

6.

Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie wicestarostê, poszczególnych cz³onków zarz¹du powiatu, pracowników starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania
w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 5.
§ 56.

Do zadañ starosty w zakresie organizowania pracy zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzenia zarz¹du,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.
§ 57.
1.

Cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³ w jego pracach.

2.

Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeby, jednak nie rzadziej
ni¿ raz na dwa tygodnie.

3.

W razie potrzeby, starosta mo¿e zwo³aæ posiedzenie zarz¹du w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.

4.

Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du
w terminie 5 dni od dnía z³o¿enia wniosku.
§ 58.

1.

Posiedzenia zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im starosta lub wicestarosta.

2.

W posiedzeniach zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie zarz¹du  z g³osem stanowi¹cym, a sekretarz i skarbnik powiatu
 z g³osem doradczym.

3.

Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du starosta mo¿e zobowi¹zaæ pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w³aciwych ze wzglêdu na
przedmiot obrad.

4.

Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.
§ 59.

1.

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

2.

Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, zarz¹d mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce
opinie i stanowiska zarz¹du.

3.

Uchwa³y zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du obecni na posiedzeniu zarz¹du.

4.

Uchwa³y zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach
wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.

5.

Do podejmowania uchwa³ przez zarz¹d stosuje siê odpowiednio § 10 ust. 1.
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§ 60.
1.

Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom zarz¹du oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.

2.

Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonywania uchwa³ rady powiatu, chyba ¿e rada okreli zasady wykonywania
swojej uchwa³y.
§ 61.

1.

Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.

2.

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

3.

Protokó³ posiedzenia zarz¹du powinien dok³adnie odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi przez zarz¹d.

4.

Protokó³ posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ zarz¹du maj¹ prawo wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ zarz¹du.
§ 62.

Starosta sk³ada radzie powiatu na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
§ 63.
1.

Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu powiatu.

2.

Zadania skarbnika powiatu jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu powiatu okrelaj¹ odrêbne przepisy.

3.

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

4.

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

5.

Skarbnik powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.
§ 64.

1.

Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególnoci nad terminowym i prawid³owym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.

2.

Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹ i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez zarz¹d powiatu i starostê.
§ 65.

Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach zarz¹du powiatu oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach rady powiatu
i jej komisji z g³osem doradczym.
Rozdzia³ 3
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU, POWIATOWE S£U¯BY, INSPEKCJE I STRA¯E
§ 66.
1.

Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu wykonania zadañ powiatu.

2.

Do jednostek, o których mowa w ust. 1, nale¿¹ w szczególnoci:
1) szko³y ponadpodstawowe i placówki owiatowe,
2) zak³ady opieki zdrowotnej,
3) instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne.

3.

Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek rada powiatu.
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4.

Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarz¹d powiatu, z zastrze¿eniem ust. 5.

5.

Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ odrêbne przepisy.

6.

Zarz¹d powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w starostwie powiatowym.
§ 67.

1.

Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Szczecinku,
3) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku,
4) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Szczecinku.
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku.

2.

Starosta, sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje ich kierowników, z wyj¹tkiem kierowników jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 12,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli.

3.

Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
Rozdzia³ 4
GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
§ 68.

1.

Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu powiatu.

2.

Bud¿et powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym dochody i wydatki powiatu.

3.

Bud¿et powiatu jest uchwalany przez radê powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 69.

1.

Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian tego
bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji zarz¹du powiatu.

2.

Zarz¹d powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c zasady prawa bud¿etowego oraz ustalenia rady powiatu.

3.

Bez zgody zarz¹du powiatu, rada powiatu nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 70.

Rada powiatu okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y w toku prac nad projektem bud¿etu powiatu,
2) wymagan¹ przez radê powiatu szczegó³owoæ projektu, z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które zarz¹d powiatu powinien przedstawiæ radzie powiatu wraz z projektem
uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem bud¿etu powiatu.
§ 71.
1.

Uchwa³a bud¿etowa powiatu powinna byæ uchwalona przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.

2.

W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez radê
powiatu, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt
bud¿etu przed³o¿ony radzie powiatu.

3.

W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa ustala
bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez regionaln¹ izbê
obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w ust. 2.
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4.

W przypadku, gdy dochody i wydatki pañstwa okrela ustawa o prowizorium bud¿etowym, rada powiatu mo¿e
uchwaliæ prowizorium bud¿etowe powiatu na okres objêty prowizorium bud¿etowym pañstwa.

5.

Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której mowa w ust. 4 starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej w ci¹gu siedmiu dni od dnia jej podjêcia.
§ 72.

1.

Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada zarz¹d powiatu.

2.

Zarz¹dowi powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu powiatu,
6) blokowania rodków bud¿etowych w przypadkach okrelonych ustaw¹.

3.

Gospodarka rodkami fínansowymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
Rozdzia³ 5
MIENIE POWIATU
§ 73.

1.

Mieniem powiatu jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

2.

Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, s¹ inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym ustawy
przyznaj¹ taki status, a tak¿e te osoby prawne, które mog¹ byæ tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie przez
powiat.

3.

Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu nie
nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 74.

1.

Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu powiatu sk³adaj¹, dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d w drodze uchwa³y.

2.

Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych powiatu do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu.

3.

Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest
kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§ 75.

Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis ustawy
stanowi inaczej.
§ 76.
1.

Zarz¹d mieniem powiatu i jego ochrona powinny byæ wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.

2.

Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarz¹d powiatu, a tak¿e kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Rozdzia³ 6
PRZEPIS KOÑCOWY
§ 77.

Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.

32

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 5  6

Poz. 5
UCHWA£A NR III/1/98
Rady Gminy w Ko³baskowie
z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Ko³baskowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 123,
poz. 775) Rada Gminy w Ko³baskowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Ko³baskowo przyjêtym uchwa³¹ Nr XVI/169/96 z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy
Ko³baskowo (Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 19, poz. 129) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) paragraf 42 otrzymuje brzmienie:
§ 42. W celu sprawnego wykonywania zadañ Rada mo¿e powo³aæ sta³e i dorane komisje odrêbnymi uchwa³ami
zatwierdzaj¹c ich sk³ad osobowy, zakres i regulamin dzia³ania.
2) paragraf 43 otrzymuje brzmienie:
§ 43
1. Sta³¹ komisj¹ Rady jest Komisja Rewizyjna.
2. Inne komisje sta³e lub dorane powo³ywane s¹ przez Radê w zale¿noci od potrzeb.
3) w paragrafie 44 skrela siê wyrazy: Przewodnicz¹cych Komisji wybiera Rada.
4) paragraf 45 otrzymuje brzmienie:
§ 45.
1. Komisje dzia³aj¹ na podstawie zatwierdzonego przez Radê planu pracy.
2. Komisja Rewizyjna i inne sta³e komisje przedstawiaj¹ Radzie sprawozdania ze swojej dzia³alnoci co 6
miesiêcy oraz na ka¿de ¿¹danie Rady.
5) w paragrafie 46 ust. 1 dopisuje siê zdanie drugie:
W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego.
6) paragraf 47 otrzymuje brzmienie:
§ 47
1. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech radnych wybieranych w g³osowaniu tajnym.
2. W sk³ad pozosta³ych komisji sta³ych wchodzi nie mniej ni¿ trzech radnych wybieranych w g³osowaniu
tajnym.
3. Przewodnicz¹cych wybiera komisja sporód swoich cz³onków.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Józef Szczygielski
Poz. 6
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Prezesa URE nr OCC/214/3550/U/1/98/MM.
W dniu 29 grudnia 1998 r. zosta³a udzielona koncesja z urzêdu przedsiêbiorstwu energetycznemu: NSB Spó³ka
Akcyjna z siedzib¹ przy ulicy Gdañskiej 16, 70661 Szczecin na obrót ciep³em w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.
Uzasadnienie:
Przedsiêbiorstwo energetyczne NSB Spó³ka Akcyjna spe³nia warunki okrelone w art. 67 ust. 1 Prawa energetycznego,
a w szczególnoci prowadzi³o dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na obrocie ciep³em w dniu og³oszenia ustawy, dysponuje odpowiednimi rodkami finansowymi oraz mo¿liwociami technicznymi gwarantuj¹cymi prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych, a tak¿e nie wystêpuj¹ przes³anki, uniemo¿liwiaj¹ce
wydanie decyzji. Okres wa¿noci koncesji zosta³ okrelony na 10 lat ze wzglêdu na to, ¿e dokument rz¹dowy, przyjêty
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przez Radê Ministrów 17 padziernika 1995 r., Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2010 r. okrela prognozy
rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce, w tym bilans zapotrzebowania i dostaw energii oraz potrzeby inwestycyjne do
roku 2010.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ
I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 7
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzjach Prezesa URE nr WCC/271/284/U/3/98/DN i PCC/282/284/U/3/98/DN.
W dniu 12 padziernika 1998 r. zosta³y udzielone koncesje z urzêdu przedsiêbiorstwu energetycznemu: Miejska
Energetyka Cieplna  Jednoosobowa Spó³ka Gminy Miejskiej w Ko³obrzegu Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ przy ulicy Ko³³¹taja 3, 78100 Ko³obrzeg na obrót ciep³em w terminie do dnia 30 padziernika 2008 r.
Uzasadnienie:
Przedsiêbiorstwo energetyczne Miejska Energetyka Cieplna  Jednoosobowa Spó³ka Gminy Miejskiej w Ko³obrzegu
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ spe³nia warunki okrelone w art. 67 ust. 1 Prawa energetycznego, a w szczególnoci prowadzi³o dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na obrocie ciep³em w dniu og³oszenia ustawy, dysponuje odpowiednimi
rodkami finansowymi oraz mo¿liwociami technicznymi gwarantuj¹cymi prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz
zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych, a tak¿e nie wystêpuj¹ przes³anki, uniemo¿liwiaj¹ce wydanie
decyzji. Okres wa¿noci koncesji zosta³ okrelony na 10 lat ze wzglêdu na to, ¿e dokument rz¹dowy, przyjêty przez Radê
Ministrów 17 padziernika 1995 r., Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2010 r. okrela prognozy rozwoju sytuacji
energetycznej w Polsce, w tym bilans zapotrzebowania i dostaw energii oraz potrzeby inwestycyjne do roku 2010.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ
I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 8
OG£OSZENIE
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie
z dnia 31 grudnia 1998 r.
w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa szczeciñskiego.
Na podstawie § 11 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia rejestru
zabytków i centralnej ewidencji zabytków (Dz.U. Nr 19, poz. 101 i z 1986 r. Nr 42, poz. 204) og³asza siê, i¿ do rejestru
zabytków województwa szczeciñskiego zosta³y wpisane nastêpuj¹ce obiekty :
I. ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO.
1. Gadom, gm. Golczewo

dziedziniec (podwórze folwarczne) przed pa³acem, nr rej. 1367, dec. DZ4200/28/O/
98 z dnia 31 marca 1998 r.

2. Jenikowo, gm. Maszewo

koció³ wraz z dzwonnic¹ i terenem d. cmentarza przykocielnego, nr rej. 1374, dec.
DZ4200/24/O/98 z dnia 4 czerwca 1998 r.

3. £obez

dom przy ulicy Niepodleg³oci 7, nr rej. 1394, dec. DZ4200/49/O/98 z dnia 3 grudnia
1998 r.
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4. Maszewo

kamienica przy placu Wolnoci 1, nr rej. 1365, dec. DZ4200/39/O/97/98 z dnia 17 lutego 1998 r.

5. Mia³ka, gm. Iñsko

dwór, nr rej. 1378, dec. DZ4200/38/98 z dnia 30 czerwca 1998 r.

6. Mieszkowice

dom przy ulicy 1 Maja 16, nr rej. 1388, dec. DZ4200/11/O/98 z dnia 30 wrzenia
1998 r.

7. Mieszkowice

dom przy ulicy Sienkiewicza 44, nr rej. 1389, dec. DZ4200/12/O/98 z dnia 30 wrzenia 1998 r.

8. Mieszkowice

dom przy ulicy Sienkiewicza 46, nr rej. 1390, dec. DZ4200/13/O/98 z dnia 30 wrzenia 1998 r.

9. Mieszkowice

dom przy ulicy Sienkiewicza 52, nr rej. 1391, dec. DZ4200/14/O/98 z dnia 30 wrzenia 1998 r.

10. Mieszkowice

dom przy ulicy Sienkiewicza 54, nr rej. 1392, dec. DZ4200/15/O/98 z dnia 30 wrzenia 1998 r.

11. Mieszkowice

dom przy ulicy ¯ymierskiego 11, nr rej. 1368, dec. DZ4200/19/O/98 z dnia 2 kwietnia
1998 r.

12. Mieszkowice

dom przy ulicy ¯ymierskiego 14, nr rej. 1369, dec. DZ4200/20/O/98 z dnia 2 kwietnia
1998 r.

13. Mieszkowice

dom przy ulicy ¯ymierskiego 21, nr rej. 1370, dec. DZ4200/9/O/98 z dnia 2 kwietnia
1998 r.

14. Mieszkowice

dom przy ulicy ¯ymierskiego 23, nr rej. 1372, dec. DZ4200/21/O/98 z dnia 4 czerwca
1998 r.

15. Mieszkowice

dom przy ulicy ¯ymierskiego 36, nr rej. 1373, dec. DZ4200/22/O/98 z dnia 4 czerwca
1998 r.

16. Miêdzyzdroje

pensjonat przy ulicy Ksi¹¿¹t Pomorskich 24, nr rej. 1384, dec. DZ4200/27/O/98
z dnia 8 wrzenia 1998 r.

17. Miêdzyzdroje

pensjonat przy ulicy Ludowej 10, nr rej. 1385, dec. DZ4200/28/O/98 z dnia 8 wrzenia 1998 r.

18. Miêdzyzdroje

pensjonat przy ulicy Pomorskiej 10, nr rej. 1386, dec. DZ4200/29/O/98 z dnia 8 wrzenia 1998 r.

19. Miêdzyzdroje

pensjonat przy ulicy Pomorskiej 16, nr rej. 1387, dec. DZ4200/30/O/98 z dnia 8 wrzenia 1998 r.

20. Miêdzyzdroje

pensjonat wraz z altan¹ ogrodow¹ przy ulicy Promenady Gwiazd 18, nr rej. 1382, dec.
DZ4200/31/O/98 z dnia 8 wrzenia 1998 r.

21. Miêdzyzdroje

pensjonat przy ulicy 1000lecia Pañstwa Polskiego 12, nr rej. 1383, dec. DZ4200/
33/O/98 z dnia 8 wrzenia 1998 r.

22. Szczecin

dwór wraz z dziedziñcem (podwórzem folwarcznym) przy ulicy Husarów 1, nr rej.
1366, dec. DZ4200/41/O/98 z dnia 26 marca 1998 r.

23. Szczecin

zespó³ dwóch kamienic z oficynami i dawnej fabryki pieców chlebowych przy ulicy
Jagielloñskiej 34, 34a i 34b, nr rej. 1395, dec. DZ4200/77a/O/98 z dnia 16 grudnia
1998 r.

24. Szczecin

szko³a wraz z ogrodzeniem posesji przy ulicy Jagielloñskiej 41, nr rej. 1380, dec. DZ
4200/4/O/98 z dnia 16 lipca 1998 r.

25. Szczecin

budynek d. zak³adu dla ociemnia³ych ch³opców przy ulicy Jagielloñskiej 61, nr rej.
1381, dec. DZ4200/5/O/98 z dnia 16 lipca 1998 r.

26. Szczecin

dom wraz z ogrodzeniem posesji przy ulicy Królowej Korony Polskiej 20, nr rej. 1375,
dec. DZ4200/3/O/98 z dnia 30 czerwca 1998 r.

27. Szczecin

szko³a wraz z przedogródkiem przy ulicy Ma³opolskiej 22, nr rej. 1379, dec. DZ4200/
1/O/98 z dnia 16 lipca 1998 r.

28. Szczecin

koció³ pw. w. Stanis³awa Kostki przy placu Matki Teresy z Kalkuty 5, nr rej. 1376,
dec. DZ4200/23/O/98 z dnia 3 lipca 1998 r.
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29. Szczecin

szko³a wraz z przedogródkami i pierwotnym ogrodzeniem przy Al. Piastów 12, nr rej.
1362, dec. DZ4200/33/O/97/98 z dnia 9 stycznia 1998 r.

30. Szczecin

willa przy Al. Wojska Polskiego 72, nr rej. 1377, dec. DZ4200/2/O/98 z dnia 30 czerwca
1998 r.

31. Trzebiatów

kamienica przy Rynku 12, nr rej. 1393, dec. DZ4200/41/O/98 z dnia 27 listopada
1998 r.

32. Dzwonowo, gm. Marianowo
 Jenikowo, gm. Maszewo
33. Tolcz, gm. Stara D¹browa
 Szczecin
 Szczecin

II. PARKI I CMENTARZE.
park pa³acowy wraz z dziedziñcem folwarcznym i terenem ogrodów u¿ytkowych, nr
rej. 1363, dec. DZ4200/34/O/97/98 z dnia 30 stycznia 1998 r.
cmentarz przykocielny, zob. poz. 2 og³oszenia
park dworski wraz z ma³ym dziedziñcem folwarcznym, nr rej. 1371, dec. DZ4200/47/
O/97/98 z dnia 5 maja 1998 r.
przedogródek przed szko³¹ przy ulicy Ma³opolskiej 22, zob. poz. 27 og³oszenia
przedogródek przed szko³¹ Al. 12, zob. poz. 29 og³oszenia
III. OBIEKTY TECHNIKI.

34. Miêdzyzdroje

kolejowa wie¿a wodna przy ulicy Za torem 1, nr rej. 1364, dec. DZ4200/43/O/97/98
z dnia 30 stycznia 1998 r.

 Szczecin

zespó³ dawnej fabryki pieców chlebowych, zob. poz. 23 og³oszenia.
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Ewa Stanecka
Poz. 9
OG£OSZENIE
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie
z dnia 31 grudnia 1998 r.
w sprawie skrelenia z rejestru zabytków województwa szczeciñskiego.

Na podstawie § 11 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia rejestru
zabytków i centralnej ewidencji zabytków (Dz.U. Nr 19, poz. 101 i z 1986 r. Nr 42, poz. 204) og³asza siê, i¿ z rejestru
zabytków województwa szczeciñskiego zosta³y skrelone nastêpuj¹ce obiekty:
1.

Dobra Nowogardzka

zabudowa gospodarcza przy ul. Westerplatte 11, nr rej. 527, dec. K120/48/
65 z dnia 22 grudnia 1965 r., skrelona z rejestru zabytków przez Generalnego
Konserwatora Zabytków dec. WIK/EJ/41Sz/489d/98 z dnia 23 lipca 1998 r.

2.

£agiewniki, gm. Resko

pa³ac, nr rej. 759, dec. KL.6801/7/74 z dnia 30 maja 1974 r., skrelony z rejestru
zabytków przez G.K.Z. dec. WIK/EJ/41Sz/486d/98 z dnia 22 lipca 1998 r.,

3.

£agiewniki, gm. Resko

oficyna dworska, nr rej. 519, dec. K120/44/65 z dnia 22 grudnia 1965 r., skrelona z rejestru zabytków przez G.K.Z. dec. WIK/EJ/41Sz/487d/98 z dnia
22 lipca 1998 r.,

4.

£obez

dom przy ulicy Bema 7, nr rej. 520, dec. K120/46/65 z dnia 22 grudnia 1965 r.,
skrelony z rejestru zabytków przez G.K.Z. dec. WIK/EJ/41Sz/483d/98
z dnia 22 lipca 1998 r.,

5.

£obez

dom przy ulicy Budowlanej 37, nr rej. 216, dec. K1V0/230/57 z dnia 25 lutego 1957 r., skrelony z rejestru zabytków przez G.K.Z. dec. WIK/EJ/41Sz/
484d/98 z dnia 22 lipca 1998 r.,

6.

Sowno, gm. Stargard Szczeciñski

wiatrak kolak, nr rej. 777, dec. KL.I.6801/9/76 z dnia 24 lipca 1976 r.,
skrelony z rejestru zabytków przez G.K.Z. dec. WIK/EJ/41Sz/488d/98
z dnia 23 lipca 1998 r.,
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koció³, nr rej. 309, dec. K1V0/276/57 z dnia 22 padziernika 1957 r.,
skrelony z rejestru zabytków przez G.K.Z. dec. WIK/EJ/41Sz/485d/98
z dnia 22 lipca 1998 r.
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