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Poz. 17
ROZPORZ¥DZENIE NR 1/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 9 lutego 1999 r.
w sprawie oznaczenia powiatów województwa zachodniopomorskiego przy rejestracji sprzêtu p³ywaj¹cego,
s³u¿¹cego do po³owu ryb.
Na podstawie art. 20 ust. 3b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl¹dowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce trzyliterowe oznaczenia powiatów i miast na prawach powiatu w województwie zachodniopomorskim dla realizacji zadañ zwi¹zanych z rejestracj¹ sprzêtu p³ywaj¹cego, s³u¿¹cego do po³owu ryb:
powiat bia³ogardzki



BIG

powiat policki



POL

powiat choszczeñski



CHO

powiat pyrzycki



PYR

powiat drawski



DRA

powiat s³awieñski



S£A

60

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZCHODNIOPOMORSKIEGO
powiat goleniowski



GOL

powiat stargardzki



STA

powiat gryficki



GFC

powiat szczecinecki



SCK

powiat gryfiñski



GFN

powiat widwiñski



SWD

powiat kamieñski



KAM

powiat wa³ecki



WAK

powiat ko³obrzeski



KO£

powiat Koszalin



KSZ

powiat koszaliñski



KOS

powiat Szczecin



SZC

powiat myliborski



MYS

powiat winoujcie



SWI

Poz. 17 - 18

§ 2.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zchodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski
Poz. 18
UCHWA£A NR IV/20/98
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 12 listopada 1998 r.
w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ,
dotycz¹cej dzia³ki nr 17 w obrêbie geodezyjnym Moryñ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 i Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775) oraz art. 26 i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89,
poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.,
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Dz.U. Nr 60, poz. 370), Rada Miejska w Moryniu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Uchwala siê zmianê Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Moryñ uchwalonego uchwa³¹
Nr XI/59/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Moryniu z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ (Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 12, poz. 161, z 1992 r. Nr 9, poz.
123), polegaj¹c¹ na zmianie przeznaczenia dzia³ki nr 17, w obrêbie geodezyjnym Moryñ, z rolnej na zabudowê
mieszkaniow¹ z dopuszczeniem funkcji us³ugowoprodukcyjnej nieuci¹¿liwej.

2.

Obszar i zakres zmiany jest zgodny z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXXI/307/97 z dnia 6 czerwca 1997 r.
w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ.
§ 2.

Do czasu zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ planu, przedmiotowy teren mo¿e byæ wykorzystywany w sposób dotychczasowy.
§ 3.
USTALENIA PLANISTYCZNE
1.

Ustalenia funkcjonalne.
1) Funkcja podstawowa: mieszkaniowa. Symbol terenu na rysunku zmiany planu: M.
2) Dopuszczalna funkcja uzupe³niaj¹ca: us³ugowoprodukcyjna nieuci¹¿liwa. Symbol terenu na rysunku zmiany
planu: 2U,P.
3) W obrêbie terenu o funkcji podstawowej jak w pkt 1), wyodrêbniono liniami podzia³u wewnêtrznego tereny
o ró¿nych zasadach zagospodarowania.
4) Linie rozgraniczenia terenu objêtego zmian¹ pokazano na rysunku zmiany planu w skali 1:500 stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, linie te pokrywaj¹ siê z granicami stanu w³adania dzia³ki nr 17.
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Ustalenia ogólne dotycz¹ce terenu M.
1) Ustalenia z zakresu ochrony rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury.
a) W zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ procedury wynikaj¹ce z po³o¿enia w otulinie Cedyñskiego Parku Krajobrazowego zawarte w rozporz¹dzeniu Nr 3/93
Wojewody Szczeciñskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyñskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj. Szczec. Nr 4 z dnia 10 kwietnia 1993 r.).
b) Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestor zobowi¹zany jest do³¹czyæ Studium Krajobrazowe akceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Studium okreli dopuszczalne wysokoci i rozmieszczenie zabudowy, z uwagi na po³o¿enie terenu
w strefie ochrony krajobrazu i ekspozycji sylwety Starego Miasta.
c) Zakaz odprowadzania cieków do gruntu; cieki deszczowe po odpowiednim podczyszczeniu odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej.
d) Ewentualne uci¹¿liwoci b¹d szkodliwoci dla rodowiska przyrodniczego obiektów us³ugowoprodukcyjnych nie mog¹ wykraczaæ poza granice dzia³ek, na których te obiekty s¹ zlokalizowane.
2) Zasady obs³ugi z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej.
a) Obs³uga terenu z istniej¹cej ulicy Jeziornej (gminna ulica lokalna kategorii D).
b) Wyznacza siê tereny bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej  gminna ulica lokalna kategorii D o szerokoci pasa drogowego 12 m  symbol na rysunku zmiany: 4 KD.
c) Obowi¹zuje zapewnienie miejsc gara¿owych lub postojowych w obrêbie projektowanej zabudowy
jednorodzinnej w iloci minimum dwa miejsca postojowe na dom jednorodzinny, a w obrêbie zabudowy
us³ugowoprodukcyjnej w iloci stosownej do spodziewanych potrzeb w zakresie samochodów pracowników i klientów.
d) Zaopatrzenie w wodê z sieci miejskiej z wykorzystaniem istniej¹cego przy³¹cza przy po³udniowej granicy dzia³ki. Zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych na podstawie bilansu potrzeb ca³ego miasta.
e) Odprowadzanie cieków sanitarnych do sieci miejskiej poprzez przepompowniê zlokalizowan¹ na terenie oznaczonym symbolem 3 NO.
f) Obs³uga telekomunikacyjna z miejskiej sieci telekomunikacyjnej wed³ug warunków ustalonych przez
operatora systemu. Istniej¹ca linia telekomunikacyjna napowietrzna  do zamiany na kablow¹, u³o¿on¹
w ci¹gach komunikacyjnych.
g) Zasilanie w energiê elektryczn¹ z sieci miejskiej. Dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowej dla
obs³ugi projektowanej zabudowy pod warunkami:
 lokalizacja stacji na terenie 3NO
 typ miejski (budynkowa)
 zasilanie kablowe.
h) Ogrzewanie budynków lokalne. Preferencje dla kot³owni opalanych gazem lub paliwem o niskiej zawartoci siarki, dopuszcza siê inne rodzaje paliwa.
i) Ustala siê mo¿liwoæ zaopatrzenia w gaz przewodowy o cinieniu do 0,4 MPa, poprzez rezerwacjê
mo¿liwoci u³o¿enia gazoci¹gu w ci¹gach komunikacyjnych.
j) Ustala siê miejski system gromadzenia odpadów i ich unieszkodliwiania lub utylizacji w ramach systemu gminnego. Wskazuje siê koniecznoæ segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na
odpady niebezpieczne.
3) Zasady i standardy kszta³towania zabudowy.
a) Projektowane obiekty kubaturowe winny uwzglêdniaæ widok na panoramê miasta od strony grodu
i zamku oraz innych wzniesieñ terenu.
b) Obowi¹zuje jednolita koncepcja w kszta³towaniu rzutu i uk³adu przestrzennego z uwzglêdnieniem lokalizacji gara¿y tylko wkomponowanych w bry³y budynków.
c) Gêstoæ zabudowy netto (liczba mieszkañ na 1 ha terenu)  maksymalnie 40 m/ha  w odniesieniu do
terenu 1 MJ.
d) Maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy netto (stosunek powierzchni ogólnej do powierzchni
terenu)  0,50  (dotyczy terenu 1 MJ).
e) Typ zabudowy  preferencja dla zabudowy szeregowej lub zespo³owej, dopuszcza siê zabudowê wolnostoj¹c¹.
f) Minimalna powierzchnia dzia³ki dla zabudowy szeregowej 190 m2, zespo³owej 350 m2, wolnostoj¹cej
600 m2.
g) Maksymalny procent zabudowy dzia³ki netto: 40 %, minimalny procent zieleni na dzia³ce  40 %.
h) Dachy strome, materia³ cian dowolny.
i) Dla zabudowy us³ugowoprodukcyjnej  teren 2UP ustala siê:
 maksymalny procent zabudowy dzia³ki netto: 30 %
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Poz. 18

 dachy strome, materia³ cian dowolny
 preferencja zabudowy zwartej
 urz¹dzenie zieleni izolacyjnoos³onowej w obrêbie dzia³ek.
j) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
 od linii regulacyjnej ulicy Jeziornej: 10 m
 od linii regulacyjnej projektowanej ulicy kategorii D: 5 m.
k) Ustalenia dotycz¹ce wysokoci zabudowy oraz jej rozmieszczenia zostan¹ okrelone w studium krajobrazowym, o którym mowa w pkt 2.1.b). Wysokoæ budynków do kalenicy nie mo¿e przekraczaæ 9 m od
istniej¹cego poziomu terenu.
l) Projekt budowlany musi byæ sporz¹dzony wed³ug wytycznych i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  z uwagi na po³o¿enie w strefie K  ochrony krajobrazu oraz w strefie B 
ochrony uk³adów przestrzennych.
Ustalenia dotycz¹ce mo¿liwoci parcelacji terenu.
Dopuszcza siê parcelacje terenu wed³ug zasad zawartych w § 3 ust. 1 i ust. 3 oraz na rysunku zmiany,
z wymogiem przedstawienia koncepcji zagospodarowania terenu uwzglêdniaj¹cej wytyczne ze Studium krajobrazowego (§ 3 ust. 2 pkt 1 lit. b).

Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów wyodrêbnionych na rysunku zmiany planu liniami podzia³u
wewnêtrznego.

Lp.

symbol
na
rysunku

powierzchnia
ha*)

treæ ustaleñ

1

2

3

4

1.

1 M,J

0 ,3 1

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zieleni¹ towarzysz¹c¹ (ogrody,
sady). Maksymalny procent zabudowy terenu netto 40 %.

2.

2 U,P

0 ,10

Zab ud o wa us³ugwo - p ro d uk cyjna z zieleni¹ izo lacyjn¹. Mak symalny
procent zabudowy terenu netto 30 %. Minimalna powierzchnia
zieleni izolacyjnej - 20 % powierzchni dzia³ki.

3.

3 NO

0 ,1 2

Te r e n o b s ³ugi za b ud o w y mie s zk a nio w o - us ³ugo w e j : ur z¹ d ze nia
odprowadzania cieków, kontenery na odpady, stacja transformatorowa.

4.

4 KD

0 ,13

Tereny komunikacyjne - gminna ulica lokalna kategorii D. Szerokoæ
pasa drogowego - 12 m.

razem

0 ,6 6

*) Uwaga: powierzchnie terenów stanowi¹ wielkoci orientacyjne, nie podlegaj¹ uchwaleniu.
§ 4.
Rysunek zmiany planu w skali 1:500 jest integraln¹ czêci¹ uchwa³y i stanowi za³¹cznik nr 1. Rysunek ustala:
1) linie rozgraniczenia terenu o symbolu M podlegaj¹cego zmianom wed³ug niniejszej uchwa³y,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) linie wewnêtrznego podzia³u terenu.
§ 5.
Uchwala siê zmianê przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego klas R IVa i R IVb o ³¹cznej powierzchni
0,6625 ha. Zestawienie tych gruntów zawarte jest w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§ 6.
Wysokoæ op³at wed³ug art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany jak w § 1 ustala siê na 30 %.
§ 7.
W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ trac¹ moc ustalenia dotycz¹ce terenu
okrelonego w § 1.
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§ 8.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Moryñ.
§ 9.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zygmunt Puch
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IV/20/98
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 12 listopada 1998 r.

skala 1:500
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IV/20/98
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 12 listopada 1998 r.
1.2.

Zestawienie gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nielene.
Województwo Szczeciñskie Gmina Moryñ

* Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych.
Poz. 19
UCHWA£A NR IV/21/98
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 12 listopada 1998 r.
w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ,
dotycz¹cej dzia³ki nr 8, w obrêbie geodezyjnym Moryñ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 Nr 13, poz.
74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775) oraz art. 26 i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz.
415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.,
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Dz.U. Nr 60, poz. 370) Rada Miejska w Moryniu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Uchwala siê zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ uchwalonego uchwa³¹
Nr XI/59/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Moryniu z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ (Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 12, poz. 161, z 1992 r. Nr 9, poz,
123)polegaj¹ca na zmianie przeznaczenia dzia³ki nr 8, w obrêbie geodezyjnym Moryñ, z funkcji rolnej na dzia³kê
rekreacyjn¹ z mo¿liwoci¹ zabudowy.

2.

Obszar i zakres zmiany jest zgodny z uchwa³¹ Nr XXIX/282/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 4 kwietnia 1997 r.
w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ.
§ 2.

Do czasu zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ planu, przedmiotowy teren mo¿e byæ wykorzystywany w sposób dotychczasowy.
§ 3.
USTALENIA PLANISTYCZNE
1.

Ustalenia funkcjonalne
1) Funkcja podstawowa: rekreacja z mo¿liwoci¹ zabudowy. Symbol terenu na rysunku zmiany planu: UT.
2) Dopuszczalna funkcja uzupe³niaj¹ca: us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego pieszego i rowerowego
(np. gastronomia, wypo¿yczanie sprzêtu turystycznego).
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Linie rozgraniczenia terenu objêtego zmian¹ pokazano na rysunku zmiany planu w skali 1:500 stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, linie te pokrywaj¹ siê z granicami stanu w³adania dzia³ki nr 8.

2.

Ustalenia z zakresu ochrony rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury.
1) W zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ procedury wynikaj¹ce
z po³o¿enia w otulinie Cedyñskiego Parku Krajobrazowego zawarte w rozporz¹dzeniu Nr 3/93 Wojewody
Szczeciñskiego z dnia1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyñskiego Parku Krajobrazowego
(Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 4 z dnia 10 kwietnia 1993 r.)
2) Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestor zobowi¹zany jest
do³¹czyæ Studium Krajobrazowe akceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Studium
okreli dopuszczalne wysokoci rozmieszczenia zabudowy, z uwagi na po³o¿enie terenu w strefie ochrony
krajobrazu i ekspozycji sylwety Starego Miasta. Wytyczne uzyskane ze Studium musz¹ byæ uwzglêdnione
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3) Zakaz odprowadzania cieków do gruntu  cieki deszczowe z rejonu parkingu po odpowiednim podczyszczeniu odprowadziæ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.
4) Projekt budowlany musi byæ sporz¹dzony wed³ug wytycznych i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Rozwiniêcie ustaleñ w tym zakresie zawarto w ust. 4, dotycz¹cym zasad i standardów zabudowy.
5) Zakaz wycinki drzew z wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.

3.

Zasady obs³ugi z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej.
1) Obs³uga komunikacyjna terenu z istniej¹cej ulicy Jeziornej kategorii obs³ugi bezporedniej  gminna ulica
lokalna kategorii D.
2) Obowi¹zuje zapewnienie miejsc gara¿owych (postojowych) na w³asnym terenie w iloci minimum jedno
miejsce postojowe na trzech u¿ytkowników lub pracowników. Lokalizacja miejsc parkingowych w pó³nocnej
czêci dzia³ki.
3) Zaopatrzenie w wodê z sieci miejskiej. Zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych na podstawie bilansu
potrzeb ca³ego miasta. Po pod³¹czeniu terenu do wodoci¹gu miejskiego istniej¹c¹ studniê przeznaczyæ na
ujêcie awaryjne z wyznaczeniem i zagospodarowaniem stref ochronnych. Dopuszcza siê likwidacjê studni w
oparciu o projekt likwidacji uzgodniony z Geologiem Wojewódzkim.
4) Odprowadzenie cieków sanitarnych do sieci miejskiej.
5) Zasilanie w energiê elektryczn¹ z sieci miejskiej. Dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowej typu miejskiego z zasilaniem kablowym dla obs³ugi projektowanej zabudowy.
6) Obs³uga telekomunikacyjna z miejskiej sieci telekomunikacyjnej wed³ug warunków ustalonych przez operatora systemu.
7) Ogrzewanie budynków lokalne, z zachowaniem mo¿liwoci pod³¹czenia do miejskiej sieci ciep³owniczej po jej
realizacji. Ogrzewanie gazem lub paliwem o niskiej zawartoci siarki, dopuszcza siê inne rodzaje paliwa.
8) Ustala siê mo¿liwoæ zaopatrzenia w gaz przewodowy o cinieniu do 0,4 MPa.
9) Ustala siê miejski system gromadzenia odpadów i ich unieszkodliwiania lub utylizacji w ramach systemu
gminnego. Wskazuje siê koniecznoæ segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpady
niebezpieczne.
10) Budowa i rozbudowa elementów infrastruktury technicznej na dzia³ce bez ograniczeñ z warunkiem ich realizacji
jako podziemnych.

4.

Zasady i standardy kszta³towania zabudowy.
1) Projektowane obiekty kubaturowe winny uwzglêdniaæ widok na panoramê od strony jeziora, ³¹cznie z widokiem z przeciwleg³ego brzegu, od strony grodu i zamku oraz innych wzniesieñ terenu.
2) Obowi¹zuje realizacja obiektu podstawowego o jednej bryle o zró¿nicowanej wysokoci i szczególnych walorach estetycznych o charakterze zabudowy pensjonatowej.
3) Dachy strome, materia³ cian dowolny.
4) Wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 9 m od istniej¹cego poziomu terenu do kalenicy.
5) Nieprzekraczalne linie zabudowy wynosz¹:
a) od brzegów rzeki S³ubi 30 m,
b) od wschodniej granicy dzia³ki 10 m,
c) od linii rozgraniczenia ulicy Jeziornej 5 m,
d) od brzegów jeziora Morzycko 130 m.
6) Powierzchnia zabudowy dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ 30 % jej powierzchni. Iloæ miejsc noclegowych nie mo¿e
przekraczaæ 25.
7) Istniej¹ce obiekty s³u¿¹ce dot¹d produkcji rolnej  do rozbiórki.
8) Przy kszta³towaniu zabudowy i zagospodarowania terenu nale¿y uwzglêdniæ potrzeby ludzi niepe³nosprawnych.
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9) Ogrodzenie terenu jednolite, zgodne z granic¹ stanu w³adania. zakaz grodzenia terenu do brzegów rzeki S³ubi
w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m.
10) Obowi¹zuje zapewnienie dostêpu do wody, dla swobodnego przejcia lub przejazdu wzd³u¿ rzeki S³ubi.
11) Ustalenia dotycz¹ce wysokoci zabudowy oraz jej rozmieszczenia zostan¹ okrelone w studium krajobrazowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
12) Projekt budowlany musi byæ sporz¹dzony wed³ug wytycznych i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  uwagi na po³o¿enie w strefie K  ochrony krajobrazu.
5.

Ustalenia dotycz¹ce mo¿liwoci parcelacji terenu.
Zakaz parcelacji.
§ 4.

Rysunek zmiany planu w skali 1:500 jest integraln¹ czêci¹ uchwa³y i stanowi za³¹cznik nr 1. Rysunek ustala:
1) linie rozgraniczenia terenu o symbolu UT podlegaj¹cego zmianom wed³ug niniejszej uchwa³y,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§ 5.
Uchwala siê zmianê przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego klas RIIIb, S/RIIIb i £III o ³¹cznej powierzchni 0,2685 ha. Zestawienie tych gruntów zawarte jest w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§ 6.
Wysokoæ op³at wed³ug art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany jak w § 1 ustala siê na 30 %.
§ 7.
W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ trac¹ moc ustalenia dotycz¹ce terenu
okrelonego w § 1.
§ 8.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Moryñ.
§ 9.
Uchwa³a wchodzi ¿ycie 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zygmunt Puch
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Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 12 listopada 1998 r.

skala 1:500

Poz. 19
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IV/21/98
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 12 listopada 1998 r.
1.2. Zestawienie gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nielene.
Województwo Szczeciñskie Gmina Moryñ.

* Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych.
Poz. 20
UCHWA£A NR IV/22/98
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 12 listopada 1998 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ,
w obrêbie geodezyjnym Moryñ I.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775) oraz art. 26 i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89,
poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.,
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370), Rada Miejska w Moryniu uchwala,
co nastêpuje:
§1
1.

Uchwala siê zmianê Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Moryñ uchwalonego uchwa³¹ Nr
XI/59/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Moryniu z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ (Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 12, poz. 161, z 1992 r. Nr 9, poz. 123),
polegaj¹c¹ na zmianie przeznaczenia dzia³ek o numerach 46, 49, 51, 53/1, 53/2, 54, 67, 69/1, 69/2, 69/3 w obrêbie
geodezyjnym Moryñ 1, z funkcji rekreacyjnej na funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

2.

Obszar i zakres zmiany jest zgodny z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXX/285/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r.
w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ.
§ 2.

Do czasu zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ planu, przedmiotowy teren mo¿e byæ wykorzystywany w sposób dotychczasowy.
§ 3.
USTALENIA PLANISTYCZNE
1.

Ustalenia funkcjonalne.
1) Funkcja podstawowa: mieszkaniowa, symbol terenu na rysunku zmiany planu: M.
2) W granicach terenu o funkcji podstawowej jak w pkt 1 wyodrêbniono liniami podzia³u wewnêtrznego tereny
o ró¿nych zasadach zagospodarowania a zwi¹zanych z obs³ug¹ tej funkcji.
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Linie rozgraniczenia terenu objêtego zmian¹ pokazano na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, linie te przebiegaj¹ zgodnie z za³¹cznikiem mapowym do uchwa³y Rady Miejskiej w
Moryniu wymienionej w § 1 ust. 2 (§ 1 ust. 2 tej uchwa³y).

Ustalenia ogólne dotycz¹ce terenu M.
1) Ustalenia z zakresu ochrony rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury.
a) W zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ procedury wynikaj¹ce z po³o¿enia w otulinie Cedyñskiego Parku Krajobrazowego zawarte w rozporz¹dzeniu Nr 3/93
Wojewody Szczeciñskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyñskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj. Szczec. Nr 4 z dnia 10 kwietnia 1993 r.).
b) Projekt budowlany musi byæ sporz¹dzony wed³ug wytycznych i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
c) Zakaz odprowadzania cieków do gruntu; cieki deszczowe po odpowiednim podczyszczeniu odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej.
d) Zmiana ukszta³towania terenu dopuszczalna jest jedynie w zakresie niezbêdnym dla poprawnej technicznie realizacji zawartego w ustaleniach zagospodarowania.
e) Zakaz budowy urz¹dzeñ nawodnych, pomostów itp. zwi¹zanych z rzek¹ S³ubi¹.
f) Zakaz wycinki drzew i krzewów w pasie 10 m od brzegów rzeki S³ubi, za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
2) Zasady obs³ugi z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej.
a) Obs³uga komunikacyjna terenu z istniej¹cej ulicy Dworcowej  droga krajowa nr 125 kategorii KZt.
b) Wyznacza siê ulice obs³ugi bezporedniej  gminna ulica lokalna kategorii D (symbol na rysunku
zmiany planu 9KD), ci¹g pieszojezdny (symbol na rysunku zmiany planu 10K) i trasê pieszorowerow¹ (symbol na rysunku zmiany planu 11K i 13K).
c) Wyznacza siê przebieg tras pieszorowerowych w terenach zieleni i pasach ulicznych jak na rysunku
zmiany planu.
d) Dopuszcza siê lokalizacjê miejsc do parkowania samochodów na terenie us³ug z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
e) Obowi¹zuje zapewnienie miejsc gara¿owych lub postojowych na terenie posesji zabudowy jednorodzinnej w iloci minimum dwa miejsca postojowe na ka¿de mieszkanie.
f) Zaopatrzenie w wodê z sieci miejskiej. Zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych na podstawie
bilansu potrzeb ca³ego miasta.
g) Odprowadzanie cieków sanitarnych do sieci miejskiej poprzez przepompowniê zlokalizowan¹ na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu jako 8 NO, EE, ZP. Strefy sanitarne nie mog¹ wykraczaæ poza
linie podzia³u wewnêtrznego ograniczaj¹cego ten teren.
h) Zasilanie w energiê elektryczn¹ z sieci miejskiej. Dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowej typu
miejskiego z zasilaniem kablowym dla obs³ugi projektowanej zabudowy. Lokalizacja na terenie oznaczonym w rysunku zmiany planu jako 8 NO, EE, ZP. Linie elektroenergetyczne wy³¹cznie kablowe.
i) Obs³uga telekomunikacyjna z miejskiej sieci telekomunikacyjnej wed³ug warunków ustalonych przez
operatora systemu.
j) Ogrzewanie budynków lokalne, z zachowaniem mo¿liwoci pod³¹czenia do miejskiej sieci ciep³owniczej
po jej realizacji. Ogrzewanie gazem lub paliwem p³ynnym o niskiej zawartoci siarki, dopuszcza siê inne
rodzaje paliwa.
k) Ustala siê mo¿liwoæ zaopatrzenia w gaz przewodowy o cinieniu do 0,4 MPa, projekty zagospodarowania ulic i ci¹gów pieszych musz¹ uwzglêdniaæ doprowadzenie gazu do wszystkich obiektów mieszkalnych.
l) Ustala siê miejski system gromadzenia odpadów i ich unieszkodliwiania lub utylizacji w ramach systemu gminnego. Wskazuje siê koniecznoæ segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na
odpady niebezpieczne.
3) Zasady i standardy kszta³towania zabudowy.
a) dopuszcza siê lokalizacjê:
 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji us³ugowoprodukcyjnych nieuci¹¿liwych
 us³ug zwi¹zanych z bezporednio obs³ug¹ zespo³u mieszkaniowego
 terenów zieleni urz¹dzonej
 sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
 dróg dojazdowych i parkingów niezbêdnych dla obs³ugi terenu.
b) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
 od linii regulacyjnej ulicy Dworcowej 10 m
 od linii regulacyjnej projektowanej ulicy kategorii D  5 m
 od ci¹gu pieszojezdnego  5 m
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4)

3.

od wydzielonej trasy pieszorowerowej  2 m
od brzegów rzeki S³ubi  40 m  z wyj¹tkiem lokalizacji koniecznych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
c) Obowi¹zuje dostosowanie bry³ budynków do architektury miasta.
d) Dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ we wszystkich formach.
e) Obowi¹zuj¹ dachy strome, materia³ cian dowolny.
f) Iloæ kondygnacji nadziemnych od I do II i pó³; maksymalna wysokoæ zabudowy od istniej¹cego
poziomu terenu do kalenicy dachu  10 m.
g) Okrela siê minimalne i maksymalne powierzchnie dzia³ek:
 dla zabudowy wolnostoj¹cej od 450 do 600 m2
 dla zabudowy wolnostoj¹cej z dopuszczeniem funkcji us³ugowoprodukcyjnej minimum 1000 m2
 dla zabudowy bliniaczej od 290 do 390 m2
 dla zabudowy szeregowej od 200 do 250 m2.
h) Gêstoæ zabudowy netto: maksymalnie 25 mieszkañ na 1 ha terenu.
i) Maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy netto (stosunek powierzchni ogólnej do powierzchni
terenu netto)  0,25.
j) Maksymalny procent zabudowy terenu ustala siê na 35 %, a zieleni na dzia³ce minimum 40 %.
k) Przy kszta³towaniu zabudowy i zagospodarowania terenu nale¿y uwzglêdniæ potrzeby ludzi niepe³nosprawnych.
l) Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych w obrêbie budynków mieszkalnych bez prawa zwiêkszania powierzchni dzia³ki i ustalonego procentu jej zabudowy.
m) Ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych wzd³u¿ pierzei wyznaczonych ulic w jednej linii zabudowy, z dopuszczeniem odst¹pienia od tej zasady w przypadkach szczególnych (konfiguracja terenu,
po³o¿enie dzia³ki przy placu manewrowym).
n) Obowi¹zuje zapewnienie dostêpu do wody dla swobodnego przejcia lub przejazdu wzd³u¿ rzeki S³ubi.
Ustalenia dotycz¹ce mo¿liwoci parcelacji terenu.
Dopuszcza siê parcelacjê terenu wed³ug zasad okrelonych w § 3 ust. 1 i 2 pkt 2 i pkt 3 dla poszczególnych jego
czêci wyodrêbnionych na rysunku zmiany planu.

Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów wyodrêbnionych na rysunku zmiany planu liniami podzia³u
wewnêtrznego.
Lp.

symbol
na
rysunku

powierzchnia
ha*)

TREÆ USTALEÑ

1

2

3

4

1.

1 MJ

0 ,1 8

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2.

2 MJ

0 ,3 0

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem funkcji
us³ugowo- produkcyjnej nieuci¹¿liwej w wydzielonych obiektach lokalizacja w g³êbi dzia³ki lub wbudowanych. Wysokoæ budynków
us³gowo- produkcyjnych maksymalnie jedna kondygnacja (5 m od
poziomu terenu do kalenicy). O bs³uga w zakresie komunikacji
infrastruktury technicznej z ulicy 5 K D. O bowi¹zuje urz¹dzenie
zieleni os³onowo- izolacyjnej od obiektów us³ugowo- produkcyjnych.

3.

3 MJ

0 ,3 2

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

4.

4 MJ

0 ,2 2

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Z uwagi na zró¿nicowan¹
rzebê terenu dopuszcza siê dzia³ki o powierzchni do 1000 m.
O bowi¹zuje zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem.

5.

5 MJ

0 ,1 0

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

6.

6 UO

0 ,0 7

Us³ugi owiaty - czêæ szkolnego boiska sportowego.

7.

7 U.ZP

0,11

Us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹, miejsca do parkowania samochodów.
Wykonanie przejcia w rejonie skarp, ³¹cz¹cego dwa ró¿ne poziomy
terenu wraz z zabezpieczeniem skarpy przed osuwaniem.
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8.

8 NO , EE.
ZP

0 ,1 3

Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z zieleni¹ towarzysz¹c¹. Lokalizacja
przepompowni cieków i stacji transformatorowej typu miejskiego z zasilaniem
kablowym.
Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niezwi¹zanych
z infrastruktur¹ techniczn¹.
Teren po³o¿ony w 40- metrowej strefie ochronnej rzeki S³ubi. Przebieg trasy pieszorowerowej.

9.

9 KD

0 ,3 2

Ulica obs³ugi bezporedniej - gminna ulica kategorii D. D³ugoæ ~
335 m, szerokoæ pasa ulicznego 12 m. Trasa pieszo- rowerowa w pasie ulicznym.
Lokalizacja ci¹gów infrastruktury technicznej.

10.

10 K

0 ,0 6

Ci¹g pieszo- jezdny o nawierzchni rozbieralnej. D³ugoæ ~85 m, szerokoæ pasa ulicznego
7 m. Trasa pieszo- rowerowa. Ci¹gi infrastruktury technicznej.

11.

11 K

0 ,0 5

Trasa pieszo- rowerowa wydzielona. D³ugoæ ~115 m, szerokoæ 4 m. Ci¹gi
infrastruktury technicznej.

12.

12 RP

0 ,3 2

U¿ytki rolne. Zakaz zabudowy.

13.

13 K

0 ,0 1

Trasa pieszo- rowerowa wydzielona. D³ugoæ 25 m, szerokoæ 4 m .

razem

2 ,1 9

*) uwaga: powierzchnie terenów stanowi¹ wielkoci orientacyjne, nie podlegaj¹ uchwaleniu.
§ 4.
Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 jest integraln¹ czêci¹ uchwa³y i stanowi za³¹cznik nr 1. Rysunek ustala:
1) linie rozgraniczenia terenu o symbolu M podlegaj¹cego zmianom wed³ug niniejszej uchwa³y,
2) linie wewnêtrznego podzia³u terenu,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy  od tras komunikacyjnych i rzeki S³ubi,
4) trasê pieszorowerow¹,
5) granicê pasa technologicznego od rzeki S³ubi.
§ 5.
Uchwala siê zmianê przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego klas R IVb i RV o ³¹cznej powierzchni
0,12 ha. Zestawienie tych gruntów zawarte jest w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§ 6.
Wysokoæ op³at wed³ug art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany jak w § 1 ustala siê na 30 %.
§ 7.
W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Moryñ trac¹ moc ustalenia dotycz¹ce terenu
okrelonego w § 1.
§ 8.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Moryñ.
§ 9.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zygmunt Puch
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DROGA KRAJOWA NR 125 (ULCA DWORCOWA

RZEKA S£UBIA

U¯YTKI ROLNE

LAS

SZKO£A

MLECZARNIA

ZABUDOWA MIESZKANIOWA

LINIE ROZGRANICZENIA TERENU

TERENY PPOZA OBSZAREM ZMIANY

PRZEJCIE PIESZE

TRASA PIESZO-ROWEROWA

UPRAWY POLOWE

TRASA PIESZO-ROWEROWA WYDZIELONA

CI¥G PIESZO-JEZDNY

ULICE OBS£UGI BEZPOREDNIEJ KATEGORII D

URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Z ZIELENI¥

US£UGI Z ZIELENI¥ TOWARZYSZ¥C¥

US£UGI OWIATY

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

OBS£UGA TERENU

GRANICE PASA TECHNOLOGICZNEGO RZEKI

NIEPZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

LINIE RPODZIA£U WEWNÊTRZNEGO TERENU

SYMBOL PODSTAWOWEJ FUNKCJI TERENU

LINIE ROZGRANICZENIA TERENU

TERENY OBJÊTE ZMIAN¥ PLANU
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IV/22/98
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 12 listopada 1998 r.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IV/22/98
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 12 listopada 1998 r.
1.2. Zestawienie gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nielene.
Województwo Szczeciñskie Gmina Moryñ.

* Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych.
Poz. 21
UCHWA£A NR IV/27/98
Rady Miejskiej w Trzciñsku Zdroju
z dnia 22 grudnia 1998 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Trzciñsko Zdrój.
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 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
W Statucie Gminy Trzciñsko Zdrój, przyjêtym uchwa³¹ Nr XX/118/96 Rady Miejskiej w Trzciñsku Zdroju z dnia 10
czerwca 1996 r. (Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 9, poz. 74, i z 1998 r. Nr 15, poz. 97) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
§ 52 pkt 2 otrzymuje brzmienie Klub radnych mo¿e tworzyæ nie mniej ni¿ 3 radnych.
§2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojwództwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Ró¿a Ryczañczyk
Poz. 22
UCHWA£A NR V/19/98
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 28 grudnia 1998 r.
w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin  ucilenie przebiegu
obwodnicy miejscowoci Dargob¹d.
Na podstawie przepisów art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89,
poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, i Nr 133, poz. 885), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz 686, Nr 113, poz, 734, Nr 123, poz 775) oraz uchwa³y Rady Miejskiej
w Wolinie Nr XLVI/302/97 z dnia 5 grudnia 1997 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia w/w zmiany, Rada Miejska w Wolinie
uchwala,co nastêpuje:
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§ 1.
Dokonuje siê zmiany w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, zatwierdzonym
uchwa³¹ Nr XVI/65/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wolinie z dnia 27 maja 1986 r. (Dz.Urz.Woj.Szczec. z 1997 r.
Nr 6 poz. 72) pod obejcie drogowe miejscowoci Dargob¹d w ci¹gu drogi krajowej nr 3  zgodnie z za³¹cznikiem 
rysunkiem zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w skali 1:1 000.
§ 2.
PRZEPISY OGÓLNE
1.

Granice obszaru zmiany w planie oznaczono na rysunku zmiany w skali 1:1 000, stanowi¹cym integraln¹ czêæ
zmiany jako za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2.

Ustalenia zmiany w planie obejmuj¹:
1) tereny urz¹dzeñ tras komunikacyjnych, oznaczonych na rysunku zmiany w planie symbolem S3,
2) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, okrelone na rysunku planu oznaczeniami liniowymi.

3.

Tereny, o których mowa w ust. 1, do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ funkcji terenu, mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

4.

Obowi¹zuj¹cym ustaleniem zmiany w planie s¹ linie rozgraniczaj¹ce przeznaczone pod obejcie drogowe miejscowoci Dargob¹d.

5.

Zagospodarowanie trasy komunikacyjnej w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych jest orientacyjne.

6.

Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej s¹ ilustracj¹ zasady i nie stanowi¹ przes¹dzeñ
lokalizacyjnych.

7.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale¿y okreliæ wed³ug zasad ustalonych dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, jak na rysunku zmiany w planie.
§ 3.
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

1.

Ustalenie komunikacyjne:
1) oznacza siê na rynku zmiany w planie odcinek publicznej drogi krajowej symbolem S3  (obejcie miejscowoci Dargob¹d) jako drogê ekspresow¹ jednojezdniow¹,
2) ustala siê zmienn¹ szerokoæ drogi S3 w liniach rozgraniczaj¹cych  23  55 m,
3) w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi S3 konieczna jest realizacja zbiorczej drogi dojazdowej na odcinku od
drogi wojewódzkiej w kierunku do Mokrzycy Wielkiej do drogi gminnej nr 413 1005 biegn¹cej do Warnowa,
4) przeciêcie drogi S3 z drog¹ wojewódzk¹ Dargob¹dMokrzyca Wielka w dwóch poziomach,
5) ustala siê koniecznoæ realizacji przejazdu gospodarczego pod drog¹ S3 w rejonie km 21+230.

2.

Wymogi w zakresie ochrony rodowiska:
1) koniecznoæ ekranowania obiektów mieszkalnych i us³ugowych, które znajdowaæ siê bêd¹ w odleg³oci mniejszej ni¿ 70 m od projektowanej drogi,
2) konieczne przejcia dla zwierz¹t na odcinku drogi przechodz¹cym przez tereny lene,
3) konieczne obsadzenie drogi w liniach rozgraniczaj¹cych szpalerem zieleni izolacyjnej: drzewami i krzewami.

3.

Na odcinkach drogi objêtych stref¹ ochrony archeologicznokonserwatorskiej W III  ograniczonej ochrony
archeologicznej obowi¹zuje:
1) uzgodnienie i opiniowanie wszelkich prac in¿ynierskich i budowlanych podejmowanych w obrêbie stanowiska, przez Muzeum Narodowe w Szczecinie  Dzia³u Ochrony Zabytków Archeologicznych (MN  DOZA),
2) w przypadku podjêcia realizacji inwestycji obowi¹zuje prowadzenie interwencyjnych badañ archeologicznych
na koszt inwestora,
3) inwestorzy i u¿ytkownicy obowi¹zani s¹ do zawiadomienia MNDOZA o podjêciu dzia³añ inwestycyjnych
z wyprzedzeniem minimum 3  miesiêcznym,
4) rozpoczêcie prac ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji uzale¿nia siê od uzyskania stosownego pozwolenia od MNDOZA w Szczecinie.

Warunki ochrony archeologicznej na tych terenach okrela Muzeum Narodowe w Szczecinie.
4.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) odprowadzenie cieków  dla sp³ywów opadowych  powierzchniowe odwodnienie drogi do rowów melioracyjnych poprzez rowy przydro¿ne i przepusty oraz dwa krótkie systemy kanalizacyjne,
2) konieczne podczyszczenie wód opadowych (separatory oleju i zwi¹zków ropopochodnych) przed odprowadzeniem do odbiorników (rowów, cieków lub do gruntu),
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zakaz grodzenia rowów melioracyjnych w pasie szerokoci 3 m, w celu zapewnienia obs³ugi technicznej
rowów,
w zakresie infrastruktury technicznej, koliduj¹cej z planowanym przebiegiem drogi S3 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
wymogi:
a) sieæ wodoci¹gowa  zmiana trasy trzech odcinków istniej¹cego wodoci¹gu  na warunkach w³aciciela sieci,
b) elektroenergetyka  zmiana trasy napowietrznych linii energetycznych 0,4 kV oraz 15 kV, wykonanie
linii kablowej  na warunkach w³aciciela sieci,
c) sieæ telekomunikacyjna  istniej¹c¹ liniê napowietrzn¹ telefoniczn¹ nale¿y zdemontowaæ i w jej miejsce
u³o¿yæ kabel,
d) kabel telekomunikacji miêdzymiastowej KD£ 171  pog³êbiæ do rzêdnej terenu docelowej o 100 cm,
niniejsza zmiana nie narusza projektowanego przebiegu regionalnej sieci wodoci¹gowej po pó³nocnej stronie
obejcia miejscowoci Dargob¹d.
§ 5.
PRZEPISY KOÑCOWE

1.

Na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹ w planie trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XVI/65/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy Wolin
z dnia 27 maja 1986 r.

2.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê za
wzrost wartoci nieruchomoci w wysokoci 0 %.

3.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Wolinie.

4.

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

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZCHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 22

Za³¹cznik do uchwa³y Nr V/19/98
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 28 grudnia 1998 r.

Rysunek 1.
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Rysunek 2.
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Poz. 23
UCHWA£A NR II/9/98
Rady Powiatu Polickiego
z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Polickiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 19, art. 32 ust. 4, art. 40 ust. 1, art. 43 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1041) Rada Powiatu Polickiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê statut Powiatu Polickiego, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Hieronim Michalak
Za³¹cznik do uchwa³y Nr II/9/98
Rady Powiatu Polickiego
z dnia 30 grudnia 1998 r.
STATUT
POWIATU POLICKIEGO
Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Powiat Policki zwany dalej Powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców powiatu,
oraz terytorium obejmuj¹ce gminy:
1) Dobra Szczeciñska,
2) Ko³baskowo,
3) Nowe Warpno,
4) Police.
§ 2.
1.

Siedzib¹ w³adz Powiatu jest miasto Police.

2.

Powiat po³o¿ony jest w Województwie Zachodniopomorskim i obejmuje obszar 664 km2.

3.

Granice powiatu okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do statutu.
§ 3.

1.

Powiat ma osobowoæ prawn¹.

2.

Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania 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 sprawy jako nale¿¹ce do
zakresu dzia³ania powiatu.
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§ 6.
1.

Powiat mo¿e zawieraæ z organami administracji rz¹dowej porozumienia w sprawie wykonywania zadañ publicznych
z zakresu administracji rz¹dowej.

2.

Powiat mo¿e zawieraæ porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych z jednostkami lokalnego samorz¹du terytorialnego, a tak¿e z województwem, na którego obszarze znajduje siê terytorium powiatu.
§ 7.

1.

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

2.

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

3.

Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Powiatu.
Rozdzia³ 2
ORGANY POWIATU
§ 8.

Organami Powiatu s¹:
1) Rada Powiatu,
2) Zarz¹d Powiatu.
RADA POWIATU
§ 9.
1.

Rada Powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Powiatu, z zastrze¿eniem przepisów o referendum powiatowym.

2.

Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.

3.

Radni wybierani s¹ w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu oraz jej
liczebnoæ, okrela odrêbna ustawa.
§ 10.

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, bêd¹cego g³ównym
ksiêgowym bud¿etu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du, w tym
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¿ 3 lata, je¿eli przepisy ustaw nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelenia 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 na wniosek Zarz¹du uchwa³ w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu i flagi Powiatu,
12) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.
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§ 11.
1.

Uchwa³y Rady Powiatu zapadaj¹ 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.
§ 12.

1.

Rada Powiatu wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego i 2 Wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

2.

Radny wchodz¹cy w sk³ad Zarz¹du Powiatu nie mo¿e pe³niæ funkcji, o których mowa w ust. 1.

3.

Zadaniem Przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy Rady Powiatu oraz prowadzenia jej obrad. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego, jego zadania wykonuje upowa¿niony Wiceprzewodnicz¹cy.

4.

Przewodnicz¹cy Rady jest w³aciwy do nawi¹zania stosunku pracy ze Starost¹ Powiatu i dokonywania czynnoci
z zakresu stosunku pracy.

5.

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

6.

W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
§ 13.

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 14 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Powiatu.

4.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem
radny.
§ 14.

1.

Rada Powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.

2.

W razie potrzeby Rada Powiatu mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
§ 15.

1.

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 sesjê, w szczególnoci projekt uchwa³, dorêcza siê w terminie 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 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
§ 16.

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.
§ 17.

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.
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4.

Zarz¹d Powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji Rady Powiatu.

Poz. 23

§ 18.
1.

Sesje Rady Powiatu s¹ jawne.

2.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady Powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie informacji w siedzibie starostwa.

3.

Porz¹dek obrad sesji Rady Powiatu powinien zostaæ wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek
Przewodnicz¹cego Rady lub radnego, Rada Powiatu mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu
w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

4.

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

5.

W protokole z 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.
§ 19.

1.

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

2.

W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.

3.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.

4.

Otwarcie sesji Rady Powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
obrady sesji Rady Powiatu.

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 wnioski, o których mowa w punkcie 2 oraz porz¹dek obrad.

6.

Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub zmianê ustalonego porz¹dku obrad wy³¹cznie z wa¿nych
powodów, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, komisji lub Zarz¹du.

7.

Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu oraz pracy Zarz¹du,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
§ 20.

1.

Pisemne interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do Zarz¹du Powiatu albo komisji Rady za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady.

2.

Interpelacjê 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.
§ 21.

1.

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

2.

Do zapytañ radnych stosuje siê odpowiednio przepisy § 20 ust. 3 i 4.
§ 22.

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.
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Poz. 23

§ 23.
1.

Przewodnicz¹cy Rady 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.
§ 24.

1.

Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.

2.

Przewodnicz¹cy Rady 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.
§ 25.

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.

Poprawki do projektu uchwa³y zg³aszane s¹ Przewodnicz¹cemu w formie pisemnej. Przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ
przerwê w obradach dla zredagowania wniosku.

3.

Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania
mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia i uzasadnienia wniosku formalnego lub porz¹dku g³osowania.
§ 26.

1.

Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1) co najmniej 5 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.
§ 27.

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.
§ 28.

1.

W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.

2.

G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g³osy Przewodnicz¹cy Rady Powiatu.

83

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

3.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy Rady Powiatu.

4.

Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.

Poz. 23

§ 29.
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 przypomina radnym zasady g³osowania i og³asza wyniki g³osowania tajnego
niezw³ocznie po ich ustaleniu.

5.

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

6.

Ustala siê zasady g³osowania tajnego:
1) przy g³osowaniu indywidualnym tj. dotycz¹cym odrêbnie ka¿dego kandydata (wniosku), stawia siê znak
X przy ka¿dym kandydacie w rubryce za, albo przeciw, albo wstrzymany, postawienie znaku X w wiêcej
ni¿ jednej rubryce dotycz¹cej ka¿dego z kandydatów, b¹d nie postawienie znaku w ogóle, oznacza g³os
niewa¿ny,
2) przy g³osowaniu blokowym (dotyczy grupy kandydatów), stawia siê znak X w rubryce za, albo przeciw,
albo wstrzymanie, postawienie znaku X w wiêcej ni¿ jednej rubryce, b¹d nie postawienie znaku w ogóle
oznacza g³os niewa¿ny.

7.

Przy g³osowaniach, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, w przypadku wyst¹pienia równej liczby g³osów za
i przeciw wynik g³osowania uwa¿a siê za negatywny.
§ 30.

1.

G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ 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, to znaczy 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
stanowi pierwsza liczba ca³kowita, przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
§ 31.

1.

Z przebiegu sesji Rady Powiatu sporz¹dza siê protokó³.

2.

Protokó³ z sesji 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 z sesji Rady Powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 3 dni przed terminem kolejnej sesji.

5.

Protokó³ poprzedniej sesji Rady Powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji.

6.

Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u powinny byæ wnoszone przez radnych nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji
Rady, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.
§ 32.

1.

Uchwa³y Rady Powiatu podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.

2.

W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady Powiatu, uchwa³y podpisuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady prowadz¹cy sesjê.
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§ 33.
1.

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

2.

Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady Powiatu. Rejestr uchwa³
prowadzi Starosta.

3.

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

4.

Starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach okrelonych w ust.3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem nadzoru izby.
§ 34.

1.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze
obwieszczeñ lub og³oszeñ. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia.

2.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
§ 35.

Starostwo powiatowe gromadzi i udostêpnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez
Powiat.
§ 36.
1.

Rada Powiatu kontroluje dzia³alnoæ 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 4, w tym Zastêpcê Przewodnicz¹cego i Sekretarza Komisji.

3.

Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Radê Powiatu.

4.

Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 10 grudnia roku
poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.

5.

Za zgod¹ Rady Powiatu, Komisja Rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê 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 2 do 3 cz³onków komisji. Przewodnicz¹cy Komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli okrelaj¹c w nim zakres kontroli.
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3.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia 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 mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ
w¹tpliwoci 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 warunków do przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia pomieszczenia, potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.

2.

Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci 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 dni od zakoñczenia kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³ Komisji Rewizyjnej.

2.

Komisja Rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli, sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki
oraz do Zarz¹du Powiatu, wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.

3.

Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ Komisjê Rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem ust. 4.

4.

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

5.

Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radê, wyników
kontroli wykonania bud¿etu Powiatu oraz realizacji rocznego planu kontroli.

6.

Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radê przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na rok.
§ 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.

4.

Komisja powo³uje i odwo³uje zastêpcê przewodnicz¹cego, mo¿e równie¿ powo³aæ sekretarza komisji.

5.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ 2 komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym tylko 1 komisji.

6.

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¿y:
1) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ i przygotowywanie projektów uchwa³,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ Rady,
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opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Zarz¹d lub inne komisje,
analizowanie skarg i wniosków mieszkañców Powiatu.

2.

Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w zatwierdzonym planie.

3.

Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ Radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej raz w roku oraz
w ka¿dym czasie  na ¿¹danie Rady.
§ 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 mo¿e 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,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenie komisji,
4) kieruje obradami komisji.

2.

Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji
lub Przewodnicz¹cego Rady.
§ 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 tworzyæ co najmniej 5 radnych.

3.

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

1.

Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w ci¹gu 14 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.

2.

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

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
30 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.

6.

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

7.

Kluby obraduj¹ na posiedzeniach w siedzibie lub poza siedzib¹ Rady.
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ZARZ¥D POWIATU
§ 52.
1.

Zarz¹d Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.

2.

W sk³ad Zarz¹du Powiatu wchodz¹: Starosta jako jego przewodnicz¹cy, Wicestarosta i pozostali cz³onkowie
w liczbie 4 osób.

3.

Cz³onkowie Zarz¹du Powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu Rady.
§ 53.

1.

Z cz³onkami Zarz¹du spoza sk³adu Rady, nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru.

2.

Stosunek pracy mo¿e byæ równie¿ nawi¹zany z radnymi wybranymi w sk³ad 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,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z zastrze¿eniem art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie powiatowym,
6) ogólny nadzór nad realizacj¹ zamówieñ publicznych,
7) ustanawianie pe³nomocników stosownie do potrzeb.

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 pomocniczych Powiatu, które wspólnie tworz¹ powiatow¹ administracjê zespolon¹.
§ 55.

1.

Starosta organizuje pracê Zarz¹du Powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami Powiatu oraz
reprezentuje Powiat na zewn¹trz.

2.

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio
zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych spowodowaæ znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbêdne
czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci Zarz¹du Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.

3.

Czynnoci, o których mowa w ust. 2, wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du Powiatu.

4.

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

5.

Starosta jest w³aciwy do nawi¹zania stosunku pracy z:
1) Wicestarost¹ i cz³onkami Zarz¹du  na podstawie wyboru,
2) Sekretarzem i Skarbnikiem  na podstawie powo³ania,
3) pozosta³ymi pracownikami starostwa  na podstawie umowy o pracê.

6.

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.

7.

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. 6.
§ 56.

Do zadañ Starosty w zakresie organizowania pracy Zarz¹du Powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzenia Zarz¹du,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad,
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 potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿
raz w tygodniu.
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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 3 dni od 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 podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.

4.

Uchwa³y Zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.

5.

Do podejmowania uchwa³ przez Zarz¹d stosuje siê odpowiednio § 11 ust. 1.
§ 60.

1.

Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom Zarz¹du oraz Sekretarzowi i skarbnikowi Powiatu.

2.

Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ Rady Powiatu, chyba ¿e Rada okreli zasady wykonywania swojej
uchwa³y.
§ 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 z posiedzenia Zarz¹du powinien dok³adnie odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg
dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi przez Zarz¹d.

4.

Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.

5.

Cz³onkowie Zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub
uzupe³nienie.

6.

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

7.

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 obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie Starosty, przy
równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.
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§ 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 technicznoorganiazacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów 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 wykonywania zadañ Powiatu.

2.

Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy, przekszta³ca i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek Rada Powiatu.

3.

Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarz¹d Powiatu, z zastrze¿eniem ust. 5.

4.

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.

5.

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,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
3) Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna,
4) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny,
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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.
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§ 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.

4.

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

5.

Uchwa³ê bud¿etow¹ Powiatu lub uchwa³ê, o której mowa w ust. 4, Starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 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.
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§ 75.
1.

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

2.

Inne powiatowe osoby prawne nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za zobowi¹zania Powiatu.
§ 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
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 77.

Zmian statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§ 78.
Statut Powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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UCHWA£A NR I/28/99
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 8 stycznia 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Goleniowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155,
poz. 1014) Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Powiatu Goleniowskiego, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Og³oszenie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Mêdrek
Za³¹cznik do uchwa³y Nr I/28/99
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 8 stycznia 1999 r.
STATUT
POWIATU GOLENIOWSKIEGO
Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE
1.

Powiat goleniowski, zwany dalej powiatem. stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasto i gminê Dobra,
2) miasto i gminê Goleniów,
3) miasto i gminê Maszewo,
4) miasto i gminê Nowogard,
5) gminê Osina
6) gminê Przybiernów,
7) gminê Stepnica,

2.

Mapa powiatu goleniowskiego stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego statutu.
§ 2.

Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Goleniów.
§ 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 fagê ustanowione przez radê powiatu w drodze uchwa³y.
§ 5.
1.

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

2.

Do zakresu dzia³ania powiatu, o którym mowa w ust. 1 nale¿y równie¿ wykonanie zadañ powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y.
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Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te sprawy jako nale¿¹ce do
zakresu dzia³ania powiatu.
§ 6.

1.

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

2.

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

3.

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

Organami powiatu s¹:
1)

Rada Powiatu, zwana dalej Rad¹.

2)

Zarz¹d Powiatu, zwany dalej Zarz¹dem.
§ 8.

1.

Rada 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 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 wchodzi 35 radnych.
§ 9.

Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwo³anie na wniosek starosty Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie na wniosek starosty Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du, w tym dzia³alnoci finansowej,
5) uchwalenie 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, o ile 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 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 rozwi¹zania 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 wydzielania maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
9) okrelania wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
10) podejmowania uchwa³ w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
11) podejmowania uchwa³ w innych spawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady.
§ 10.
1.

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

2.

Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu Zarz¹dzeniu absolutorium.

95

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 24

§ 11.
1.

Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i 2 Wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

2.

Radny wchodz¹cy w sk³ad Zarz¹du nie mo¿e pe³niæ funkcji, o których mowa w ust. 1.

3.

Wy³¹cznym zadaniem Przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego, jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.

4.

Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych Rady nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady, w trybie okrelonym w ust. 1.

5.

W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cych, Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia za³o¿enia rezygnacji.
§ 12.

1.

Rada 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 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.

4.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem
radny.
§ 13.

1.

Rada dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.

2.

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

1.

Przewodnicz¹cy 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 sesjê, w szczególnoci projekty uchwa³, dorêcza siê na 7 dni przed rozpoczêciem sesji, z tym ¿e
materia³y na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
§ 15.

1.

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

2.

Rada, 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, po zasiêgniêciu opinii Starosty, ustala listê goci zaproszonych na sesjê.

2.

W sesjach Rady Powiatu mog¹ uczestniczyæ, z g³osem doradczym, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.

3.

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

4.

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

1.

Sesje Rady s¹ jawne.

2.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci
poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ w starostwie i urzêdach gmin po³o¿onych na terenie powiatu oraz w sposób
zwyczajowo przyjêty.

96

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZCHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 24

3.

Porz¹dek obrad sesji Rady powinien zostaæ wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub radnego, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na
kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

4.

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

5.

W protokole z obrad 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 nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.

3.

Przewodnicz¹cy rady Powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.

4.

Otwarcie sesji Rady 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,
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, komisji, Zarz¹du lub klubu radnych.

7.

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

1.

Interpelacje kieruje siê odpowiednio do Zarz¹du albo komisji Rady, za porednictwem Przewodnicz¹cego, który
w terminie 7 dni od daty z³o¿enia przekazuje j¹ adresatowi.

2.

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

3.

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

4.

Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty otrzymania jej od
Przewodnicz¹cego.
§ 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. 2 i 4.
§ 21.

1.

Przewodnicz¹cy Rady 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.

3.

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

4.

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

1.

Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a 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, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.
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3.

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

4.

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

1.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.

2.

Przewodnicz¹cy Powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków o charakterze formalnym,
w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad,
10) wy³¹czenia jawnoci czêci obrad,
11) zg³oszenia zdania odrêbnego, - votum separatum,
12) g³osowania bez dyskusji,
13) sposobu lub porz¹dku g³osowania,

3.

Wnioski o charakterze formalnym rozstrzyga siê niezw³ocznie po ich zg³oszeniu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 24.

1.

Przewodnicz¹cy zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, Przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ
przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Zarz¹dowi, zajêcia stanowiska wobec zg³oszonych wniosków
albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.

2.

Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy 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 5 radnych,
2) klub radnych,
3) komisja Rady,
4) Zarz¹d.

2.

Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje Rady.

3.

Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 13 wymagaj¹ zaopiniowania przez Zarz¹d.

4.

Przewodnicz¹cy przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym komisjom i Zarz¹dowi w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni.
§ 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 podpisuje Przewodnicz¹cy.

2.

W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego, 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. Rejestr uchwa³ prowadzi Starosta.
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3.

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

4.

Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania Izby.
§ 29.

1.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze
obwieszczeñ. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem takiego og³oszenia.

2.

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

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

G³osowanie mo¿e byæ: jawne, imienne i tajne.

2.

W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.

3.

G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g³osy Przewodnicz¹cy Rady.

4.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy Rady.

5.

Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.

6.

W g³osowaniu imiennym radni g³osuj¹ na kartach z wydrukowanym nazwiskiem g³osuj¹cego. Karty stanowi¹
za³¹czniki do protoko³u posiedzenia.
§ 32.

1.

G³osowanie tajne przeprowadza siê w przypadkach przewidzianych w ustawie.

2.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ Rady.

3.

G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radê sporód radnych. Komisja skrutacyjna
wybiera przewodnicz¹cego komisji, który zobowi¹zany jest do poinformowania Rady o sposobie g³osowania.

4.

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

5.

Wype³nianie kart do g³osowania odbywa siê w wyznaczonym miejscu, zapewniaj¹cym tajnoæ g³osowania.

6.

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

7.

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

1.

G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ 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  to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50 % wa¿nie oddanych g³osów
plus jeden 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 sporz¹dza siê protokó³.

2.

Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
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 z 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 i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
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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.

4.

Protokó³ z sesji Rady wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 7 dni przed terminem kolejnej sesji w Biurze Rady.

5.

Protokó³ z poprzedniej sesji Rady 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.
§ 35.

Obs³ugê Rady i jej komisji zapewnia wyodrêbniona komórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad starostwa powiatowego.
§ 36.
1.

Rada kontroluje dzia³alnoæ 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 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.

5.

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

1.

Prac¹ Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.

2.

Rada wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków Komisji Rewizyjnej w liczbie 5, w tym zastêpcê przewodnicz¹cego i sekretarza Komisji.

3.

Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radê.

4.

Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 15 grudnia roku
poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.

5.

Za zgod¹ Rady, Komisja Rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminach nie przewidzianych
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, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 39.

1.

Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du 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 minimum 3 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 7 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 mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ
w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci.
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O wy³¹czeniu cz³onka Komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
§ 41.

1.

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

2.

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

3.

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

1.

Zespó³ kontrolny, w terminie 3 dni od zakoñczenia kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie
zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie
przedstawia podpisany protokó³ Komisji Rewizyjnej.

2.

Komisja Rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli, sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki
oraz do Zarz¹du, 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. Rozstrzygniêcie Rady jest ostateczne.

5.

Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie 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 przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesiêcy.
§ 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 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 Radê w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Komisja mo¿e równie¿ powo³aæ zastêpcê przewodnicz¹cego i 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¿y:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³ Rady,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ Rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkañców powiatu, dotycz¹cych dzia³alnoci Rady i Zarz¹du.

2.

Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w zatwierdzonym planie.

3.

Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ Radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej 2 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.
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Przewodnicz¹cy komisji mo¿e 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,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.

2.

Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji
lub Przewodnicz¹cego Rady.

3.

W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje zastêpca.
§ 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 komisje umieszcza siê, na ¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski
mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ Rady. 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 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 5 radnych.

3.

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

1.

Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w ci¹gu 14 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.

2.

Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji 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
30 dni od utworzenia klubów.

6.

Przedstawiciele klubów radnych mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Rady.
ZARZ¥D POWIATU
§ 52.

1.

Zarz¹d jest organem wykonawczym powiatu.

2.

W sk³ad Zarz¹du Powiatu wchodz¹: Starosta jako jego Przewodnicz¹cy, Wicestarosta i pozostali cz³onkowie
w liczbie 4 osób.

3.

Cz³onkowie Zarz¹du 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.

Za zgod¹ Rady przepis ust. 1 dotyczyæ mo¿e równie¿ Radnych wybranych do Zarz¹du.
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§ 54.
1.

Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady i zadania powiatu okrelone przepisami prawa.

2.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) wykonywanie uchwa³ Rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrze¿eniem § 68 ust. 5.

3.

W realizacji zadañ Zarz¹d podlega wy³¹cznie Radzie.

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 pracê Zarz¹du 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. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.

3.

Czynnoci, o których mowa w ust. 2, wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.

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.

6.

Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie Wicestarostê, poszczególnych cz³onków Zarz¹du, 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.

Rada odrêbn¹ uchwa³¹ ustala warunki p³acy dla Starosty.

2.

Osob¹ w³aciw¹ do nawi¹zania stosunku pracy ze Starost¹ jest Przewodnicz¹cy Rady.

3.

Warunki p³acy dla Wicestarosty i etatowych cz³onków Zarz¹du ustala Starosta.
§ 58.

1.

Cz³onkowie Zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³ w jego pracach.

2.

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

3.

W razie potrzeby, Starosta mo¿e zwo³aæ Zarz¹d w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.

4.

Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków Zarz¹du,
w terminie 7 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 59.

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.
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Poz. 24

Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.
§ 60.

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.

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.
§ 61.

1.

Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom Zarz¹du oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.

2.

Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ Rady, chyba, ¿e Rada okreli zasady wykonywania swojej uchwa³y.
§ 62.

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 posiedzeniach 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 z posiedzenia Zarz¹du powinien dok³adnie odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia.

4.

Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.

5.

Cz³onkowie Zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub
uzupe³nienie.

6.

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

7.

Przewodnicz¹cy udziela informacji na temat przebiegu posiedzeñ Zarz¹du,o ile nie narusza to przepisów o ochronie
tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej albo ochronie danych osobowych.

8.

Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ Zarz¹du maj¹ prawo do wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ Zarz¹du.
§ 63.

Starosta sk³ada Radzie na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
§ 64.
1.

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

2.

Warunki p³acy Skarbnika i Sekretarza ustala starosta.
§ 65.

1.

Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu powiatu.

2.

Zadania Skarbnika Powiatu jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu powiatu, okrelaj¹ odrêbne przepisy.

3.

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

4.

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

5.

Skarbnik Powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
§ 66.

1.

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

2.

Ponadto Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczn¹ i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielanych przez Zarz¹d i Starostê.
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§ 67.

Sekretarz i Skarbnik Powiatu uczestnicz¹ w pracach Zarz¹du oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach Rady i jej komisji
z g³osem doradczym.
Rozdzia³ 3
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU, POWIATOWE S£U¯BY,
INSPEKCJE I STRA¯E
§ 68.
1.

Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu wykonywania zadañ powiatu.

2.

Do jednostek, o których mowa w ust. 1 nale¿¹ w szczególnoci:
1) powiatowe centrum pomocy rodzinie,
2) domy pomocy spo³ecznej,
3) zak³ady opieki zdrowotnej,
4) szko³y ponadpodstawowe i placówki owiatowe,
5) instytucje kultury,
6) powiatowy orodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
7) Zarz¹d Dróg Powiatowych.

3.

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

4.

Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarz¹d, 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 prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego
wgl¹du w starostwie powiatowym.
§ 69.

1.

Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Goleniowie,
3) Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Goleniowie,
4) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Goleniowie z siedzib¹ w Nowogardzie,
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Goleniowie.

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 1 i 2,
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 wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
Rozdzia³ 4
GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
§ 70.

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 na rok kalendarzowy zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 71.

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.

2.

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

3.

Bez zgody Zarz¹du, Rada 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.
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§ 72.

Rada 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 powinien przedstawiæ Radzie wraz z projektem uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem bud¿etu powiatu.
§ 73.
1.

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

2.

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

3.

W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala
bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w ust. 2.

4.

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

5.

Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której mowa w ust. 4, Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 74.

1.

Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada Zarz¹d.

2.

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

3.

Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania Zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
Rozdzia³ 5
MIENIE POWIATU
§ 75.

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.
§ 76.

1.

Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d w drodze uchwa³y.

2.

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

3.

Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest
kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.
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§ 77.

Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis ustawy
stanowi inaczej.
§ 78.
1.

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

2.

Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest Zarz¹d, a tak¿e kierownicy powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Rozdzia³ 6
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 79.

Zmian statutu dokonuje Rada w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§ 80.
Statut powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Za³¹cznik
do Statutu Powiatu Goleniowskiego
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