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UCHWA£A NR III/12/98
Rady Powiatu w Pyrzycach
z dnia 28 grudnia 1998 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatu Pyrzyckiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578) Rada
Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Nadaje siê Statut dla Powiatu Pyrzyckiego.

2.

Statut stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Jakie³a
Za³¹cznik do uchwa³y Nr III/12/98
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 grudnia 1998 r.
STATUT POWIATU
P Y R Z Y C K I E G O
Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Powiat pyrzycki zwany dalej powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców
powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasta: Pyrzyce, Lipiany,
2) gminy: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice.
Mapa Powiatu Pyrzyckiego stanowi za³¹cznik Nr 1 do Statutu.
§ 2.
Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Pyrzyce.
§ 3.
1.

Powiat ma osobowoæ prawn¹.

2.

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

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

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

2.

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

3.

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

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

2.

Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
Rozdzia³ 2
ORGANY POWIATU
§ 7.

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

Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu.

2.

Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.

3.

Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu okrela
ustawa.

4.

W sk³ad rady powiatu wchodzi 25 radnych.

5.

Odwo³anie rady powiatu przed up³ywem kadencji nastêpuje w drodze referendum powiatowego na wniosek co
najmniej 10 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania. Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30 % uprawnionych do g³osowania.
§ 9.

Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwo³anie zarz¹du,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w tym
dzia³alnoci finansowej,
5) uchwalanie bud¿etu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarz¹du z tego tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych powiatu dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile 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) okrelania wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
10) podejmowania uchwa³ w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
11) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
§ 10.
1.

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

2.

Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu zarz¹dowi absolutorium.
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§ 11.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

1.

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

2.

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

3.

Po wp³ywie terminu okrelonego w ust. 2 sesjê zwo³uje starosta w ci¹gu 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

4.

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

5.

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

1.

Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.

2.

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

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu organizuje pracê rady oraz prowadzi obrady rady. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wiceprzewodnicz¹cy.

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

1.

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

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

1.

Sesje rady powiatu s¹ jawne.

2.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci przez wywieszenie na tablicach og³oszeñ urzêdów miast i gmin Powiatu Pyrzyckiego.
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3.

Porz¹dek obrad sesji rady powiatu powinien zostaæ wyczerpany 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.

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

1.

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

2.

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

3.

Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.

4.

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

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 pkt 2.

6.

Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub zmianê ustalonego porz¹dku obrad wy³¹cznie z wa¿nych
powodów, na wniosek przewodnicz¹cego rady, komisji 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 i dzia³alnoci zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
§ 19.

1.

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

2.

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.
§ 20.

1.

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

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Przewodnicz¹cy rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na sesjê rady oraz wyborcom obecnym na sesji.
§ 22.

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.

2.

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

1.

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

2.

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

1.

Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1) co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady,
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 14 wymagaj¹ zaopiniowania przez zarz¹d
powiatu.

4.

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

1.

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

2.

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

1.

Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Starosta przek³ada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach okrelonych w ust.3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
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inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
§ 29.

1.

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

2.

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

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

W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.

2.

G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g³osy przewodnicz¹cy rady powiatu.

3.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy rady powiatu.

4.

Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 32

1.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ rady.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

1.

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

2.

G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów  to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50 % wa¿nie oddanych g³osów
plus 1 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.
§ 34.

1.

Z przebiegu sesji rady powiatu 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 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 robocze przed terminem kolejnej sesji.

5.

Protokó³ z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u powinny byæ wnoszone przez radnych nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji rady, na której nastêpuje przyjêcie
protoko³u.
§ 35.

Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia Biuro Rady Powiatu wchodz¹ce w sk³ad starostwa powiatowego.
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§ 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 osób, w tym
zastêpcê przewodnicz¹cego i sekretarza komisji. Cz³onkowie komisji rewizyjnej zg³aszani s¹ przez sta³e komisje rady
po jednej osobie.

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 15 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 posiedzenie 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 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
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 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.
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§ 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 powiatu, wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.

3.

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

4.

Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ siê
do rady powiatu. Rozstrzygniêcie rady powiatu jest ostateczne.

5.

Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu 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 z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na na pó³ roku.
§ 43.

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

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

2.

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

3.

Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez cz³onków komisji. Komisja mo¿e równie¿
powo³aæ zastêpcê przewodnicz¹cego i sekretarza komisji.

4.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ 2 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 powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê, zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkañców powiatu, dotycz¹cych dzia³alnoci rady i zarz¹du.

2.

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

3.

Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej 1 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.
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2.

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

3.

W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez komisjê.
§ 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 komisji doranej okrela rada powiatu w uchwale o powo³aniu komisji.

2.

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

1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.

2.

Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych.

3.

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

1.

Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu rady powiatu w ci¹gu 7 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

4.

Po up³ywie kadencji rady zarz¹d dzia³a do dnia wyboru nowego zarz¹du.
§ 53.

1.

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

2.

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

1.

Uchwa³y zarz¹du powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu zarz¹du w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej iloci g³osów decyduje g³os starosty.

2.

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

3.

Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady,
2) wykonywanie uchwa³ rady,
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gospodarowanie mieniem powiatu,
wykonywanie bud¿etu powiatu,
zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrze¿eniem § 64 ust. 4.

4.

W realizacji zadañ zarz¹d powiatu podlega wy³¹cznie radzie powiatu.

5.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Starosta sk³ada radzie powiatu na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
§ 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 potrzeby, jednak nie rzadziej
ni¿ raz na dwa tygodnie.

3.

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

4.

Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du,
w terminie 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 podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du obecni na posiedzeniu zarz¹du powiatu.

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

4.

Protokó³ posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

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.
§ 63.

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 technicznoorganizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez zarz¹d powiatu i starostê.
Rozdzia³ 3
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU,
POWIATOWE S£U¯BY, INSPEKCJE I STRA¯E
§ 64.

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. 4.

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.
§ 65.

1.

Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pyrzycach,
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Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Pyrzycach,
Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Pyrzycach,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach,

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 powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
Rozdzia³ 4
GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
§ 66.

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.
§ 67.

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.
§ 68.

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.
§ 69.
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.
§ 70.

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,
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zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
dysponowania rezerw¹ bud¿etu powiatu,
blokowania rodków bud¿etowych w przypadkach okrelonych ustaw¹.

Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest spe³niony 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
§ 71.

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.
§ 72.

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.
§ 73.

Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis ustawy
stanowi inaczej.
§ 74.
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
§ 75.

Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§ 76.
Statut powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Za³¹cznik do Statutu Powiatu Pyrzyckiego
MAPA POWIATU PYRZYCKIEGO

Poz. 37
UCHWA£A NR II/7/99
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 13 stycznia 1999 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu Gryfiñskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 4 oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr
91, poz. 578, i Nr 155, poz. 1014) Rada Powiau w Gryfinie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Przyjmuje siê Statut Powiatu Gryfiñskiego stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Inglot
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr II/7/99
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 13 stycznia 1999 r.
STATUT POWIATU
G R Y F I Ñ S K I E G O
Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Powiat gryfiñski zwany dalej powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców
powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce :
1) miasta: Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryñ, Trzciñsko Zdrój,
2) gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryñ, Stare Czarnowo, Trzciñsko Zdrój i Widuchowa.
§ 2.
Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Gryfino.
§ 3.
1.

Powiat ma osobowoæ prawn¹.

2.

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

Powiat mo¿e posiadaæ w³asny herb i flagê ustanowione przez radê powiatu.
§ 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.
§ 6.

1.

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

2.

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

3.

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

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

Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu.

2.

Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.

3.

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

4.

W sk³ad rady powiatu wchodzi 35 radnych.
§ 9.

Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
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2) wybór i odwo³anie zarz¹du,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w tym
dzia³alnoci finansowej,
5) uchwalanie bud¿etu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarz¹du z tego tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych powiatu dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, jeli przepisy ustaw nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz 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) podejmowania uchwa³ w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu
11) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
§ 10.
1.

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

2.

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

1.

Rada powiatu wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego i 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.

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

4.

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

5.

W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, na najbli¿szej sesji od daty z³o¿enia rezygnacji.
§ 12.

1.

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

2.

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

3.

Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 2 sesjê zwo³uje starosta w ci¹gu 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

4.

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 wypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady powiatu.

5.

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

1.

Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.
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W razie potrzeby rada powiatu mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
§ 14.

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu przygotowuje i zwo³uje sesje rady.

2.

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

3.

Materia³y na sesjê, w szczególnoci projekt uchwa³, dorêcza siê na 7 dni przed terminem rozpoczêcia 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.
§ 15.

1.

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

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

1.

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

2.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci przez obwieszczenie lub lokalne media.

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.
§ 18.

1.

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

2.

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

3.

Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.

4.

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

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 pkt 2 oraz ca³y 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:
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przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
sprawozdanie starosty z wykonania uchwa³ rady powiatu,
rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
interpelacje i zapytania radnych,
wnioski i owiadczenia radnych.
§ 19.

1.

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.
§ 20.

1.

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

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.

2.

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

1.

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

2.

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

1.

Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
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co najmniej 9 radnych,
przewodnicz¹cy rady,
klub radnych,
komisja rady,
zarz¹d powiatu.

2.

Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje rady.

3.

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

4.

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

1.

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

2.

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

1.

Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Starosta przek³ada 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 lokalnych rodkach masowego przekazu oraz
w drodze obwieszczeñ. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem takiego og³oszenia.

2.

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

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

W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.

2.

G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g³osy przewodnicz¹cy rady powiatu.

3.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy rady powiatu.

4.

Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 32

1.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ rady.

2.

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

3.

Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych obecnych na sesji.
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§ 33.
1.

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

2.

G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów  to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50 % wa¿nie oddanych g³osów
plus 1 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.
§ 34.

1.

Z przebiegu sesji rady powiatu sporz¹dza siê protokó³.

2.

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

3.

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

4.

Protokó³ z sesji rady powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 3 dni przed terminem kolejnej sesji.

5.

Protokó³ z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u powinny byæ wnoszone przez radnych nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji rady, na której nastêpuje przyjêcie
protoko³u.
§ 35.

Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia wyodrêbniona komórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad starostwa powiatowego.
§ 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 5, w tym zastêpcê
przewodnicz¹cego i sekretarza.

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 30 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.
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§ 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 posiedzenie 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 3 do 4 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
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 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 z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na na pó³ roku.
§ 43.

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

Rada powiatu, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ ze swojego grona, sta³e i dorane komisje do okrelonych
zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
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2.

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

3.

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

4.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ 2 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.

6.

W sk³ad komisji rady mog¹ wchodziæ osoby spoza rady w liczbie nie przekraczaj¹cej 1/3 sk³adu komisji.
§ 45.

1.

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

2.

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

3.

Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej 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 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 posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.

2.

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

3.

W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez komisjê.
§ 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 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 utworzyæ kluby radnych.

2.

Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 5 radnych.

3.

Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
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§ 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
14 dni od dnia ich uchwalenia.

6.

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

1.

Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2.

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

3.

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

1.

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

2.

Przepis ust. 1 mo¿e dotyczyæ równie¿ radnych wybranych do zarz¹du.
§ 54.

1.

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

2.

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

3.

W realizacji zadañ zarz¹d powiatu podlega wy³¹cznie radzie powiatu.

4.

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

1.

Starosta organizuje 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 mog¹cych spowodowaæ znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbêdne czynnoci
nale¿¹ce do w³aciwoci zarz¹du powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

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

1.

Cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³ w jego pracach.

2.

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

3.

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

4.

Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du, w
terminie 7 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 58.

1.

Posiedzenia zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im starosta lub wicestarosta.

2.

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

3.

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

4.

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

1.

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

2.

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

3.

Uchwa³y zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie obecni na posiedzeniu zarz¹du.

4.

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

5.

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

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

8.

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

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

Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu powiatu.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

1.

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

2.

Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹ i 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.

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, w tym biblioteki publiczne,
6) powiatowy orodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

1.

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

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 powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
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Rozdzia³ 4
GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
§ 68.
1.

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

2.

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

3.

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

1.

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

2.

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

3.

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

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

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

2.

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

3.

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

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.
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Rozdzia³ 5
MIENIE POWIATU
§ 73.
1.

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

2.

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

3.

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

1.

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

2.

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

3.

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

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

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

2.

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

Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
Poz. 38
UCHWA£A NR VIII/47/99
Rady Gminy w Szczecinku
z dnia 27 lutego 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Wierzchowie.
Na podstawie art. l7 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. Urz. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 ) oraz art. 7
ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 733,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. l0l4, Nr 162, poz.1126). Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê dla Szko³y Podstawowej w Wierzchowie obwód,do którego nale¿¹ nastêpuj¹ce miejscowoci z gminy
Szczecinek: Wierzchowo, Bia³e, D¹browa, D¹brówka, Glinno, Glonowo, Go³onóg, Gr¹bczyn, G¹bczyñski, M³yn, Kêpno,
Kr¹g³e, Kusowo, Kwakowo, Kwakówko, Letnica, £ozinka, Mylêcin, Niedwiady, Or³owce, Panigrodz, Parnica, Pietrzykowo, Pluskota, P³u¿yny, S³awêcice, S³awêcin, Smolniki, Strze¿ys³aw, Trzebiechowo,Trzebujewo, Wêglewo, Zielonowo.
§ 2.
W zwi¹zku z ustaleniem, o którym mowa w § 1 traci moc § 2 ust. 6 w uchwale Nr XVII/111/96 Rady Gminy w Szczecinku
z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i granic obwodów szkó³ na
terenie gminy Szczecinek (Dz.Urz.Woj. Kosz. Nr 39, poz.121).
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Jasionas
Poz. 39
UCHWA£A NR VIII/60/99
Rady Gminy w Szczecinku
z dnia 27 lutego 1999r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczecinek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.
74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
733, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. l0l4, Nr 162, poz.1126) Rada Gminy w Szczecinku uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Szczecinek ustalonym uchwa³¹ Nr XIX/120/96 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 29 padziernika 1996
r. (Dz.Urz.Woj. Kosz. Nr 56, poz. 166, z 1997 r. Nr 38, poz. 179) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Po zapoznaniu siê z opiniami o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2 oraz uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie uchwa³y Rady Gminy o nieudzieleniu absolutorium i po wys³uchaniu wyjanieñ zarz¹du, Rada
Gminy mo¿e odwo³aæ zarz¹d bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Jasionas
Poz. 40
UCHWA£A NR V/31/99
Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim
z dnia 25 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szecioletnich szkó³ podstawowych oraz granic ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr
106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy
w Stargardzie Szczeciñskim uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê sieæ publicznych szecioletnich szkó³ podstawowych w gminie Stargard Szczeciñski oraz okrela granice ich
obwodów, zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XIX/140/96 Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim z dnia 25 lipca 1996 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkó³ podstawowych oraz granic ich obwodów.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Stargardzie Szczeciñskim.
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§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Wojciechowski
Za³¹cznik do Uchwa³y Nr V/31/99
Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim
z dnia 25 lutego 1999 r.

PLAN SIECI
oraz granice obwodów szecioletnich szkó³ podstawowych gminy Stargard Szczeciñski
Szko³a Podstawowa w Barzkowicach
Do obwodu szko³y podstawowej w Barzkowicach nale¿¹ miejscowoci:
Barzkowice, Golino, Golinko,
Szko³a Podstawowa w Grabowie
Do obwodu szko³y podstawowej w Grabowie nale¿¹ miejscowoci:
Grabowo, Kiczarowo,
Szko³a Podstawowa w Grzêdzicach
Do obwodu szko³y podstawowej w Grzêdzicach nale¿¹ miejscowoci:
Grzêdzice, Grzêdziczki, Lipnik , Mê¿yki, Zaleszcze,
Szko³a Podstawowa w Koszewie
Do obwodu szko³y podstawowej w Koszewie nale¿¹ miejscowoci:
Koszewo, Koszewko, Skalin, Wierzchl¹d,
Szko³a Podstawowa w Ma³kocinie
Do obwodu szko³y podstawowej w Ma³kocinie nale¿¹ miejscowoci:
Ma³kocin, Klêpino, Warchlino, Warchlinko,
Szko³a Podstawowa w Pêzinie
Do obwodu szko³y podstawowej w Pêzinie nale¿¹ miejscowoci:
Pêzino, Ulikowo, Trzebiatów, Kr¹piel,
Szko³a Podstawowa w Strachocinie
Do obwodu szko³y podstawowej w Strachocinie nale¿¹ miejscowoci:
Strachocin, wiête, Su³kowo, Tychowo,
Szkota Podstawowa w Sownie
Do obwodu szko³y podstawowej w Sownie nale¿¹ miejscowoci:
Sowno, Smogolice, Strumiany, Rogowo, Poczernin.
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Poz. 41
UCHWA£A NR VIII/49/99
Rady Miejskiej w Myliborzu
z dnia 25 lutego 1999r.
w sprawie zmiany granic obwodów szkolnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.
74, 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.
733, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. l0l4, Nr 162, poz.1126) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Myliborzu uchwala, co nastêpuje.
§ 1.
Zmienia siê granice obwodów szkolnych:
a)

Szko³y Podstawowej Nr 2 w Myliborzu przez przy³¹czenie ulic: Armii Polskiej, Rynek, Wyszyñskiego, Przemys³owa, Boh. Warszawy 19-24, 61-67, Strzelecka 1-17, 2-34,

b)

Szko³y Podstawowej Nr 3w Myliborzu przez przy³¹czenie ulic: Boh. Warszawy 25-60, Mieszka I, Felczaka, Torowa,
Wschodnia, Strzelecka 36-62, 19-49, Pionierów, Gdañska, Andersa, £u¿ycka, Grunwaldzka, Mickiewicza, Malborska, Krótka, Klasztorna, Wa³owa 1, Wie¿owa.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Józef Kaczorowski

Poz. 42
UCHWA£A NR VIII/51/99
Rady Miejskiej w Myliborzu
z dnia 25 lutego 1999 r.

w sprawie okrelenia granic obwodu Gimnazjum w Myliborzu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy, z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.
74, 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.
733, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. l0l4, Nr 162, poz.1126) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Myliborzu uchwala, co nastêpuje.
§ 1.
Granicami obwodu Gimnazjum w Myliborzu s¹ granice administracyjne Gminy Mylibórz.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Józef Kaczorowski
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Poz. 43
UCHWA£A NR V/43/99
Rady Miejskiej w Cedyni
z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów prowadzonych przez Gminê Cedynia.
Na podstawie art. l7 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) oraz art.7 ust.
1 pkt. 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 733,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. l0l4, Nr 162, poz.1126) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminê Cedynia z siedzibami
i strukturami organizacyjnymi:
1.

Szko³a Podstawowa w Cedyni ul. ¯ymierskiego 21, o strukturze organizacyjnej klas I-VI,

2.

Szko³a Podstawowa w Lubiechowie Dolnym, o strukturze organizacyjnej klas I-VI,

3.

Szko³a Podstawowa w Piasku, o strukturze organizacyjnej klas I-VI,

4.

Szko³a Podstawowa w Starej Rudnicy, o strukturze organizacyjnej klas I-VI,

5.

Gimnazjum w Cedyni ul. ¯ymierskiego 21, o strukturze organizacyjnej klas I-III,
§ 2.

1.

Ustala siê granice obwodów publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Cedynia:
1. Szko³a Podstawowa w Cedyni obwód: miasto Cedynia, Radostów, Orzechów, Niesu³ów, Parchnica, ¯elichów,
Golice.
2. Szko³a Podstawowa w Lubiechowie Dolnym obwód: Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Czachów, £ukowice.
3. Szko³a Podstawowa w Starej Rudnicy obwód: Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Siekierki, Osinów Dolny.
4. Szko³a Podstawowa w Piasku obwód: Piasek, Bielinek, Markocin, Wrzos.

2.

Ustala siê granice obwodu gimnazjum prowadzonego przez Gminê Cedynia:
1. Gimnazjum w Cedyni obwód: miasto Cedynia, Piasek, Bielinek, Markocin, Wrzos, Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Czachów, £ukowice, Radostów, Orzechów, Niesu³ów, Parchnica, ¯elichów, Golice, Stara Rudnica,
Stary Kostrzynek, Siekierki, Osinów Dolny.
§ 3.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Krzysztof Nowak
Poz. 44
UCHWA£A NR V/52/99
Rady Gminy w Widuchowej
z dnia 23 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Widuchowa
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1
pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 733, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. l0l4, Nr 162, poz.1126) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
1.

Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawowych z siedzibami i strukturami organizacyjnymi, jak nastêpuje:
1) Szko³a Podstawowa w Widuchowej z siedzib¹ w Widuchowej, ul. Barnima III,
2) Szko³a Podstawowa w Krzywinie z siedzib¹ w Krzywinie, ul. Królewiecka 42,
3) Szko³a Podstawowa w Krzywinie, Szko³a Filialna w ¯elechowie o strukturze organizacyjnej obejmuj¹cej klasy
I-III.
§ 2.

1.

Granice obwodów publicznych szkó³ podstawowych:
1) do obwodu Szko³y Podstawowej w Widuchowej nale¿¹ uczniowie klas I-VI z nastêpuj¹cych miejscowoci:
Bolkowice, Czarnówko, Dêbogóra, Lubicz, Lubiczyn, Marwice, Ognica, Pacholêta, Polesiny, Rynica, Widuchowa, Widuchówko,
2) do obwodu Szko³y Podstawowej w Krzywnie nale¿¹ uczniowie klas I-VI z nastêpuj¹cych miejscowoci: K³odowo, Krzywin, Kie³bice, P¹kowo, Wilcze, ¯arczyn, ¯elechowo.
§ 3.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Siebert
Poz. 45
UCHWA£A NR IV/42/99
Rady Gminy w Tychowie
z dnia 17 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Tychowo.
Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 733, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. l0l4, Nr 162, poz.1126) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W statucie Gminy Tychowo, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XVI/128/96 Rady Gminy w Tychowie z dnia 30
stycznia 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Tychowo (Dz.Urz.Woj. Kosz. Nr 13, poz. 48), wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:
§ 9 otrzymuje brzmienie;
§ 9. Na terenie Gminy Tychowo tworzy siê nastêpuj¹ce so³ectwa:
1. Borzys³aw - obejmuj¹ce miejscowoci: Borzys³aw, Podborsko, Roz³azino;
2. Bukówko - obejmuj¹ce miejscowoci: Bukówko, S³onino, Zaspy Wielkie;
3. Dobrowo - obejmuj¹ce miejscowoci: Dobrowo, Dobrówko, G³uszyna, Modrolas, Skarszewice;
4. Drzonowo Bia³ogardzkie - obejmuj¹cego miejscowoci: Czarnkowo, Drzonowo Bia³ogardzkie;
5. Dziêcio³owo - obejmuj¹ce miejscowoci: Dziêcio³owo, Smêcino, We³dkowo;
6. Motarzyn - obejmuj¹ce miejscowoci: Doble, Motarzyn, Zastawa, ¯ukówek;
7. Osówko - obejmuj¹ce miejscowoci: Osówko, S³awomierz, Trzebiec, Wicewo;
8. Pob¹d - obejmuj¹ce miejscowoci: Buczki, Pob¹d, Solno;
9. Sadkowo - obejmuj¹ce miejscowoci: Linica, Sadkowo;
10. Stare Dêbno - obejmuj¹ce miejscowoci: Nowe Dêbno, Rudno, Stare Dêbno;
11. Trzebiszyn - obejmuj¹ce miejscowoci: Bukowo, Retowo, Trzebiszyn;
12. Tychowo - obejmuj¹ce miejscowoci: B¹bnica, Dobrochy, Kikowo, Krosinko, Tychowo;
13. Tyczewo - obejmuj¹ce miejscowoci: Tyczewo;
14. Warnino - obejmuj¹ce miejscowoci: Gi¿a³ki, Kocianka, Kowalki, Warnino, We³dkówko.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Bogdan Cegie³ka
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UCHWA£A NR V/25/99
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 3 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany obwodu Szko³y Podstawowej w Dobropolu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr
106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy (w
uzgodnieniu z Kuratorem Owiaty) uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê obwód Szko³y Podstawowej w Dobroplu, do którego nale¿¹ nastêpuj¹ce miejscowoci: Skrzany, Boguszyce,
Dobropole, P³oszkowo, Warszyn, Brzezina.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Miko³ajczyk
Poz. 47
UCHWA£A NR III/17/99
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 3 lutego 1999r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gminy Gryfiñskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 4 oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym ( Dz.U. Nr
91, poz. 578, i Nr 155, poz. 1014) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W statucie Powiatu Gryfiñskiego stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y Nr II/7/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 stycznia
1999 r. w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu Gryfiñskiego wprowadza nastêpuj¹ce zmiany:
1.

§ 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego rada podejmuje uchwa³ê w sprawie
przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia
rezygnacji

2.

W § 44 skrela siê ust. 6.
§ 2.

Pozosta³a czêæ statutu pozostaje bez zmian.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Inglot
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INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Prezesa URE z dnia 8 marca 1999 r.
w sprawie taryfy dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Kamieniu Pomorskim
Informuje siê, i¿ w dniu 8 marca 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ 820/800A/15/99
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.
26 z pón. zm.), a tak¿e na podstawie § 14 ust. 3 i § 16 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika
1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym
rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 stycznia
1999 r. Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Spó³ka z o.o.z siedzib¹ w Kamieniu Pomorskim posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: P  810453128  94000000 / 59 - 3 - 711 - 81177 zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem energetycznym postanawiam:
1)

zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione Przedsiêbiorstwo energetyczne stanowi¹c¹ za³¹cznik do
niniejszej decyzji,

2)

ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa energetycznego, o którym mowa w § 14 ust. 1 i § 17 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 wrzenia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867), w wysokoci 8, 0 %,

3)

ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 czerwca 2000
roku.

Uzasadnienie.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Kamieniu Pomorskim, posiadaj¹cego koncesjê nr WCC /33 / 800 / U / 98 / EB z dnia
4 wrzenia 1998 r. na wytwarzanie ciep³a, w dniu 4 stycznia 1999 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez zainteresowane Przedsiêbiorstwo. W trakcie postêpowania
administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e strona opracowa³a taryfê zgodnie z zasadami
okrelonymi w art. 45 ust. 1- 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 398 z pón. zm.)
oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w
lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867). Ustalono wspó³czynnik X w wysokoci 8 %, który uwzglêdnia konieczn¹ poprawê
efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa. Ponadto ustalono okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych
stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 czerwca 2000 r. W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec jak w sentencji.
Z UP. PREZESA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
WICEDYREKTOR PÓ£NOCNO - ZACHODNIEGO
ODDZIA£U TERENOWEGO
Z SIEDZIB¥ W SZCZECINIE
Barbara Giejsztowt
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Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ820/800A/15/99
z dnia 8 marca 1999 r.
TARYFA
DLA CIEP£A
Nr 1/1999
A. CZÊÆ INFORMACYJNA
I.

Informacje ogólne.
1. Niniejsza taryfa przedstawia urednione ceny za energiê ciepln¹, dostarczan¹ odbiorcom ciep³a przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spó³ka z o.o. w Kamieniu Pomorskim, dzia³aj¹ce na podstawie udzielonej
koncesji na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/33/800/U/Z/98/EB. Koncesja obowi¹zuje na terenie Kamienia Pomorskiego.
2. Podstawê prawn¹ taryfy stanowi¹:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i nr 158, poz.1042 oraz
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162 poz. 1126);
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867),
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642).
3. Ceny podane w taryfie dotycz¹ zarówno p³atników podatku od towarów i us³ug, jak i pozosta³ych odbiorców.
Ceny te podane s¹ jako ceny brutto z 22 % podatkiem VAT.
4. Okrelone w taryfie ceny stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu wiadczonych us³ug oraz sposobu rozliczeñ z tytu³u dostawy ciep³a.
5. Dostosowanie stawek op³at i cen do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych odbywaæ siê bêdzie
w oparciu o § 17 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r.
6. Wspó³czynnik korekcyjny X zosta³ ustalony w wysokoci 8,0 %.

II.

Definicje.
Ustawa  ustawa z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.1042 oraz z 1998 r.
Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126);
Rozporz¹dzenie - Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 06.10.1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi
odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867);
Dostawca - Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spó³ka z o.o. w Kamieniu Pomorskim  przedsiêbiorstwo dostarczaj¹ce ciep³o odbiorcy na warunkach okrelonych w umowie zawartej z tym odbiorc¹;
Odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na podstawie umowy z Przedsiêbiorstwem Gospodarki
Komunalnej Spó³ka z o. o. w Kamieniu Pomorskim;
Grupa odbiorców  grupa odbiorców pobieraj¹cych ciep³o o okrelonych parametrach, charakteryzuj¹ca siê
zbli¿onymi warunkami dostawy ciep³a;
Lokalne ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia i instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a dostarczanego
odbiorcom bez wykorzystania sieci ciep³owniczej;
Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenia s³u¿¹ce do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których odczyty stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z tytu³u dostarczania
ciep³a;
Zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e
wyst¹piæ w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny;
Obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a  najwiêksze natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a odpowiadaj¹ce zamówionej mocy cieplnej i parametrom nonika ciep³a, okrelonym w tabeli regulacyjnej dla warunków
obliczeniowych;
Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów;
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Wspó³czynnik korekcyjny X  wspó³czynnik uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie 12 miesiêcy.

III. Definicje obliczania op³at.
Roczna op³ata za zamówion¹ moc ciepln¹ (w MW)  iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê i ceny
za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców. Op³ata pobierana jest w 12 ratach miesiêcznych;
Op³ata za dostarczone ciep³o (w GJ)  iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny ciep³a dla danej grupy odbiorców. Op³ata pobierana jest
w ka¿dym miesi¹cu, w którym wyst¹pi³a dostawa ciep³a.
IV.

Dane i za³o¿enia przyjête do kalkulacji cen i stawek op³at.
1. Przychody z tytu³u sprzedanej energii cieplnej za okres ostatnich 12 m-cy przed sporz¹dzeniem taryfy stanowi³y:
dla odbiorców z op³at¹ dwucz³onow¹
- 98,26 %,
dla odbiorców z op³at¹ jednocz³onow¹
- 1,74 %.
2. Wielkoæ zamówionej rocznej mocy cieplnej  62,378 MW.
3. Koszty uzasadnione przyjête do wyliczenia stawek bazowych za okres ostatnich 12 m-cy przed sporz¹dzeniem
kalkulacji zgodnie z § 11 p. 2 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki nie zawieraj¹ czynszu dzier¿awnego za
u¿ywanie mienia nie stanowi¹cego w³asnoci dostawcy.Ze wzglêdu na fakt, i¿ w latach bêd¹cych podstaw¹
wyliczenia stawki bazowej nie by³o wymogu prowadzenia ewidencji kosztów odrêbnie dla ka¿dej grupy odbiorców, do wyliczenia stawek bazowych przyjêto taki podzia³ kosztów, jaki wynika z proporcji w przychodach,
tj. 98,26 % i 1,74 %.
4. Iloæ sprzedanego ciep³a w okresie branym za podstawê wyliczeñ wynios³a 33 794 GJ, z czego na odbiorców
z op³at¹ dwucz³onow¹ przypada 33 249 GJ, a na odbiorców z op³at¹ jednocz³onow¹ - 545 GJ. Op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ stanowi¹ 27,5 % ogó³u przychodów. Udzia³ op³aty sta³ej w kosztach ogó³em wyniós³ 0,364.
Do obliczenia stawki bazowej przyjêto wartoæ wskanika A równ¹ 0,35, aby przybli¿yæ jego wielkoæ do
wielkoci rzeczywistej.
B. CZÊÆ CENNIKOWA

I.

Wprowadzenie.
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spó³ka z o.o. w Kamieniu Pomorskim prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na mocy otrzymanej koncesji na wytwarzanie ciep³a. ród³em ciep³a s¹ lokalne
kot³ownie w liczbie 16, rozproszone na terenie miasta, zasilaj¹ce bezporednio budynki, w których siê znajduj¹. S¹
to instalacje niskotemperaturowe, niskocinieniowe, dostarczaj¹ce ciep³o zawarte w gor¹cej wodzie, o parametrach
95/70 °C.
Taryfa okrela:
grupy odbiorców,
rodzaje i wysokoæ cen i stawek za moc zamówion¹ i za ciep³o sprzedane,
bonifikaty i upusty z tytu³u niedotrzymania przez strony warunków umowy,
zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at,
sposób postêpowania w przypadku zg³oszenia reklamacji,
sposób postêpowania i obliczania nale¿noci w przypadku uszkodzenia uk³adów kontrolno-pomiarowych.

II.

Grupy odbiorców.
Grupa A  odbiorcy z op³at¹ dwucz³onow¹,
Grupa B - odbiorcy z op³at¹ jednocz³onow¹.
Podzia³u tego dokonano na podstawie §55 rozporz¹dzenia dla zagwarantowania ochrony interesów odbiorców oraz
ze wzglêdu na zawarte wczeniej umowy z odbiorcami, które gwarantuj¹ taki sposób rozliczeñ. Wspomniane umowy
zawarte zosta³y przed 1994 r., tj. zanim przedsiêbiorstwo przejê³o dzia³alnoæ zlikwidowanego PEC w Gryficach.
W chwili przejêcia kot³owni Urz¹d Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim zobligowa³ przedsiêbiorstwo do honorowania zawartych umów. Odbiorcy z op³at¹ jednocz³onow¹ p³ac¹cy za ciep³o, pobieraj¹ energiê z nastêpuj¹cych
kot³owni:
ul. S³owackiego 4,
ul. Strzelecka 14,
ul. Zau³ek Rybacki 1.
Odbiorcy z op³at¹ dwucz³onow¹ - s¹ to wszyscy pozostali odbiorcy, którzy zgodnie z zawartymi umowami s¹
rozliczani zarówno za moc zamówion¹, jak i za pobrane ciep³o.
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III. Rodzaje taryf.
1. Grupa A - odbiorcy z op³at¹ dwucz³onow¹.
Lp. Rodzaje op³at
1.
Miesiêczna stawka op³aty sta³ej za zamówion¹ moc
2.
Cena za dostarczone ciep³o
2. Grupa B - odbiorcy z op³at¹ jednocz³onow¹.
Lp. Rodzaje op³at
1.
Miesiêczna stawka op³aty sta³ej za zamówion¹ moc
2.
Cena za dostarczone ciep³o
3.
IV.

Ceny i stawki op³at podane w pkt. 1 i 2 zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug (VAT) w wysokoci 22 %.

Warunki stosowania cen i stawek op³at.
1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców nie bêd¹ gorsze ni¿ podane w rozdziale 7 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki z dn. 17.07.98r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642) i zostan¹
ustalone w umowach z odbiorcami na dostawê ciep³a.
2. Bonifikaty i upusty  zasady udzielania.
2.1. W przypadku niedotrzymania przez dostawcê warunków umowy w zakresie terminów rozpoczêcia i zakoñczenia dostarczania ciep³a w celu ogrzewania i planowanych przerw w dostarczaniu ciep³a w okresie letnim,
odbiorcy przys³uguj¹ bonifikaty, których wysokoæ, je¿eli umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej, ustala
siê wg nastêpuj¹cych zasad:
a) je¿eli rozpoczêcie lub zakoñczenie dostarczania ciep³a w celu ogrzewania nast¹pi³o z opónieniem
w stosunku do ustalonych standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesiêcznej op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ dla obiektów, w których nast¹pi³o opónienie  za ka¿d¹
rozpoczêt¹ dobê opónienia,
b) je¿eli planowa przerwa w dostarczaniu ciep³a w okresie letnim by³a d³u¿sza od ustalonych standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesiêcznej op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹
dla obiektów, w których nast¹pi³o przed³u¿enie przerwy w dostarczaniu ciep³a  za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê
przed³u¿enia tej przerwy,
c) za dopuszczalne ograniczenie w dostarczaniu ciep³a uznaje siê ograniczenie mocy cieplnej wynosz¹ce
w warunkach obliczeniowych do 7 % (w miejscu zainstalowania uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego) gdy nonikiem ciep³a jest gor¹ca woda.
2.2. W przypadku gdy niedotrzymanie warunków umowy przez jedn¹ ze stron powoduje powstanie strat lub
wzrost kosztów ponoszonych przez drug¹ stronê, stosuje siê odpowiedni upust:
a) za ograniczenie w dostarczaniu ciep³a. Je¿eli umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej, za ograniczenie
w dostarczaniu ciep³a uznaje siê ograniczenie mocy cieplnej wynosz¹ce do 40 % a upust oblicza
siê wg wzoru:
przy rozliczeniu wg cen za zamówion¹ moc ciepln¹ i cen ciep³a:
Su = Sum + Suc
Sum = 0,25 [ No (Tz  Tp) : (Tzo  Tpo) + Ncwt  Nd ] X Ccng Xhp : 365
Suc = 0,4XQnXCcg
Qn = 3,6 [ No (Tz  Tp) : (Tzo  Tpo) + Ncwt  Nd ] X 24 X hp
przy rozliczeniu wg cen ciep³a:
Su = 0,34 X Qn X Cc
Poszczególne symbole oznaczaj¹:
Su
³¹czny upust za ograniczenia w dostarczaniu ciep³a,
Sum
upust za nie dostarczon¹ moc ciepln¹,
Suc
upust za nie dostarczone ciep³o,
No
moc cieplna zamówiona przez odbiorcê na ogrzewanie, w zale¿noci od warunków
atmosferycznych (w MW),
Ncwt
moc cieplna zamówiona przez odbiorcê na podgrzewanie wody wodoci¹gowej,
niezale¿nie od warunków atmosferycznych (w MW),
Nd
moc cieplna dostarczona odbiorcy w okresie ograniczeñ w dostarczaniu ciep³a (w MW),
Tp
rednia temperatura wody zwracanej z budynków do ród³a ciep³a w okresie m-ca lub
innym okresie rozliczeniowym (w °C),
Tz
rednia temperatura wody dostarczanej ze ród³a ciep³a do odbiorców w okresie m-ca lub
w innym okresie rozliczeniowym (w °C),

239

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Tzo

-

Poz. 48

temperatura wody dostarczanej ze ród³a ciep³a do budynków w warunkach
obliczeniowych (w °C),
Tpo
temperatura wody zwracanej do ród³a ciep³a w warunkach obliczeniowych (w °C),
hp
liczba dni, w których wyst¹pi³y ograniczenia w dostarczaniu ciep³a,
Qn
iloæ ciep³a nie dostarczona odbiorcy z powodu ograniczeñ w dostarczaniu ciep³a
(w GJ lub w MW),
Ccng
cena za moc ciepln¹ zamówion¹ przez dan¹ grupê odbiorców (w z³/MW),
Ccg
cena ciep³a przy rozliczeniach wg cen za zamówion¹ moc ciepln¹ i cen ciep³a  dla danej
grupy odbiorców (w z³/GJ lub w z³/MW),
Cc
cena ciep³a przy rozliczeniach wg cen ciep³a  dla danej grupy odbiorców
(w z³/GJ lub w z³/MW),
b) za przerwê w dostarczaniu ciep³a.Je¿eli umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej, za przerwê w dostarczaniu ciep³a uznaje siê ograniczenie mocy cieplnej wynosz¹ce ponad 40 %, a upust oblicza siê wg wzoru:
przy rozliczeniu wg cen za zamówion¹ moc ciepln¹ i cen ciep³a:
Su = Sum + Suc
Sum = 0,5 [ No (Tz  Tp) : (Tzo  Tpo) + Ncwt  Nd ]XCcngXhP : 365
Suc = 0,8XQnXCcg
Qn = 3,6 [ No (Tz  Tp) : (Tzo  Tpo) + Ncwt  Nd ]X24xhp
przy rozliczeniu wg cen ciep³a:
Su = 0,68x QnX Cc
Poszczególne symbole oznaczaj¹:
Su
³¹czny upust za ograniczenia w dostarczaniu ciep³a,
upust za nie dostarczon¹ moc ciepln¹,
Sum
Suc
upust za nie dostarczone ciep³o,
No
moc cieplna zamówiona przez odbiorcê na ogrzewanie, w zale¿noci od warunków
atmosferycznych (w MW),
Ncwt
moc cieplna zamówiona przez odbiorcê na podgrzanie wody wodoci¹gowej, niezale¿nie
od warunków atmosferycznych (w MW),
Nd
moc cieplna dostarczona odbiorcy w okresie ograniczeñ w dostarczaniu ciep³a (w MW),
Tp
rednia temperatura wody zwracanej z budynków do ród³a ciep³a w okresie m-ca lub
innym okresie rozliczeniowym (w °C),
Tz
rednia temperatura wody dostarczanej ze ród³a ciep³a do odbiorców w okresie m-ca lub
w innym okresie rozliczeniowym (w °C),
Tzo
temperatura wody dostarczanej ze ród³a ciep³a do budynków w warunkach
obliczeniowych (w °C),
Tpo
temperatura wody zwracanej z budynków do ród³a ciep³a w warunkach obliczeniowych
(w °C),
hp
liczba dni, w których wyst¹pi³y ograniczenia w dostarczaniu ciep³a,
Qn
iloæ ciep³a nie dostarczona odbiorcy z powodu ograniczeñ w dostarczaniu ciep³a
(w GJ lub w MW),
Ccng cena za moc ciepln¹ zamówion¹ przez dan¹ grupê odbiorców (w z³/MW),
Ccg
cena ciep³a przy rozliczeniach wg cen za zamówion¹ moc ciepln¹ i cen ciep³a  dla danej
grupy odbiorców (w z³/GJ lub w z³/MW),
cena ciep³a przy rozliczeniach wg cen ciep³a  dla danej grupy odbiorców
Cc
(w z³/GJ lub w z³/MW).
3.
Inne op³aty.
3.1. Za niedotrzymanie przez strony warunków umowy  je¿eli umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej,
a odbiorca nie dotrzyma³ warunków umowy, za u dostawcy nast¹pi³y zak³ócenia w pracy ród³a ciep³a albo
zak³ócenia w dostarczaniu ciep³a innym odbiorcom  odbiorca jest zobowi¹zany zap³aciæ dostawcy op³atê
dodatkow¹ w wysokoci stanowi¹cej 1/180 rocznej op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹, za ka¿d¹ rozpoczêt¹
dobê, w której wyst¹pi³y zak³ócenia. Zaistnienie faktu niedotrzymania umowy strony powinny uzgodniæ
protokolarnie.
3.2. Za nielegalny pobór ciep³a  w przypadku nielegalnego pobierania ciep³a przez odbiorcê, dostawca pobiera
podwy¿szone op³aty w wysokoci dwukrotnych cen i stawek op³at, okrelonych w taryfie dla danej grupy
dbiorców, o ile umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej. Op³ata jest obliczana dla ca³ego nie objêtego
przedawnieniem okresu udowodnionego, nielegalnego pobierania ciep³a.
3.3. W przypadku gdy ciep³o pobierane jest bez zawarcia umowy na dostawê ciep³a, dostawca obci¹¿a pobieraj¹cego ciep³o op³atami za nielegalny pobór mocy i ciep³a w wysokoci piêciokrotnych cen i stawek op³at,
okrelonych w taryfie dla odbiorców o podobnym charakterze zapotrzebowania na ciep³o. Podwy¿szone
op³aty oblicza siê dla ca³ego nie objêtego przedawnieniem okresu udowodnionego, nielegalnego pobierania
ciep³a.
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Sposób postêpowania w przypadku zg³oszenia reklamacji. W przypadku zg³oszenia reklamacji dostawcê
i odbiorcê wi¹¿¹ ustalenia zawarte w umowie na dostawê ciep³a.
Sposób postêpowania w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego.W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego sposób postêpowania dostawcy i odbiorcy okrela zawarta umowa na dostawê ciep³a.
C. ZASADY DOSTOSOWYWANIA STAWEK OP£AT I CEN
DO ZMIENIAJ¥CYCH SIÊ WARUNKÓW
EKONOMICZNYCH.

1.

Stawki op³at i ceny, stanowi¹ce podstawê do obliczania wysokoci op³at, które s¹ niezale¿ne od iloci dostarczanego ciep³a, dostosowuje siê do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy. S³u¿y
do tego wzór:
Csn = Csb [1 + (RPIn-1  X) : 100],
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Csn

-

nowa cena lub stawka op³aty niezale¿na od iloci dostarczanego ciep³a,

Csb

-

odpowiednio bazowa cena lub bazowa stawka op³aty albo cena lub stawka op³aty stosowana w
rozliczeniach po ostatnim jej dostosowaniu do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych,

RPIn-1

-

wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, jaki nast¹pi³ w okresie 12 miesiêcy w stosunku do
ich poziomu, uwzglêdnionego przy ostatniej zmianie ceny lub stawki op³aty, ustalony na
podstawie obwieszczeñ Prezesa GUS, opublikowanych w Dzienniku Urzêdowym R.P.Monitor
polski (w %),

X
2.

-

wspó³czynnik korekcyjny, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie 12 miesiêcy (w %).

Ceny stanowi¹ce podstawê do obliczenia wysokoci op³at zale¿nych od iloci dostarczanego ciep³a dostosowuje
siê do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych wg wzoru:
Czn = Czb {Z XUp : 100 + [1 + (RPIn-1  X) : 100] Ur : 100}
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Czn

-

nowa cena ciep³a,

Czb

-

cena bazowa lub cena ciep³a stosowana w rozliczeniach po ostatnim jej dostosowaniu do
zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych,

Z

-

redni wskanik zmiany cen paliwa obliczony wg wzoru:
Z = (Cwn : Cwb) X Uw : 100 + (Cgn : Cgb) X Ug : 100 + (Con : Cob) Uo : 100

gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Cwn,Cgn,Con -

nowe ceny wêgla; gazu; oleju po zmianie dla danego asortymentu paliw,

Cwb, Cgb, Cob-rednie ceny wêgla, gazu i oleju okrelone jako rednie ceny dla ostatnich 12 m-cy, na
podstawie rednich miesiêcznych cen og³oszonych w publikacjach GUS,
Uw, Ug, Uo -

udzia³ zu¿ycia wêgla, gazu i oleju w zu¿yciu paliw ogó³em (w %),

Up

-

udzia³ kosztów paliw w bie¿¹cych kosztach stanowi¹cych podstawê do ustalenia ceny
ciep³a dla danej grupy odbiorców (w %),

Ur

-

udzia³ pozosta³ych kosztów w ³¹cznych kosztach stanowi¹cych podstawê do ustalenia ceny
ciep³a dla danej grupy odbiorców (w %),

3.

RPIn-1

-

wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, jaki nast¹pi³ w okresie 12 miesiêcy w stosunku do
ich poziomu, uwzglêdnionego przy ostatniej zmianie ceny lub stawki op³aty, ustalony na
podstawie obwieszczeñ Prezesa GUS, opublikowanych w Dzienniku Urzêdowym R.P. Monitor
Polski (w %),

X

-

wspó³czynnik korekcyjny, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie 12 m-cy (w %).

Zmiany cen, wynikaj¹ce z dostosowywania stawek op³at do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych, podaje
siê do wiadomoci odbiorców ciep³a przez pisemne zawiadomienie zawieraj¹ce nowe stawki op³at oraz podstawê ich
zmiany z 30 dniowym wyprzedzeniem.
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INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Prezesa URE z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie taryfy dla ciep³a ustalonej przez Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A.
w Nowym Czarnowie
Informuje siê, i¿ w dniu 12 marca 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez
Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ  820/1272  A/9/99
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.
26 z pón. zm.), a tak¿e na podstawie § 14 ust. 3 i § 16 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika
1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym
rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867), po rozpatrzeniu wniosku przedsiêbiorstwa
energetycznego z dnia 29 stycznia 1999 r. Zespo³u Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzib¹ w Nowym Czarnowie posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: P  810-964219 zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem postanawiam:
1)

zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione Przedsiêbiorstwo stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,

2)

ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa, o którym mowa w § 14 ust. 1 i § 17 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzenia 1998 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym
rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867), w wysokoci 0 %,

3)

ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 czerwca 2000
roku.

Uzasadnienie.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Zespo³u Elektrowni Dolna Odra
z siedzib¹ w Nowym Czarnowie, posiadaj¹cego koncesje wydane w dniu 22 padziernika 1998 r. o numerach WCC/346/
1272/U/2/98/EB na wytwarzanie ciep³a, i PCC/352/1272/U/2/98/EB na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, w dniu 16 lutego
1999 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez zainteresowane Przedsiêbiorstwo. W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji
ustalono, ¿e strona opracowa³a taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1- 4 ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 398 z pón. zm.) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867) a wzrost cen i stawek op³at nie
przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2). Ustalono wspó³czynnik X w wysokoci 0 %, który
uwzglêdnia mo¿liw¹ do osi¹gniêcia poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa. Ponadto ustalono okres
obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 czerwca 2000 r.
Z UP. PREZESA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
WICEDYREKTOR PÓ£NOCNO - ZACHODNIEGO
ODDZIA£U TERENOWEGO
Z SIEDZIB¥ W SZCZECINIE
Barbara Giejsztowt
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Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ820/1272  A /9/99
z dnia 12 marca 1999 r.
TARYFA DLA CIEP£A
Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A.
Nowe Czarnowo
I Przepisy ogólne
1.

Taryfa zosta³a opracowana w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy:
a) Ustawa Prawo energetyczne - Dz.U. Nr 54 z 1997 r., poz. 348 z póniejszymi zmianami,
b) Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami - Dz.U. Nr 132 z 1998 r. poz. 867,
c) Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci
ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹cza, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców - Dz.U. Nr 100 z 1998 r. poz. 642.

2.

Taryfa opracowana jest dla odbiorców ciep³a z nastêpuj¹cych elektrowni Zespo³u:
a) Elektrowni Dolna Odra
b) Elektrowni Pomorzany
c) Elektrowni Szczecin

3. Taryfa zawiera:
a) ceny za zamówiona moc ciepln¹
b) ceny ciep³a
c) ceny nonika ciep³a
d) stawki op³at za us³ugi przesy³owe
e) op³aty abonamentowe
f) podzia³ odbiorców na grupy
g) standardy jakociowe.
4.

Taryfê stosuje siê do odbiorców bezporednich, jak i odbiorców zajmuj¹cych siê obrotem ciep³a.

5.

Okresem rozliczeniowym poszczególnych sk³adników taryfy jest:
- rok dla mocy i op³aty przesy³owej (p³atny w 12-miesiêcznych ratach),
- miesi¹c dla pozosta³ych sk³adników taryfy.

6.

Stawki i op³aty w niniejszej taryfie podano w cenach netto i brutto (z podatkiem VAT - 22%).

7.

Bazowe ceny i stawki op³at ustalono na podstawie poniesionych kosztów za okres ostatnich 12 m-cy kalendarzowych (grudzieñ 1997 r. i I-XI.1998 r.).

8.

Mar¿ê zysku przyjêto w wysokoci 10%.

9.

Wspó³czynnik korekcyjny X dla przedsiêbiorstwa przyjêto w wysokoci 0 %.
Taryfa dla ciep³a Elektrownia Dolna Odra

Ceny, stawki, op³aty
- cena za moc zamówion¹ w wodzie
- cena ciep³a w wodzie
- cena za nonik ciep³a w wodzie
- stawka op³at za us³ugi przesy³owe w

Jedn.
miary
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/t
z³/MW/m-c

wodzie
- op³aty abonamentowe

z³/przy³¹cze
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Jedn.
miary

- cena za moc zamówion¹ w parze
- cena za ciep³o w parze

z³/MW/m-c
z³/GJ

Elektrownia Pomorzany

Ceny

Jedn.mia

- cena za moc zamówion¹ w wodzie

z³/MW/m

- cena ciep³a w wodzie

z³/GJ

- cena nonika ciep³a

z³/t

Elektrownia Szczecin

Ceny

Jedn
miary

- cena za moc zamówion¹ w parze

z³/MW/m-c

- cena ciep³a w parze

z³/GJ

- cena ciep³a w parze poza sezonem
grzewczym*
- cena za nonik w parze

z³/GJ

*

z³/t

Warunki stosowania tej ceny podano w “Warunkach sprzed
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek

Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A. nie czêciej ni¿ raz na 12 m-cy dokona zmian cen i stawek op³at zale¿nych i niezale¿nych od iloci dostarczanego ciep³a, w zale¿noci od zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych wg wzorów z § 17 ust.
2 i 3 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6.10.98r.
Charakterystyka ród³a ciep³a w Elektrowni Dolna Odra
I.

W Elektrowni Dolna Odra zainstalowane s¹:
1. Wymienniki podstawowe nr 1 - 1¸6XA1 o mocy osi¹galnej 4,5 MW ka¿dy,
2. Wymienniki podstawowe nr 2 - 1¸6XB1 o mocy osi¹galnej 5,16 MW ka¿dy,
3. Wymienniki szczytowe 1¸3 20XS o mocy osi¹galnej 13,37 MW ka¿dy,
4. Maksymalna zdolnoæ produkcji ciep³a wynosi 98,0 MW przy czym maksymalna zdolnoæ przesy³owa do
Gryfina wynosi 64,4 MW,
5. Parametry wody sieciowej:
a) temperatura wylot max = 1530C
b) temperatura powrotu max = 700C
c) cinienie w kolektorze wylotowym = 1,1 MPa
d) cinienie .w kolektorze powrotnym = 0,05 MPa
e) przep³yw wody sieciowej max = 600 t/h

II.

Wod¹ uzupe³niaj¹c¹ wspólny obieg jest woda odgazowana zdemineralizowana.
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Charakterystyka ród³a ciep³a w Elektrowni Pomorzany
Elektrownia Pomorzany dysponuje moc¹ ciepln¹ 383 MWt, w tym:
- z dwóch kot³ów wodnych WP-120 po 139,5 MWt ka¿dy,
- z dwóch kot³ów energetycznych po 52 MWt ka¿dy, i moc¹ elektryczn¹ 112 MW.
Parametry wody sieciowej:
a)

temperatura wylot max

= 153oC

b)

temperatura powrotu max

= 75oC

c)

cinienie w kolektorze wylotowym

= 1,58 MPa

d)

cinienie w kolektorze powrotnym

= 0,35 MPa

e)

przep³yw wody sieciowej max

= 3500 t/h
Charakterystyka ród³a w Elektrowni Szczecin

Obecnie Elektrownia Szczecin dysponuje moc¹ ciepln¹ 320 MWt, w tym:
- w wodzie - 267 MW,
- w parze technologicznej 53 MW,
- moc¹ elektryczn¹ 47 MW (produkowan¹ przede wszystkim w skojarzeniu).
Parametry wody sieciowej:
a)

temperatura wylot max =

153oC

b)

temperatura powrotu max =

68o C

c)

cinienie na zasilaniu =

d)

cinienie na powrocie =

0,2 MPa

e)

przep³yw wody sieciowej max =

2425 t/h

1,55 MPa

Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców
Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców obejmuj¹:
I. Warunki sprzeda¿y ciep³a.
II. Warunki wstrzymania dostarczania ciep³a do odbiorców.
III.Dotrzymywanie terminów.
I. Warunki sprzeda¿y ciep³a
1.

Przy sprzeda¿y ciep³a miêdzy ZEDO S.A. a przedsiêbiorstwem ciep³owniczym jako odbiorc¹ obowi¹zuj¹ nastêpu¹ce
standardy jakociowe:
a) odchylenia od obliczeniowego natê¿enia przep³ywu nonika ciep³a, dostarczanego do sieci ciep³owniczej
parowej lub sieci gor¹cej wody, nie powinno przekraczaæ; +5% i -5%,
b) odchylenie temperatury nonika ciep³a dostarczanego do sieci ciep³owniczej i zwracanego z tej sieci w stosunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekraczaæ:
w sieciach parowych: +10% i -5%,
w sieciach gor¹cej wody: +2% i -2%,
c) rozpoczêcie i przerwanie dostarczania ciep³a do sieci ciep³owniczej na potrzeby ogrzewania powinno nast¹piæ
nie póniej ni¿:
w sezonie grzewczym - w ci¹gu 12 godzin od wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci ciep³owniczej,
poza sezonem grzewczym - w ci¹gu 24 godzin od wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci ciep³owni
czej,
d) planowana przerwa w dostarczaniu ciep³a w okresie letnim:
nie mo¿e przekroczyæ 10 dni, gdy ciep³o jest dostarczane do sieci ciep³owniczej z jednego ród³a ciep³a,
w pozosta³ych przypadkach nie mo¿e przekroczyæ 14 dni, pod warunkiem, ¿e przedsiêbiorstwo ciep³ownicze zostanie powiadomione o planowanej przerwie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, dla umo¿liwienia zakupu ciep³a z innego ród³a lub dostarczenia z w³asnego ród³a ciep³a.

2.

Je¿eli ZEDO SA dotrzymuje, okrelone w odrêbnych przepisach standardy jakociowe obs³ugi odbiorców, moccieplna dostarczona odbiorcy nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wynika to z obliczeniowego natê¿enia przep³ywu z uwzglêdnieniem dopuszczalnym odchyleñ temperatury nonika ciep³a dostarczanego ze ród³a ciep³a do sieci ciep³owniczej
lub z sieci ciep³owniczej do wêz³a cieplnego oraz temperatury nonika ciep³a zwracanego z wêz³a cieplnego do sieci
ciep³owniczej lub z sieci ciep³owniczej do ród³a ciep³a.
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3.

Za dopuszczalne ograniczenie w dostarczaniu ciep³a uznaje siê ograniczenie mocy cieplnej, wynosz¹ce w warunkach obliczeniowych:
a) przy dostarczaniu ciep³a do sieci ciep³owniczej:
do 7% - gdy nonikiem ciep³a jest gor¹ca woda,
do 10% - gdy nonikiem ciep³a jest para,
b) przy dostarczaniu ciep³a do wêz³a cieplnego:
do 10% - gdy nonikiem ciep³a jest gor¹ca woda,
do 17% - gdy nonikiem ciep³a jest para.

4.

W przypadku dostawy wody uzupe³niaj¹cej poza okresem oddawania ciep³a przez Elektrowniê Pomorzany, op³ata
za tê wodê stanowi iloczyn iloci wody uzupe³niaj¹cej i ceny za nonik ciep³a powiêkszonej o 50 % .

5.

Je¿eli w okresie obowi¹zywania wy¿szej ceny na ciep³o w parze z Elektrowni Szczecin, tj. od 1.05.do 29.09 wyst¹pi
równie¿ sprzeda¿ ciep³a w wodzie to ZEDO SA udzieli odbiorcom bonifikaty w wysokoci ró¿nicy miêdzy cen¹
obowi¹zuj¹c¹ w sezonie grzewczym i pozagrzewczym.

6.

Przy sprzeda¿y ciep³a miêdzy ZEDO S.A. a obiorcami bezporednimi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce standardy jakociowe:
a) odchylenie od obliczeniowego natê¿enia przep³ywu nonika ciep³a dostarczanego do wêz³a cieplnego nie
powinno przekraczaæ:
w sieciach parowych +3% i -8%
w sieciach gor¹cej wody +5% i -5%,
b) odchylenie temperatury nonika ciep³a dostarczanego do wêz³a cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjnej
nie powinno przekraczaæ:
w sieciach parowych: + 5% i -10%,
w sieciach gor¹cej wody: +5% i -5%, pod warunkiem, ¿e temperatura wody zwracanej
z wêz³a cieplnego do sieci ciep³owniczej jest zgodna z tabel¹, z tolerancj¹ +7% i -7%,
c) rozpoczêcie i przerwanie dostarczania ciep³a w celu ogrzewania i wentylacji powinno nast¹piæ nie póniej ni¿:
w ci¹gu 12 godzin od z³o¿enia wniosku przez odbiorcê, je¿eli wêze³ cieplny jest wyposa¿ony w urz¹dzenia
automatycznej regulacji dostawy ciep³a,
w ci¹gu 36 godzin od z³o¿enia wniosku przez odbiorcê, je¿eli wêze³ cieplny nie zosta³ wyposa¿ony
w urz¹dzenia automatycznej regulacji dostawy ciep³a,
d) planowane przerwy w dostarczaniu ciep³a w okresie letnim nie mog¹ przekroczyæ 14 dni, a odbiorca musi byæ
powiadomiony o terminach tych przerw z piêciodniowym wyprzedzeniem.
II. Warunki wstrzymania dostarczania ciep³a do odbiorców.

1.

Wstrzymanie dostarczania ciep³a mo¿e nast¹piæ natychmiast w przypadku pobierania ciep³a bez zawarcia umowy
sprzeda¿y ciep³a.

2.

Niezw³ocznie po telefonicznym zawiadomieniu odbiorców w przypadkach, gdy wyst¹pi¹ warunki stwarzaj¹c
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub zagro¿enia w pracy ród³a ciep³a lub sieci ciep³owniczej, w wyniku
których nast¹pi³oby przerwanie lub zak³ócenia w dostarczaniu ciep³a innym odbiorcom, a w szczególnoci gdy:
a) z powodu wyst¹pienia awarii w ródle lub sieci ciep³owniczej nie ma innych mo¿liwoci dostarczenia ciep³a do
odbiorców,
b) dalsze funkcjonowanie przy³¹cza, wêz³a cieplnego lub instalacji odbiorczej stwarza bezporednie zagro¿eie
dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
c) wêz³y cieplne i instalacje odbiorcze oraz zasilane z nich urz¹dzenia s¹ u¿ytkowane przez odbiorcê w sposób
powoduj¹cy zak³ócenia w pracy róde³ ciep³a lub sieci ciep³owniczej.

3.

Wstrzymanie dostarczenia ciep³a mo¿e tak¿e nast¹piæ w przypadku, gdy odbiorca:
a) samowolnie dokona³ zmian w instalacji odbiorczej, powoduj¹cych zwiêkszony pobór ciep³a lub pogorszenie
warunków dostarczania ciep³a do innych odbiorców,
b) pobiera ciep³o z ca³kowitym lub czêciowym pominiêciem uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego lub dokona³
w tym uk³adzie zmian zniekszta³caj¹cych wyniki pomiarów i rozliczeñ,
c) utrzymuje nieruchomoæ w sposób zagra¿aj¹cy prawid³owemu funkcjonowaniu sieci ciep³owniczej,
d) uniemo¿liwia wstêp upowa¿nionym pracownikom ZEDO SA wraz z niezbêdnym sprzêtem, na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ, w celu przeprowadzenia prac zwi¹zanych z eksploatacj¹ i napraw¹ urz¹dzeñ stanowi¹cych w³asnoæ ZEDO SA oraz badañ, pomiarów lub kontroli, w tym tak¿e kontroli uk³adów pomiarowych,
dotrzymywania warunków umowy i warunków rozliczeñ,
e) zalega z zap³at¹ nale¿noci za dostarczane ciep³o.

4.

Wstrzymanie dostarczania ciep³a w przypadkach, o których mowa w pkt.. 3, mo¿e nast¹piæ po up³ywie 14 dni od
okrelonego przez ZEDO SA terminu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci lub terminu uregulowania zale-
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g³ych nale¿noci, okrelonego w dorêczonym odbiorcy wezwaniu do podjêcia niezbêdnych dzia³añ lub wezwaniu
do zap³aty.
5.

Je¿eli wstrzymanie dostarczenia ciep³a, o którym mowa w pkt.. 3 i 4, dotyczy obiektów opieki zdrowotnej i spo³ecznej, a w szczególnoci szpitali, ¿³obków, przedszkoli, szkó³, domów opieki, domów dziecka i sanatoriów, w³aciwy
miejscowo zarz¹d gminy mo¿e, na wniosek odbiorcy, zleciæ ZEDO SA kontynuacjê dostarczania ciep³a do tych
obiektów w sezonie grzewczym, je¿eli zarz¹d gminy zagwarantuje pokrycie zwi¹zanych z tym kosztów z bud¿etu
gminy w sytuacji, gdy odbiorca:
a) nadal nie bêdzie dotrzymywa³ warunków umowy,
b) nie ureguluje zaleg³ych i bie¿¹cych nale¿noci w terminie 30 dni od terminu, o którym mowa w pkt. 4.
III. Dotrzymywanie terminów

1.

Wznowienie dostarczenia ciep³a powinno nast¹piæ nie póniej ni¿ po up³ywie 48 godzin po ustaniu przyczyny
wstrzymania dostawy ciep³a.

2.

W sprawie dotrzymywania terminów za³atwiania interwencji, skarg i za¿aleñ, strony obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce standardy:

a) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
-

12 godzin - informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usuniêcia przerw i zak³óceñ w dostarczaniu ciep³a,
7 dni - informacji pisemnych o przewidywanym terminie usuniêcia przerw i zak³óceñ w dostarczaniu
ciep³a.
b) udzielenie odpowiedzi na interwencje, skargi i za¿alenia odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
- 12 godzin - informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi sk³adane przez telefon lub
informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjanienia,
- 14 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i za¿alenia odbiorców sk³adane na pimie oraz
odpowiedzi na interwencje i skargi z³o¿one przez telefon, które wymagaj¹ przeprowadzenie dodatkowych
analiz,
30 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i za¿alenia odbiorców sk³adane na pimie, które
wymagaj¹ przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.

3.

ZEDO SA zawiadamia odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania ciep³a, z wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji odbiorczych do nowych warunków.

4.

Termin wyprzedzenia nie powinien byæ krótszy ni¿:
a) 24 miesi¹ce - je¿eli zmiana jest wprowadzana w zakresie wytwarzania,
b) b) 12 miesiêcy - je¿eli zmiana jest wprowadzana w zakresie przesy³u i dystrybucji..
Sposób postêpowania w warunkach niedotrzymania standardów jakociowych.

1.

W przypadku niedotrzymania przez ZEDO SA standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
warunków umowy przez odbiorcê, rozliczanego w systemie opomiarowanym, wysokoæ op³at ustala siê wed³ug
nastêpuj¹cych zasad:
a) je¿eli ZEDO SA:
- zwiêkszy³ obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika i przekroczy³ jego dopuszczalne odchylenie bez
zmiany postanowieñ umowy, do obliczenia wysokoci op³at za iloæ dostarczonego ciep³a i zamówion¹
moc ciepln¹ przyjmuje siê obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a,
zmniejszy³ obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a i przekroczy³ jego dopuszczalne odchylenie
bez zmian postanowieñ umowy, do obliczenia wysokoci op³at za iloæ dostarczonego ciep³a i zamówion¹
moc ciepln¹ przyjmuje siê zmniejszone natê¿enie przep³ywu,
podniós³ temperaturê dostarczanego nonika ciep³a i przekroczy³ jej dopuszczalne odchylenie bez zmiany
postanowieñ umowy, do obliczenia wysokoci op³at za iloæ
dostarczonego ciep³a przyjmuje siê temperaturê nonika ciep³a, która jest zgodna warunkami umowy,
obni¿y³ temperaturê dostarczanego nonika ciep³a i przekroczy³ jej dopuszczalne odchylenie bez zmiany
postanowieñ umowy, do obliczenia wysokoci op³at za iloæ dostarczonego
ciep³a przyjmuje siê obni¿on¹ temperaturê nonika ciep³a.
b) je¿eli odbiorca:
zwiêkszy³ obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a i przekroczy³ jego dopuszczalne odchylenie
bez zmiany postanowieñ umowy, do obliczenia wysokoci op³at za iloæ dostarczonego ciep³a i zamówion¹ moc ciepln¹ przyjmuje siê zwiêkszone natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a,
zmniejszy³ obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a i przekroczy³ jego dopuszczalne odchylenia
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bez zmiany postanowieñ umowy, do obliczenia wysokoci op³at za:
- iloæ dostarczonego ciep³a - przyjmuje siê zmniejszone natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a,
- zamówion¹ moc ciepln¹ - przyjmuje siê obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a,
podniós³ temperaturê zwracanego nonika ciep³a i przekroczy³ jej dopuszczalne odchylenie bez zmiany
postanowieñ umowy, do obliczenia wysokoci op³at za iloæ dostarczonego ciep³a przyjmuje siê temperaturê nonika ciep³a, która jest zgodna z warunkami umowy,
obni¿y³ temperaturê zwracanego nonika ciep³a, do obliczenia wysokoci op³at za iloæ dostarczonego
ciep³a przyjmuje siê:
- temperaturê nonika ciep³a, zgodna z warunkami umowy - w przypadku gdy wytwarzanie ciep³a jest
skojarzone z wytwarzaniem energii elektrycznej,
- obni¿on¹ temperaturê nonika ciep³a - w pozosta³ych przypadkach.

2.

Sprawdzenie dotrzymywania przez ZEDO SA standardów jakociowych obs³ugi odbiorców i dotrzymywania przez
odbiorcê warunków umowy, jest dokonywane na podstawie redniego natê¿enia przep³ywu i temperatury nonika
ciep³a:
a) w okresie doby - gdy nonikiem ciep³a jest woda,
b) w ci¹gu godziny - gdy nonikiem ciep³a jest para.

3.

rednie natê¿enie przep³ywu i temperatury nonika ciep³a, o których mowa w § 32 ust. 3 Rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 6.10.98r., stanowi¹ podstawê do ustalania wysokoci op³at, o których mowa w § 32 ust.2
Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6.10.98r.

4.

W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, wysokoæ op³at, w okresie braku prawid³owego pomiaru iloci dostarczonego ciep³a, ustala siê wed³ug nastêpuj¹cych
zasad:
a) w przypadku uszkodzenia uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego iloæ ciep³a dostarczonego w okresie braku
prawid³owego pomiaru iloci dostarczonego ciep³a oblicza siê wed³ug wzoru:

Qb = [Qow (tw - tb) : (tw - to) + Qcwt] x hb ; ho

b)

c)

gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Qb - iloæ ciep³a dostarczonego w okresie braku prawid³owego pomiaru [w GJ lub w MWh],
Qow- iloæ ciep³a dostarczonego w zale¿noci od warunków atmosferycznych na ogrzewanie i wentylacjê,
w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego [w GJ lub w MWh],
Qcwt- iloæ ciep³a dostarczonego niezale¿nie od warunków atmosferycznych na podgrzewanie wody wodo
ci¹gowej lub na cele technologiczne w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem uk³adu pomiaroworozliczeniowego[ w GJ lub w MWh],
tw - temperaturê obliczeniow¹ ogrzewanych pmieszczeñ [w oC],
tb - redni¹ temperaturê zewnêtrzn¹ w okresie braku prawid³owego pomiaru iloci dostarczonego ciep³a
[w oC],
to - redni¹ temperaturê zewnêtrzn¹ w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego [w oC],
hb - liczbê dni braku prawid³owego pomiaru iloci dostarczonego ciep³a,
ho - liczbê dni w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego.
w przypadku stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego wprowadza siê uzgodnion¹ przez strony korektê odczytów wskazañ tego uk³adu, a je¿eli ustalenie takiej korekty nie jest mo¿liwe,
iloæ ciep³a dostarczonego w okresie nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, oblicza
siê w sposób okrelony w punkcie 4a.
je¿eli nie mo¿na ustaliæ liczby dni w okresie braku prawid³owego pomiaru iloci
dostarczonego ciep³a, iloæ dostarczonego ciep³a oblicza siê pocz¹wszy od dnia rozpoczêcia okresu rozliczeniowego do dnia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.

5.

Odbiorca ma prawo ¿¹daæ od ZEDO SA sprawdzenia prawid³owoci wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia tego uk³adu lub za³o¿onych na nim plomb, b¹d wadliwego dzia³ania,
obowi¹zany jest niezw³ocznie zawiadomiæ o tym ZEDO SA.

6.

¯¹danie lub zawiadomienie, o którym mowa nie zwalnia odbiorcy do obowi¹zku regulowania bie¿¹cych nale¿noci
za us³ugi zwi¹zane z zaopatrzeniem w ciep³o.
ZEDO SA ma obowi¹zek:
a) sprawdziæ, w okresie 3 dni od daty zg³oszenia przez odbiorcê, prawid³owoæ wskazañ
uk³adu pomiaroworozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania,
b) wymontowaæ, w razie potrzeby lub na ¿¹danie odbiorcy, zakwestionowany uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy
i sprawdziæ go w laboratorium,
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c)

dorêczyæ odbiorcy protokó³ sprawdzenia uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego - w terminie 14 dni od daty
sprawdzenia prawid³owoci jego dzia³ania,
d) dokonaæ stosownej korekty obliczenia nale¿noci - w terminie 14 dni od daty dorêczenia protokó³u.

7.

Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku gdy sprawdzenie to
wykonano na ¿¹danie odbiorcy i nie stwierdzono b³êdu wskazañ wiêkszego od okrelonego przepisami dla danej
klasy dok³adnoci, ani innych wad powoduj¹cych nieprawid³owe dzia³anie tego uk³adu.

8.

W przypadku niedotrzymania przez ZEDO SA warunków umowy w zakresie terminów rozpoczêcia i zakoñczenia
dostarczania ciep³a w celu ogrzewania i planowych przerw w dostarczaniu ciep³a w okresie letnim, odbiorcy przys³uguj¹ bonifikaty, których wysokoæ, o ile umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej, ustala siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
a) je¿eli rozpoczêcie lub zakoñczenie dostarczania ciep³a w celu ogrzewania nast¹pi³o z opónieniem, w stosunku
do ustalonych standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesiêcznej op³aty za
zamówiona moc ciepln¹ dla obiektów w których nast¹pi³o opónienie - za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê opónienia,
b) je¿eli planowa przerwa w dostarczaniu ciep³a w okresie letnim by³a d³u¿sza od ustalonych standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesiêcznej op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ dla obiektów, w których nast¹pi³o przed³u¿enie przerwy w dostarczaniu ciep³a - za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê przed³u¿enia
tej przerwy.

9.

Za ograniczenie w dostarczaniu ciep³a, uznaje siê ograniczenie mocy cieplnej wynosz¹ce do 40% mocy zamówionej
przez odbiorcê.
Przy rozliczeniach wed³ug cen za zamówion¹ moc ciepln¹ i cen ciep³a upust oblicza siê wed³ug wzoru:
Su = Sum + Suc
Sum = 0,25 [No(Tz - Tp) : (Tzo - Tpo) + Ncwt - Nd] x Ccng x hp : 365
Suc = 0,4 x Qn x Ccg
Qn = 3,6 [No(Tz - Tp) : (Tzo - Tpo) + Ncwt - Nd] x 24 x hp
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Su - ³¹czny upust za ograniczenia w dostarczaniu ciep³a,
Sum- upust za niedostarczon¹ moc ciepln¹,
Suc - upust za niedostarczone ciep³o,
No - moc ciepln¹ zamówion¹ przez odbiorcê na ogrzewanie, wentylacjê, w zale¿noci od warunków atmosferycznych [w MW],
Ncwt-moc ciepln¹ zamówion¹ przez odbiorcê na podgrzewania wody wodoci¹gowej lub cele technologiczne, niezale¿nie do warunków atmosferycznych [w MW],
Nd - moc ciepln¹ dostarczan¹ odbiorcy w okresie ograniczeñ w dostarczaniu ciep³a [w MW],
Tz - redni¹ temperaturê wody dostarczanej ze ród³a ciep³a do sieci ciep³owniczej lub z sieci
ciep³owniczej do wêz³a cieplnego w okresie miesi¹ca lub w innym okresie rozliczeniowym [w oC],
Tp - redni¹ temperaturê wody zwracanej z wêz³a cieplnego do sieci ciep³owniczej lub z sieci ciep³owniczej do
ród³a w okresie miesi¹ca lub innym okresie rozliczeniowym [w oC],
Tzo - temperaturê wody dostarczanej ze ród³a ciep³a do sieci ciep³owniczej lub z sieci ciep³owniczej do wêz³a
cieplnego w warunkach obliczeniowych [w oC],
Tpo - temperaturê wody zwracanej z wêz³a cieplnego do sieci ciep³owniczej lub z sieci ciep³owniczej do ród³a ciep³a
w warunkach obliczeniowych [w oC],
hp - liczba dni, w których wyst¹pi³y ograniczenia w dostarczaniu ciep³a,
Qn - iloæ ciep³a nie dostarczona odbiorcy z powodu ograniczeñ w dostarczaniu ciep³a [w GJ] lub w [MWh],
Ccng- cenê za moc ciepln¹ zamówion¹ przez dana grupê odbiorców [w z³/MW],
Ccg - cena ciep³a przy rozliczeniach wed³ug cen za zamówiona moc ciepln¹ i cen ciep³a - dla danej grupy odbiorców
[w z³/GJ ].

14. Za przerwê w dostarczaniu ciep³a uznaje siê ograniczenie mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê wynosz¹ce
ponad 40%. Przy rozliczeniach wed³ug cen za zamówion¹ moc ciepln¹ i cen ciep³a upust oblicza siê wed³ug wzoru:
Su = Sum + Suc
Sum = 0,5 [No(Tz - Tp) : (Tzo - Tpo) + Ncwt - Nd] x Ccng x hp : 365
Suc = 0,8 x Qn x Ccg
Qn = 3,6 [No (Tz - Tp) : (Tzo - Tpo) + Ncwt - Nd] x 24 x hp
Su - ³¹czny upust za ograniczenia w dostarczaniu ciep³a,
Sun - upust za nie dostarczon¹ moc ciepln¹
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Suc - upust za nie dostarczone ciep³o
Ncwt-moc ciepln¹ zamówion¹ przez odbiorcê na podgrzewania wody wodoci¹gowej lub cele technologiczne, niezale¿nie do warunków atmosferycznych [w MW],
Nd - moc ciepln¹ dostarczan¹ odbiorcy w okresie ograniczeñ w dostarczaniu ciep³a [w MW],
Tz - redni¹ temperaturê wody dostarczanej ze ród³a ciep³a do sieci ciep³owniczej lub z sieci ciep³owniczej do
wêz³a cieplnego w okresie miesi¹ca lub w innym okresie rozliczeniowym [w oC],
Tp - redni¹ temperaturê wody zwracanej z wêz³a cieplnego do sieci ciep³owniczej lub z sieci ciep³owniczej do
ród³a w okresie miesi¹ca lub innym okresie rozliczeniowym [w oC],
Tzo - temperaturê wody dostarczanej ze ród³a ciep³a do sieci ciep³owniczej lub z sieci ciep³owniczej do wêz³a
cieplnego w warunkach obliczeniowych [w oC],
Tpo - temperaturê wody zwracanej z wêz³a cieplnego do sieci ciep³owniczej lub z sieci ciep³owniczej do ród³a ciep³a
w warunkach obliczeniowych [w oC],
hp - liczba dni, w których wyst¹pi³y ograniczenia w dostarczaniu ciep³a,
Qn - iloæ ciep³a nie dostarczona odbiorcy z powodu ograniczeñ w dostarczaniu ciep³a [w GJ] lub w [MWh],
Ccng-cenê za moc ciepln¹ zamówion¹ przez dana grupê odbiorców [w z³/MW]C
Ccg - cena ciep³a przy rozliczeniach wed³ug cen za zamówiona moc ciepln¹ i cen ciep³a - dla danej grupy odbiorców
[w z³/GJ lub w z³/MWh].
15. Je¿eli odbiorca nie dotrzyma³ warunków umowy, a w ZEDO SA:
a) nast¹pi³y zak³ócenia w pracy ród³a ciep³a lub sieci ciep³owniczej albo zak³ócenia w dostarczaniu ciep³a innym
odbiorcom - odbiorca jest obowi¹zany zap³aciæ ZEDO SA op³atê dodatkow¹ w wysokoci stanowi¹cej równowartoæ 1/180 rocznej op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹, za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê w której wyst¹pi³y zak³ócenia,
b) nast¹pi³o zmniejszenie produkcji energii elektrycznej przy jej skojarzonym wytwarzaniu wraz z ciep³em - odbiorca jest obowi¹zany zap³aciæ ZEDO SA op³atê dodatkow¹, w wysokoci stanowi¹cej równowartoæ 1/180
rocznej op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê w której wyst¹pi³y zak³ócenia.
16. Wyst¹pienie przerw lub ograniczenie w dostarczaniu ciep³a, o których mowa w punkcie 13 i 14 oraz zak³óceñ lub
zmniejszenia produkcji energii elektrycznej, o których mowa w pkt.15, wymaga potwierdzenia protokó³em podpisanym przez ZEDO SA i odbiorcê lub upowa¿nionych przedstawicieli.
17. W przypadku nie stawienia siê przedstawicieli jednej ze stron w uzgodnionym miejscu i czasie w celu sporz¹dzenia
protokó³u, o którym mowa w pkt.16, protokó³ mo¿e byæ sporz¹dzony przez jedn¹ ze stron. Protokó³ stanowi podstawê do prowadzenia postêpowania i dochodzenia upustów oraz innych roszczeñ, o których mowa w pkt. 13-15.
18. W przypadku nielegalnego pobierania ciep³a przez odbiorcê, ZEDO SA mo¿e pobieraæ podwy¿szone op³aty
w wysokoci dwukrotnych cen i stawek op³at, okrelonych w taryfie dla danej grupy odbiorców.
19. Podwy¿szone op³aty, o których mowa w punkcie 18, oblicza siê dla ca³ego nie objêtego przedawnieniem okresu
udowodnionego nielegalnego pobierania ciep³a.
20. W przypadku gdy ciep³o pobierane jest bez zawarcia umowy sprzeda¿y ciep³a, ZEDO SA obci¹¿a pobieraj¹cego
op³atami za nielegalny pobór mocy i ciep³a w wysokoci piêciokrotnych cen i stawek op³at, okrelonych w taryfie
dla odbiorców o podobnym charakterze zapotrzebowania na ciep³o.
Op³aty, o których mowa w pkt. 20, oblicza siê dla ca³ego nie objêtego przedawnieniem okresu udowodnionego
pobierania ciep³a.
Poz. 50
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzjach Prezesa URE nr WCC/755/453/U/OSZ/99/CK i OCC/228/453/U/OSZ/99/CK
W dniu 26 lutego1999 r. zosta³a udzielona koncesja z urzêdu przedsiêbiorstwu energetycznemu: Zak³ad Techniki i In¿ynierii Komunalnej Energotech-2 Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ przy ulicy Jana z
Kolna 2, 72600 winoujcie na wytwarzanie ciep³a i obrót ciep³em w terminie do dnia 15 marca 2009 r.
Uzasadnienie:
Przedsiêbiorstwo energetyczne Zaklad Techniki i In¿ynierii Komunalnej Energotech-2 Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ spe³nia warunki okrelone w art. 67 ust. 1 Prawa energetycznego, a w szczególnoci prowadzi³o dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na wytwarzaniu oraz przesy³aniu i dystrybucji ciep³a w dniu og³oszenia ustawy, dysponuje odpowied-
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nimi rodkami finansowymi oraz mo¿liwociami technicznymi gwarantuj¹cymi prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci
oraz zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych, a tak¿e nie wystêpuj¹ przes³anki, uniemo¿liwiaj¹ce
wydanie decyzji. Okres wa¿noci koncesji zosta³ okrelony na 10 lat ze wzglêdu na to, ¿e dokument rz¹dowy, przyjêty
przez Radê Ministrów 17 padziernika 1995 r., Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2010 r. okrela prognozy
rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce w tym bilans zapotrzebowania i dostaw energii oraz potrzeby inwestycyjne do
roku 2010.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ
I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 51
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Prezesa URE nr PCC/779/1566/U/3/99/RW i OCC/222/1566/U/3/99/RW
W dniu 16 lutego 1999 r. zosta³a udzielona koncesja z urzêdu Gminie Recz, prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹
w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzib¹ przy
ulicy rodkowej 10, 73-210 Recz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a oraz obrót ciep³em w terminie do dnia 28 lutego 2009 r.
Uzasadnienie:
Gmina Recz prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej spe³nia warunki okrelone w art. 67 ust. 1 Prawa energetycznego, a w szczególnoci
prowadzi³o dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na wytwarzaniu oraz przesy³aniu i dystrybucji ciep³a w dniu og³oszenia ustawy,
dysponuje odpowiednimi rodkami finansowymi oraz mo¿liwociami technicznymi gwarantuj¹cymi prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych, a tak¿e nie wystêpuj¹ przes³anki,
uniemo¿liwiaj¹ce wydanie decyzji. Okres wa¿noci koncesji zosta³ okrelony na 10 lat ze wzglêdu na to, ¿e dokument
rz¹dowy, przyjêty przez Radê Ministrów 17 padziernika 1995 r., Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2010 r.
okrela prognozy rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce w tym bilans zapotrzebowania i dostaw energii oraz potrzeby
inwestycyjne do roku 2010.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ
I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 52
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Prezesa URE nr PCC/785/4432/U/OSZ/99/RN
W dniu 23 lutego 1999 r. zosta³a udzielona koncesja z urzêdu Gminie Polanów, prowadz¹cej dzia³alnoægospodarcz¹ w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Zaklad Us³ug Komunalych w Polanowie z siedzib¹ przy ulicy
Bobolickiej 9, 76-130 Polanów na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a oraz obrót ciep³em w terminie do dnia 28 lutego 2009 r.
Uzasadnienie:
Gmina Polanów, prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Zak³ad Us³ug
Komunalych w Polanowie spe³nia warunki okrelone w art. 67 ust. 1 Prawa energetycznego, a w szczególnoci prowadzi³o dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na wytwarzaniu oraz przesy³aniu i dystrybucji ciep³a w dniu og³oszenia ustawy, dysponuje
odpowiednimi rodkami finansowymi oraz mo¿liwociami technicznymi gwarantuj¹cymi prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych, a tak¿e nie wystêpuj¹ przes³anki, uniemo¿liwiaj¹ce wydanie decyzji. Okres wa¿noci koncesji zosta³ okrelony na 10 lat ze wzglêdu na to, ¿e dokument rz¹dowy,
przyjêty przez Radê Ministrów 17 padziernika 1995 r., Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2010 r. okrela pro-
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gnozy rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce w tym bilans zapotrzebowania i dostaw energii oraz potrzeby inwestycyjne do roku 2010.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ
I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 53
OBWIESZCZENIE
WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE
z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie zmian w sk³adach osobowych Rad Miejskich w Policach i Stargardzie Szczeciñskim
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) i § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji zadañ (MP Nr 27, poz. 287) podaje siê do wiadomoci wyborców, ¿e na skutek wyganiêcia mandatu radnego nast¹pi³y nastêpuj¹ce zmiany w sk³adach rad:
1.

Rada Miejska w Policach. Na skutek zrzeczenia wygas³ mandat radnego Stanis³awa Kazimierza Szymaszka
w okrêgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 8 - Unia Wolnoci. Rada Miejska w Policach uchwa³¹ Nr III/115/98 z dnia 8
grudnia 1998 r. stwierdzi³a, ¿e radnym zosta³ Pan Krzysztof Józef Tomczak, który nie utraci³ prawa wybieralnoci,
a w wyborach w dniu 11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów z tej samej listy, po zrzeczeniu
siê pierwszeñstwa w objêciu mandatu przez Pana Janusza Antoniego Omachel.

2.

Rada Miejska w Stargardzie Szczecinskim. Na skutek zrzeczenia wygas³ mandat radnego Pani Heleny Koziak
w okrêgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 11 - Unia Wolnoci. Rada Miejska w Stargardzie Szczeciñskim uchwa³¹ Nr III
/24/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. stwierdzi³a, ¿e radnym zosta³ Pan Wies³aw Jurczyk, który w wyborach w dniu
11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów z tej samej listy i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
Poz. 54
OBWIESZCZENIE
WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE
z dnia 8 marca 1999 r.
w sprawie zmiany w sk³adzie osobowym Rady Miejskiej w winoujciu.

Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) i § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadañ (MP Nr 27, poz. 287) podaje siê do wiadomoci
wyborców, ¿e na skutek wyganiêcia mandatu radnego nast¹pi³a nastêpuj¹ca zmiana w sk³adzie rady: Na skutek zrzeczenia, wygas³ mandat radnego Janusza ¯murkiewicza w okrêgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 1 - Sojusz Lewicy Demokratycznej. Rada Miasta winoujcia uchwa³¹ Nr V/23/99 z dnia 18 lutego 1999 r. stwierdzi³a, ¿e radnym zosta³ Pan Cezary
Zdzieszyñski, który w wyborach w dniu 11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów z tej samej listy
i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
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Obwieszczenie
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 17 marca 1999 r.
Na podstawie § 14 ust. 2 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu
wydawania wojewódzkiego dziennika urzêdowego (Dz.U. Nr 9, poz. 78) w obwieszczeniu Wojewódzkiego Komisarza
Wyborczego w Szczecinie z dnia 19 padziernika 1998 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zchodniopomorskiego oraz do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadzonych w dniu 11 padziernika 1998 r.
(Dz.Urz.Woj. Szczec. Nr 24, poz 228 i Nr 27, poz. 337) prostuje siê nastêpuj¹ce b³êdy:
1)

na stronach 1336-1341 Dziennika Urzêdowego nie powinno byæ powtórzonych po raz drugi wyników wyborów do
Rady Miasta Chojna w Chojnie,

2)

na stronie 1502 i nastêpnych Dziennika Urzêdowego po wynikach wyborów do Rady Gminy Mielno w Mielnie
powinny byæ wyniki wyborów do Rady Miasta Mieszkowice w Mieszkowicach w brzmieniu:
Rozdzia³ 1
WYBORY RAD W GMINACH LICZ¥CYCH DO 20 TYS. MIESZKAÑCÓW

I.

Dla wyboru Rady Miasta Mieszkowice w Mieszkowicach utworzono 8 okrêgów wyborczych, w których ³¹cznie
wybierano 20 radnych. Liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a 5466. W g³osowaniu wziê³o udzia³
(odda³o karty wa¿ne) 2754 wyborców, co stanowi 50,38% uprawnionych do g³osowania.

II.

Komisja potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od 5 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie
tych protoko³ów Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgach i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów
wa¿nych w okrêgach wyborczych oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów.

Okrêg wyborczy nr 1 obejmuj¹cy 5 mandatów. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 708

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)

Kokiel Kazimiera 65

Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
65
Lista nr 7 Komitet Wyborczy Teraz Mieszkowice
400

1)
2)
3)
4)

Pieñkowski Miros³aw 85
Kowal Ryszard 100
Salwa Andrzej 81
Sobolewska Helena 134

1)
2)
3)
4)
5)

Lista nr 8 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasza Ma³a Ojczyzna
835
Niedwiecki Ryszard 210
Woniak Krzysztof 143
Kwaniak Boles³aw 158
Stamblewska Anna 124
Michalski Jerzy 200

1)
2)
3)
4)
5)

Lista nr 9 Komitet Wyborczy Porozumienie Razem
641
Butrynowski Aleksander Stanis³aw 125
Kieliba Pawe³ Stanis³aw 80
Mo¿d¿eñ Wac³aw 88
Nowak Tomasz Robert 263
widziñska Aleksandra Bo¿ena 85
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1)
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Lista nr 10 Komitet Wyborczy ARBET
120

Paszko Marek120

Adamczuk Jan 162

Lista nr 11 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasz Wspólny Dom
162
Lista nr 12 Komitet Wyborczy PRZYSZ£OÆ
106

Szadurska Janina 106

Lista nr 13 Komitet Wyborczy Niezale¿noæ
129

Karpowicz Jan 129

Lista nr 14 Komitet Wyborczy Wspólne Dobro
26

1)

Bujdasz Halina 26

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Niedwiecki Ryszard 210 z listy nr 8 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasza Ma³a Ojczyzna
2) Kwaniak Boles³aw 158 z listy nr 8 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasza Ma³a Ojczyzna
3) Michalski Jerzy 200 z listy nr 8 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasza Ma³a Ojczyzna
4) Nowak Tomasz Robert 263 z listy nr 9 Komitet Wyborczy Porozumienie Razem
5) Adamczuk Jan 162 z listy nr 11 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasz Wspólny Dom

Okrêg wyborczy nr 2 obejmuj¹cy 4 mandaty. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 683

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)
2)
3)
4)

Butrymowski Marek 56
Maæko Adam 45
Cielak Adam 39
Butrynowska Katarzyna 39

Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
179

Lista nr 7 Komitet Wyborczy Teraz Mieszkowice
357

1)
2)
3)
4)

Kadzikowski Wojciech 97
Mazur Gra¿yna 65
Nosal W³odzimierz 112
Pankratow Anna 83

1)
2)
3)
4)

Lista nr 8 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasza Ma³a Ojczyzna
478
Hamka³o Miros³awa 159
Siwek Józef 96
Tobolko Wojciech 132
Szcz¹browski Karol 91

1)
2)
3)
4)

Lista nr 9 Komitet Wyborczy Porozumienie Razem
407
Butrynowska-Sipowicz Maria Danuta 135
Domino Mieczys³aw 33
Trygub Mieczys³aw 81
Z³otorowicz Mariola 158

1)

Pulednik Henryk 70

Lista nr 10 Komitet Wyborczy Przez Ludzi Dla Ludzi
70
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1)

1)

1)
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Lista nr 11 Komitet Wyborczy RÓWNOÆ
82

Chodyniecki Teofil 82

Lista nr 12 Komitet Wyborczy Rozs¹dek i Kompetencja
37

Artymionek Lech 37

Lista nr 13 Komitet Wyborczy Nowa Przysz³oæ
100

Mendyk Krystyna 100

Lista nr 14 Komitet Wyborczy NADZIEJA
177

Kwaniak Kazimierz 177

Pluciñski Tadeusz 224

Lista nr 15 Komitet Wyborczy Nasza Gmina, Nasza Rodzina
224

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Hamka³o Miros³awa 159 z listy nr 8 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasza Ma³a Ojczyzna
2) Z³otorowicz Mariola 158 z listy nr 9 Komitet Wyborczy Porozumienie Razem
3) Kwaniak Kazimierz 177 z listy nr 14 Komitet Wyborczy NADZIEJA
4) Pluciñski Tadeusz 224 z listy nr 15 Komitet Wyborczy Nasza Gmina, Nasza Rodzina
Okrêg wyborczy nr 3 obejmuj¹cy 3 mandaty. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 372

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 7 Komitet Wyborczy Teraz Mieszkowice
437

1)
2)
3)

Bieliñski Eugeniusz 199
Nowicki Marek 130
Or³owski Zygmunt 108

1)
2)
3)

Lista nr 9 Komitet WyborczyPOROZUMIENIE RAZEM
396
Buka³a Augustyn Roman 172
Jaz Mieczys³aw 58
Zawa³ka Ryszard 166
Lista nr 10 Komitet Wyborczy Swoi
98

1)

Doroszko Zdzis³aw Wies³aw 98

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Bieliñski Eugeniusz 199 z listy nr 7 Komitet Wyborczy Teraz Mieszkowice
2) Buka³a Augustyn Roman 172 z listy nr 9 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE RAZEM
3) Zawa³ka Ryszard 166 z listy nr 9 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE RAZEM

Okrêg wyborczy nr 4 obejmuj¹cy 1 mandat. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 96

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)

1)

Gmyrek Ryszard 31

Lista nr 8 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasza Ma³a Ojczyzna
31

Szumiñski Stanis³aw 65

Lista nr 9 Komitet Wyborczy Porozumienie Razem
65

Poz. 55
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Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Szumiñski Stanis³aw 65 z listy nr 9 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE RAZEM

Okrêg wyborczy nr 5 obejmuj¹cy 2 mandaty. Wybory odby³y siê.G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 243

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)

1)
2)

G³adysz Franciszek 15

Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
15
Lista nr 7 Komitet Wyborczy Teraz Mieszkowice
96

Mazur Zdzis³aw 48
Sztadilów Jan 48

Lista nr 8 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasza Ma³a Ojczyzna
62

1)
2)

Sêd³ak Lech 38
Hawryszków Józef 24

1)
2)

Lista nr 9 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE RAZEM
105
Skowroñska Maria Józefa 52
Kijo Czes³aw 53
Lista nr 10 Komitet Wyborczy Wygrajmy Razem
21

1)

Kucia Stanis³aw 21

1)

Lista nr 11 Komitet Wyborczy Obrony Producentów Rolnych 80
Mazurkiewicz Bogus³aw 80
Lista nr 12 Komitet Wyborczy Wspólna Gmina
28

1)

Tarnowski Andrzej 28

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Kijo Czes³aw 53 z listy nr 9 Komitet WyborczyPOROZUMIENIE RAZEM
2) Mazurkiewicz Bogus³aw 80 z listy nr 11 Komitet Wyborczy Obrony Producentów Rolnych

Okrêg wyborczy nr 6 obejmuj¹cy 2 mandaty. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 196

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 7 Komitet Wyborczy Teraz Mieszkowice
111

1)
2)

Janowski Henryk 62
Atroszko Marek 49

1)
2)

Lista nr 8 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasza Ma³a Ojczyzna
69
Iwanowski Antoni 33
Gajewski Marek 36

1)
2)

Lista nr 9 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE RAZEM
83
B³achnio Roman Tadeusz 56
Pankratow Konstanty 27

1)

Kmiecik Zbigniew 58

Lista nr 10 Komitet Wyborczy Wspólna Sprawa
58

Poz. 55

256
A.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Janowski Henryk 62 z listy nr 7 Komitet Wyborczy Teraz Mieszkowice
2) Kmiecik Zbigniew 58 z listy nr 10 Komitet Wyborczy Wspólna Sprawa

Okrêg wyborczy nr 7 obejmuj¹cy 1 mandat. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 83

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)

1)

Lista nr 7 Komitet Wyborczy Teraz Mieszkowice
29

Caban Robert 29

Januszkiewicz Zdzis³aw 4

Lista nr 8 Komitet Wyborczy Nasza Ma³a Ojczyzna
4

Lista nr 10 Komitet Wyborczy BWP-Brak Wody Pitnej
50

1)

Linhart Miros³aw 50

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Linhart Miros³aw 50 z listy nr 10 Komitet Wyborczy BWP-Brak Wody Pitnej

Okrêg wyborczy nr 8 obejmuj¹cy 2 mandaty. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 301

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
96

1)

1)
2)

1)

1)

1)
2)

Kie³bus Jan 96

Szacht Jan 12
Prostak Janusz 49

Lista nr 8 Komitet Wyborczy Mieszkowice Nasza Ma³a Ojczyzna
61

Piela Teresa 30

Kucharczyk Boles³aw 26

Cybort Adam 96
Urbaniak Jan 68

Lista nr 10 Komitet Wyborczy Pomoc
30
Lista nr 11 Komitet Wyborczy Przysz³oæ w Troszynie
26
Lista nr 12 Komitet Wyborczy PRZE£OM
164

Lista nr 13 Komitet Wyborczy Wspólnota
111

1)
2)

Dorywalski Zygmunt 45
Go³dyn Marek 66

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Kie³bus Jan 96 z listy nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
2) Cybort Adam 96 z listy nr 12 Komitet Wyborczy PRZE£OM
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3)

na stronie 1617 Dziennika Urzêdowego w pkt I wyników wyborów do Rady Gminy Stare Czarnowo w Starym
Czarnowie w zdaniu drugim zamiast liczby 190 powinno byæ 1930,

4)

na stronie 1635 Dziennika Urzêdowego po wynikch wyborów do Rady Miasta Suchañ w Suchaniu powinny byæ
wyniki wyborów do Rady Gminy Szczecinek w Szczecinku w brzmieniu:
Rozdzia³ 1
WYBORY DO RAD W GMINACH LICZ¥CYCH DO 20 TYS. MIESZKAÑCÓW

I.

Dla wyboru Rady Gminy Szczecinek w Szczecinku utworzono 14 okrêgów wyborczych, w których ³¹cznie wybierano 22 radnych. Liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a 6875. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o
karty wa¿ne) 3531 wyborców, co stanowi 51,36% uprawnionych do g³osowania.

II.

Komisja potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od 7 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie
tych protoko³ów Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgach i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów
wa¿nych w okrêgach wyborczych oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów.

Okrêg wyborczy nr 1 obejmuj¹cy 2 mandaty. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 325

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)
2)

1)
2)

1)

1)

1)

1)

1)

Michalski Edward 45
Kucharczyk Henryk 18

Krause Waldemar 63
Chmura Andrzej 142

Czubaszek Wies³awa 32

Pawlik Andrzej 46

Skrzydliñski Wies³aw 25

Harasym Kazimierz 46

Zdunek Stanis³aw 122

Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
63

Lista nr 7 Spo³. Kom. Wyb.
205

Lista nr 8 Gryf Gmina Szczecinek
32
Lista nr 9 Kom. Wyb. Pawlika Andrzeja
46
Lista nr 10 K.W. Zieloni
25
Lista nr 11 Lepsze Jutro
46
Lista nr 12 ALFA
122

Lista nr 13 Obywatel. Kom.Wyb.
62

1)

Mauer Adam 62

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Chmura Andrzej 142 z listy nr 7 Spo³.Kom.Wyb.
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2)

Zdunek Stanis³aw 122 z listy nr 12 ALFA

Okrêg wyborczy nr 2 obejmuj¹cy 1 mandat. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 176

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)

1)

Kucharski Krzysztof 58

Jarmuszczak Kazimierz 67

Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
58
LISTA NR 7 SPO£ECZNY KOMITET WYBORCZY
67
Lista nr 9 K.W. Lepsze Jutro
51

1)

Pociech Leokadia 51

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Jarmuszczak Kazimierz 67 z listy nr 7 Spo³eczny Komitet Wyborczy

Okrêg wyborczy nr 3 obejmuj¹cy 1 mandat. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 129

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)

1)

1)

1)

Horynica Andrzej 8

Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
8
Lista nr 7 Spo³eczny Komitet Wyborczy
31

Kotus Józef 31

Lista nr 8 Gryf Gmina Szczecinek
31

Pater Ignacy 31

Lista nr 9 Kom.Wyb.Czes³awa Sakowskiego
13

Sakowski Czes³aw 13

Lista nr 10 Prawica dla Szczecinka
46

1)

Barcikowski Dariusz 46

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Barcikowski Dariusz 46 z listy nr 10 Prawica dla Szczecinka

Okrêg wyborczy nr 4 obejmuj¹cy 1 mandat. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 115

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)

1)

Mariak Maria Anna 36

Komisarek Tadeusz 67

Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
36
Lista nr 7 Spo³.Kom.Wyb.w Szczecinku
67
Lista nr 8 Gryf Gmina Szczecinek
12

1)

Tarasewicz Jan 12

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
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1)

Komisarek Tadeusz 67 z listy nr 7 Spo³. Kom. Wyb. w Szczecinku

Okrêg wyborczy nr 5 obejmuj¹cy 1 mandat. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 145

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)

1)

1)
A.
1)

Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
42

Brzozowski Antoni 42

Lista nr 7 Spo³eczny Komitet Wyborczy
48

Piaseczny Dominik 48

Lista nr 8 Gryf Gmina Szczecinek
55

Krzysztofik Mariusz 55
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
Krzysztofik Mariusz 55 z listy nr 8 Gryf Gmina Szczecinek

Okrêg wyborczy nr 6 obejmuj¹cy 1 mandat. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 161

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)

1)

1)

Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
27

Krajnik Tadeusz 27

Lista nr 7 Spo³. Kom. Wyb.
18

Chmielewski Leszek 18

Lista nr 8 Gryf Gmina Szczecinek
40

Atmanowicz Zofia 40

Lista nr 9 Kom. Wyb. Skotniki
76

1)

B³aszkiewicz Arkadiusz 76

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) B³aszkiewicz Arkadiusz 76 z listy nr 9 Kom.Wyb.Skotniki

Okrêg wyborczy nr 7 obejmuj¹cy 2 mandaty. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 391

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)
2)

1)
2)

1)
2)

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarnoæ
256

Skorupa Edward 130
Sienkiewicz Janusz Krzysztof 126

Borowiecka - Tutus Urszula 31
Szczepaniak Arkadiusz 60

Struski Stanis³aw 62
widerski Idzi 68

Lista nr 7 Spo³eczny Komitet Wyborczy
91

Lista nr 8 Samorz¹dowy K.W. Gryf Gminy Szczecinek
130
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1)

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Lista nr 9 K.W. w Mosinie
80

Ostrowski Zygfryd 80

Lista nr 10 K. W. Tadeusza Prokopczuka
85

1)

Prokopczuk Tadeusz 85

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Skorupa Edward 130 z listy nr 2 Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarnoæ
2) Sienkiewicz Janusz Krzysztof 126 z listy nr 2 Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarnoæ

Okrêg wyborczy nr 8 obejmuj¹cy 2 mandaty. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 293

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)
2)

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarnoæ
36
Klonowski Zbigniew W³adys³aw 17
Zió³kowska Danuta 19

1)
2)

Lista nr 4 Krajowy Komitet Wyborczy Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
148
Go³ubiñski Czes³aw 124
Malinowska Izabela 24
Lista nr 7 Spo³. Kom. Wyb.
123

1)
2)

Wo³oszyn Adam 70
Sikora Jerzy 53

1)
A.

Lista nr 8 Samorz¹dowy K. W. Gryf Gminy Szczecinek
103
Kwiatkowski Eugeniusz 103
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Go³ubiñski Czes³aw 124 z listy nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
2) Kwiatkowski Eugeniusz 103 z listy nr 8 Samorz¹dowy K.W.Gryf Gminy Szczecinek

Okrêg wyborczy nr 9 obejmuj¹cy 1 mandat. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 227

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarnoæ
35
Skibicki Wies³aw Stanis³aw 35

1)

1)

Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
23

Kêsicka Danuta 23

Dymiñski Zbigniew 154

Lista nr 8 Samorz¹dowy K.W. Gryf Gminy Szczecinek
154
Lista nr 9 Kom. Wyb. Stanis³awa Byczkowskiego
15

1)

Byczkowski Stanis³aw 15

A.
1)

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
Dymiñski Zbigniew 154 z listy nr 8 Samorz¹dowy K.W. Gryf Gminy Szczecinek

Okrêg wyborczy nr 10 obejmuj¹cy 3 mandaty. Wybory odby³y siê.G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 443

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
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1)
2)
3)

1)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarnoæ
182
Kowalska Danuta Aniela 121
Kod³ób Józef 38
Góra Czes³aw 23
Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
43

Szeról Zbigniew 43

Lista nr 7 Spo³. Kom. Wyb.
326

Zakrzewski Czes³aw 65
Zdun Franciszek 135
Kowalczyk Kazimierz 126

Mazur Edward 90
Pyrzyñski Andrzej 130
Zalejasz Tomasz 30

Lista nr 8 Samorz¹dowy K.W. Gryf Gminy Szczecinek
250

Lista nr 9 Kom. Wyb. Janiny Jurak
84

Jurak Janina 84

Lista nr 10 K. W. Bo¿eny Przyborek
93

1)

Przyborek Bo¿ena 93

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Zdun Franciszek 135 z listy nr 7 Spo³.Kom.Wyb.
2) Kowalczyk Kazimierz 126 z listy nr 7 Spo³.Kom.Wyb.
3) Pyrzyñski Andrzej 130 z listy nr 8 Samorz¹dowy K.W. Gryf Gminy Szczecinek

Okrêg wyborczy nr 11 obejmuj¹cy 1 mandat. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 183

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)

1)

1)

Bryszewski Ryszard 5

Kozanko Józef 26

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarnoæ
5
Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
26
Lista nr 7 Spo³eczny Komitet Wyborczy
66

£osek Marian 66

Lista nr 8 Samorz¹dowy K.W. Gryf Gminy Szczecinek
86

1)

Kowalczyk Piotr 86

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Kowalczyk Piotr 86 z listy nr 8 Samorz¹dowy K.W. Gryf Gminy Szczecinek

Okrêg wyborczy nr 12 obejmuj¹cy 3 mandaty. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 427

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
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1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)

1)
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Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
176

Szymborski Jan 62
£azarecki Lech 35
Cichowlaz Eugeniusz 79

Lista nr 7 Spo³eczny Komitet Wyborczy
285

Przysiecki Jerzy 28
Kamierski Wies³aw 101
Kamiñski Tadeusz 156

Gwiazda Jan 128
Woszczyñski Jan 73
Glanc Rafa³ 94

Lista nr 8 Samorz¹dowy K.W. Gryf Gminy Szczecinek
295

Lista nr 9 Niezale¿ni
70

Fieducik Teresa Jolanta 70

Lista nr 10 Niezale¿ny
38

Sudu³ Andrzej 38

Lista nr 11 Spo³.Kom.Wyb.Wojnowo
32

1)

Król Ryszard 32

A.
1)
2)
3)

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
Kamierski Wies³aw 101 z listy nr 7 Spo³eczny Komitet Wyborczy
Kamiñski Tadeusz 156 z listy nr 7 Spo³eczny Komitet Wyborczy
Gwiazda Jan 128 z listy nr 8 Samorz¹dowy K.W. Gryf Gminy Szczecinek

Okrêg wyborczy nr 13 obejmuj¹cy 1 mandat. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 97

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1)

1)

1)

Rossa Jerzy 24

Lista nr 4 Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR
24
Lista nr 7 Spo³eczny Komitet Wyborczy
21

Mojsiejuk Dariusz 21

Konopacki Piotr 29

Lista nr 8 Samorz¹dowy K. W. Gryf Gminy Szczecinek
29
Lista nr 9 Kom.Wyb.El¿biety Weso³owskiej
23

1)

Weso³owska El¿bieta 23

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Konopacki Piotr 29 z listy nr 8 Samorz¹dowy K.W. Gryf Gminy Szczecinek

Okrêg wyborczy nr 14 obejmuj¹cy 2 mandaty. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 320

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
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1)
2)

1)

1)

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarnoæ
155
Jasionas Ryszard Andrzej 119
Suchecki Jan 36

Wyszomirski Henryk 154

Kolanus Miros³aw 104

Lista nr 7 Spo³eczny Komitet Wyborczy
154
Lista nr 8 Samorz¹dowy K.W. Gryf Gmina Szczecinek
104
Lista nr 9 Kom.Wyb.Tadeusza Boguckiego
61

1)

Bogucki Tadeusz 61

A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1) Jasionas Ryszard Andrzej 119 z listy nr 2 Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarnoæ
2) Wyszomirski Henryk 154 z listy nr 7 Spo³eczny Komitet Wyborczy.
WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
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