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.

.

332
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.
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Poz. 56
ZARZ¥DZENIE NR 46/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 8 marca 1999 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonego
uchwa³¹ Nr V/36/99 Rady Gminy w wieszynie z dnia 23 lutego 1999 r., w porozumieniu Zastêpc¹ Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego w Koszalinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w wieszynie, w okrêgu wyborczym nr 7, w którym wybiera siê
jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 23 maja 1999 roku.
§ 2.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 46/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 8 marca 1999 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci
15 marca 1999 r.

-

3 kwietnia 1999 r.

-

do 8 kwietnia 1999 r.

-

do 23 kwietnia 1999 r.
do godz. 24 00

-

podani
w form
wojew
podani
inform
radnyc
wyborc
gminne
powo³a
komisa
komisj
zg³asza
list kan
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do 2 maja 1999 r.

-

do 8 maja 1999 r.

-

do 9 maja 1999 r.
22 maja 1999 r.

-

23 maja 1999 r.
godz. 6 00 - 20 00

-

Poz. 56 - 57

powo³a
komisj
podani
w form
o nume
g³osow
siedzib
wyborc
rozplak
terytor
o zarej
radnyc
o kand
w zg³o
oznacz
sporz¹
przeka
obwod
wyborc
g³osow

Poz. 57
ZARZ¥DZENIE NR 54/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 10 marca 1999 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonego
uchwa³¹ Nr V/3/99 Rady Gminy w Wa³czu z dnia 26 stycznia 1999 r., w porozumieniu z Zastêpc¹ Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Koszalinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Wa³czu w okrêgu wyborczym nr 4, w którym wybiera siê
jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 23 maja 1999 roku.
§ 2.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski
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Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 54/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 10 marca 1999 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci
16 marca 1999 r.

-

3 kwietnia 1999 r.

-

do 8 kwietnia 1999 r.

-

do 23 kwietnia 1999 r.
do godz. 24 00
do 2 maja 1999 r.

-

do 8 maja 1999 r.

-

podani
w form
wojew
podani
inform
radnyc
wyborc
gminne
powo³a
komisa
komisj
zg³asza
list kan
powo³a
komisj
podani
w form
o nume
g³osow
siedzib
wyborc
rozplak
terytor
o zarej
radnyc
o kand
w zg³o
oznacz

Poz. 58
UCHWA£A NR VI/15/99
Rady Powiatu Wa³cz
z dnia 4 lutego 1999r.
w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wa³eckiego.
Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1, art.19, art. 32 ust. 4, art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578) Rada Powiatu uchwala co nastêpuje:
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§ 1.
Uchwala siê Statut powiatu Wa³eckiego w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Wa³eckiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Waldemar Bródka
Za³¹cznik do uchwa³y Nr VI/15/99
Rady Powiatu w Wa³czu
z dnia 4 kwietnia 1999 r.

STATUT
POWIATU WA£ECKIEGO
Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1.

Powiat Wa³ecki, po³o¿ony w województwie zachodniopomorskim, o obszarze 1407 km2, zwany dalej powiatem,
stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasta: Wa³cz
2) gminy: Wa³cz
3) miasta i gminy: Cz³opa, Miros³awiec, Tuczno.

2.

Granice powiatu okrela za³¹cznik graficzny.
§ 2.

Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Wa³cz.
§ 3.
1.

Powiat ma osobowoæ prawn¹.

2.

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

Rada powiatu ustanawia herb i flagê powiatu w drodze uchwa³y, kieruj¹c siê zasadami heraldyki i miejscowej tradycji
historycznej.
§5
1.

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

2.

Do 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.
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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  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

4.

W sk³ad rady powiatu wchodzi 25 radnych.
§ 9.

Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1)

stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

2)

wybór i odwo³anie zarz¹du,

3)

powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,

4)

stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w tym
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¿enia nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, jeli przepisy ustaw nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez zarz¹d oraz
maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym ,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
corocznie przez radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania zasad
wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami, je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,

9) okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
11) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
§ 10.
1.

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

2.

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

1.

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

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

3.

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

4.

Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady, w trybie okrelonym w ust. 1. Rozpatrzenie wniosku nastêpuje na nastêpnej sesji rady powiatu
po tej, na której zg³oszono wniosek.

5.

Je¿eli wniosek o odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych w g³osowaniu przeprowadzonym w trybie
ust. 1 § 11, nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów  co jest równoznaczne z niepodjêciem uchwa³y
o odwo³aniu - kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od
poprzedniego g³osowania.

6.

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

7.

Niepodjêcie przez radê uchwa³y w terminie, o którym mowa w ust. 6 jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji
z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
§ 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 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 przygotowuje i zwo³uje sesje rady.

2.

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

3.

Materia³y na sesjê, w szczególnoci projekty uchwa³, dorêcza siê na 7 dni przed rozpoczêciem sesji, z tym ¿e
materia³y na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania
z wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej na 10 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.
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§ 17.
1.

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

2.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty, np. na tablicy og³oszeñ starostwa, urzêdów miast i gmin.

3.

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

4.

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

5.

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

1.

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

2.

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

3.

Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.

4.

Otwarcie sesji rady powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady formu³y:  Otwieram
obrady sesji rady powiatu wa³eckiego.

5.

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

6.

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

7.

Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protokó³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z wykonania uchwa³ rady powiatu,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych,
6) informacje o pracy zarz¹du,
7) informacje o pracy rady,
8) informacje w sprawie z³o¿onych interpelacji, wniosków i zapytañ.
§ 19.

1.

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

2.

Interpelacje sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla powiatu.

3.

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

4.

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

1.

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

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Przewodnicz¹cy rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na sesjê rady.
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§ 22.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.

2.

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

1.

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

2.

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

1.

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

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,
6) aprobatê prawn¹.

2.

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

1.

Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.

2.

W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady powiatu, uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy rady prowadz¹cy sesjê.
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§ 28.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

1.

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

2.

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

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

W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.

2.

G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g³osy przewodnicz¹cy rady powiatu.

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 ze sk³adu komisji.

3.

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

4.

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

5.

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

1.

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

2.

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

1.

Z przebiegu sesji rady powiatu sporz¹dza siê protokó³.

2.

Protokó³ sesji rady powinien zawieraæ w szczególnoci :
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska
przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, 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.
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3.

Do protoko³u za³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez radê,
protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego rady.

4.

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

5.

Protokó³ poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u
powinny byæ wnoszone przez radnych nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji rady, na której nastêpuje przyjêcie
protoko³u.
§ 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 opiniuje wniosek o odwo³anie zarz¹du z innych przyczyn ni¿ nieudzielenie absolutorium.

5.

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

6.

Przepis ust. 5 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez radê powiatu.
§ 37.

1.

Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.

2.

Rada powiatu wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej w liczbie 7, w tym zastêpcê
przewodnicz¹cego i sekretarza komisji.

3.

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

4.

Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 31 grudnia roku
poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.

5.

Za zgod¹ rady powiatu komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminach nie przewidzianych
w rocznym planie kontroli.

6.

Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyznacza zespó³ do natychmiastowej kontroli poza planem pracy, niezw³ocznie powiadamiaj¹c o tym przewodnicz¹cego rady, a radê powiatu na
najbli¿szej sesji.
§ 38.

1.

Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owu sk³adu komisji. W przypadku równej liczby g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.

2.

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

3.

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

4.

Komisja rewizyjna, za zgod¹ rady powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 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 5 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 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pimie
kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

4.

Przepis ust. 3 nie dotyczy kontroli, o której mowa w § 37 ust. 6.

5.

Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 2.
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§ 40.
1.

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

2.

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

3.

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

1.

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

2.

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

3.

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

1.

Zespó³ kontrolny, w terminie 7 dni od zakoñczenia kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie
zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie
przedstawia podpisany protokó³ komisji rewizyjnej.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radê powiatu przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu
kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli raz na rok.
§ 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 swego 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 sekretarza komisji.

4.

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

5.

Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w tym sk³adzie przedstawia przewodnicz¹cy rady na wniosek
zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.
§ 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 raz w roku oraz
w ka¿dym czasie  na ¿¹danie rady.
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§ 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.

4.

Komisja za zgod¹ rady powiatu mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 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 lub cz³onek komisji upowa¿niony przez przewodnicz¹cego.
§ 48.

1.

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

2.

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

3.

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

1.

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

2.

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

1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.

2.

Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych.

3.

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

1.

Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu rady powiatu w ci¹gu 14 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad rady.
§ 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.
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Cz³onkowie zarz¹du powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu rady.
§ 53.

1.

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

2.

Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do zarz¹du.

3.

Za pracodawcê samorz¹dowego czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec starosty dokonuje rada
powiatu. W zakresie ustalonym przez radê powiatu w odrêbnej uchwale czynnoci w sprawach z zakresu prawa
pracy wobec starosty mo¿e dokonywaæ przewodnicz¹cy rady.

4.

Za pracodawcê samorz¹dowego czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec cz³onków zarz¹du powiatu
dokonuje starosta.
§ 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 w sprawach mog¹cych spowodowaæ znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbêdne
czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci zarz¹du powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

Do zadañ starosty w zakresie organizowania pracy zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1)

przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du,

2)

okrelanie czasu i miejsca posiedzenia zarz¹du,

3)

przygotowywanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad i dostarczenie ich cz³onkom zarz¹du na 3 dni
przed ustalonym terminem posiedzenia zarz¹du,

4)

zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.
§ 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 2 tygodnie.

3.

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

4.

Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du
w terminie 7 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 58.
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1.

Posiedzenia zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im starosta, a w razie jego nieobecnoci wicestarosta.

2.

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

3.

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

4.

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

1.

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

2.

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

3.

Uchwa³y zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du obecni na posiedzeniu zarz¹du.

4.

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

5.

Do podejmowania uchwa³ przez zarz¹d stosuje siê odpowiednio § 10 ust. 1.
§ 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 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.
§ 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.
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Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹ i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez zarz¹d powiatu i starostê.
§ 65.

Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach zarz¹du powiatu oraz w obradach rady powiatu 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,
7) powiatowy zarz¹d dróg.

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 siêdo publicznego wgl¹du w starostwie powiatowym.
§ 67.

1.

Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Policji w Wa³czu,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Wa³czu,
3) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wa³czu,
4) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wa³czu,
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wa³czu.

2.

Starosta, sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje ich kierowników, 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
§ 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
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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 nieuchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez radê
powiatu, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt
bud¿etu przed³o¿ony radzie powiatu.

3.

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

4.

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

5.

Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której mowa w ust. 4, starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 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 finansowymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
Rozdzia³ 5
MIENIE POWIATU
§ 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
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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.

Za³¹cznik do
Statutu Powiatu Wa³eckiego
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UCHWA£A NR VI/61/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.
w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Gryfino  rejon ul. Fabrycznej.
Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 5 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 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139), a tak¿e uchwa³y Nr XLII/495/98 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 1998 r.  Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino  rejon ul. Fabrycznej.
§ 1.
Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (dzia³ki znajduj¹ce siê w obrêbie 1 m.
Gryfino nr 80 (czêæ), 81 (czêæ), 82, 83, 84 (czêæ), 85 (czêæ), 86 (czêæ), 87 (czêæ), 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93 i 101 oraz
dzia³ki znajduj¹ce siê w obrêbie ¯abnica nr 205, 206, 207, 208, 209, 210 i 211), stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Przedstawione na rysunku planu kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej (ulice KL 01 i KL 02) maj¹ charakter
wytycznych do nastêpnych opracowañ planistycznych w tym rejonie.
DZIA£ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 4.
1.

Elementarne tereny funkcjonalne oznaczone na rysunku planu symbolami 1.SH i 2.SH mog¹ byæ przeznaczone pod
zabudowê sk³adów hurtowych.

2.

Na wymienionych w pkt 1 terenach dopuszcza siê lokalizacjê innej funkcji sk³adowej, handlowej lub us³ugowej
wymagaj¹cej dobrej obs³ugi komunikacyjnej.
§ 5.

1.

Elementarne tereny funkcjonalne oznaczone na rysunku planu symbolami 3.ZI,14.ZI i 17.ZI powinny byæ przeznaczone na zieleñ izolacyjn¹.

2.

Na wymienionych w pkt 1 terenach dopuszcza siê lokalizacje cie¿ki rowerowej i infrastruktury technicznej.
§ 6.

1.

Elementarne tereny funkcjonalne oznaczone na rysunku planu symbolami 4.SP i 5.SP mog¹ byæ przeznaczone pod
zabudowê sk³adów przemys³owych wykorzystuj¹cych s¹siedztwo bocznicy kolejowej.

2.

Na wymienionych w pkt 1 terenach dopuszcza siê lokalizacje innej funkcji przemys³owej lub sk³adowej wymagaj¹cej
dobrej obs³ugi komunikacyjnej w powi¹zaniu z wykorzystaniem bocznicy kolejowej - z zastrze¿eniem warunków
okrelonych w § 30.
§ 7.

Elementarne tereny funkcjonalne oznaczone na rysunku planu symbolami 6.TK i 7.TK powinny byæ przeznaczone na
bocznicê kolejow¹ obs³uguj¹c¹ istniej¹c¹ firmê GRYFSKAND oraz przysz³e s¹siednie tereny sk³adowe i przemys³owe.
§ 8.
Elementarne tereny funkcjonalne oznaczone na rysunku planu symbolami 8.EE i 13.EE powinny byæ przeznaczone na
lokalizacjê stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
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§ 9.
Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem 9.TS powinien byæ przeznaczony na lokalizacjê
parkingu dla samochodów ciê¿arowych (o ³¹cznej d³ugoci nie przekraczaj¹cej 20 m).
§ 10.
Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem 10.UI mo¿e byæ przeznaczony pod zabudowê
us³ugow¹ towarzysz¹c¹ parkingowi dla samochodów ciê¿arowych, w tym stacjê paliw.
§ 11.
Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem 11.NO powinien byæ przeznaczony na lokalizacje przepompowni cieków.
§ 12.
Elementarne tereny funkcjonalne oznaczone na rysunku planu symbolami 12.PP i 18.PP mog¹ byæ przeznaczone pod
zabudowê przemys³ow¹ zaliczan¹ do inwestycji mog¹cych pogorszyæ rodowisko  z zastrze¿eniem warunków okrelonych w § 30.
§ 13.
Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem 15.UH,UG mo¿e byæ przeznaczony pod zabudowê handlow¹ i gastronomiczn¹
§ 14.
1.

Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem 16.UH,UG,UR mo¿e byæ przeznaczony
pod zabudowê handlow¹, gastronomiczn¹ lub rzemielnicz¹.

2.

Dopuszcza siê utrzymanie zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce nr 92  do czasu zaistnienia mo¿liwoci ugodowego
przeniesienia tej funkcji w inne miejsce.
DZIA£ III
ROZGRANICZENIE TERENÓW
§ 15.

1.

Rozgraniczenie elementarnych terenów funkcjonalnych oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ grub¹.

2.

Rozgraniczenie terenów publicznych (komunikacyjnych i zieleni) oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ z dwoma
kropkami.
§ 16.

1.

Geodezyjne wydzielenie terenów funkcjonalnych nale¿y sporz¹dziæ w czêci w oparciu o istniej¹ce granice dzia³ek
oraz w czêci w oparciu o okrelone w planie wtórne podzia³y nieruchomoci.

2.

Ka¿dy geodezyjny podzia³ nieruchomoci bêdzie wymaga³ aprobaty administracji samorz¹dowej gminy Gryfino
w zakresie zgodnoci z niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
DZIA£ IV
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ

1.

Obszar objêty opracowaniem powinien byæ obs³ugiwany komunikacyjnie przez planowane ulice lokalne oznaczane
na rysunku planu symbolami KL 01 i KL 02 oraz przez planowane ulice dojazdowe oznaczone na rysunku planu
symbolami KD 02 i KD 03.

2.

Dalszy rozwój uk³adu komunikacyjnego powinien byæ kontynuacj¹ planowanych ulic lokalnych.

3.

Dla ka¿dego elementarnego terenu funkcjonalnego generuj¹cego ruch samochodowy nale¿y zapewniæ miejsca
postojowe dla samochodów osobowych w granicach tego terenu i w iloci ca³kowicie pokrywaj¹cej potrzeby,
w tym:
1) dla terenu sk³adów hurtowych i sk³adów przemys³owych (SH i SP)  30 miejsc postojowych na ka¿de 1.000 m2
powierzchni ca³kowitej,
2) dla terenów przemys³owych (PP)  1 miejsce postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej lub 1 miejsce
postojowe na ka¿de 3 osoby zatrudnione,
3) dla terenów us³ug handlu (UH)  25 miejsc postojowych na ka¿de 1.000 m 2 powierzchni u¿ytkowej sali sprzeda¿y, jednak nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na ka¿dy sklep,
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dla terenów us³ug gastronomii (UG)  1 miejsce postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni sali konsumpcyjnej,
jednak nie mniej ni¿ 3 miejsca postojowe na ka¿d¹ us³ugê.
§ 18.

1.

Szerokoæ ulicy lokalnej oznaczonej w planie symbolem KL 01 w liniach rozgraniczaj¹cych powinna wynosiæ 15 m
i 20 m (na odcinku po³¹czenia z rowem melioracyjnym), w tym szerokoæ jezdni dwukierunkowej powinna wynosiæ
7 m, a szerokoæ ka¿dego z poboczy powinna wynosiæ 4 m i 9 m (na odcinku po³¹czenia z rowem melioracyjnym).

2.

Szerokoæ ulic: lokalnej oznaczonej w planie symbolem KL 02 i dojazdowej oznaczonej w planie symbolem KD 01
w liniach rozgraniczaj¹cych powinna wynosiæ 23 m, w tym szerokoæ jezdni dwukierunkowej powinna wynosiæ 7 m.
Szerokoæ poboczy pó³nocnych powinna wynosiæ 4 m, a szerokoæ poboczy po³udniowych powinna wynosiæ 12 m
i obejmowaæ istniej¹c¹ zadrzewion¹ drogê gruntow¹.

3.

Szerokoæ ulic dojazdowych oznaczonych w planie symbolem KD 02 (ul. Fabrycznej) i KD 03 w liniach rozgraniczaj¹cych powinna wynosiæ minimum 10 m, w tym szerokoæ jezdni dwukierunkowej powinna wynosiæ 6 m, a szerokoæ
ka¿dego z poboczy powinna wynosiæ minimum 2 m.
§ 19.

W ci¹gu ulic oznaczonych w planie symbolami KL 02, KD 01 i KD 02 (ul. Fabrycznej) nale¿y przewidzieæ lokalizacjê
cie¿ki rowerowej.
DZIA£ V
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
§ 20.
Realizacja inwestycji na obszarze objêtym zmian¹ w planie mo¿e byæ uwarunkowana przebudow¹ lub rozbudow¹ uk³adu
komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej poza granicami tej zmiany (stosownie do potrzeb), w tym:
1)

budow¹ ulicy KL 01 a¿ do skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ nr 41451,

2)

dostosowaniem do ruchu ciê¿kich pojazdów drogi nr 41451 na odcinku od skrzy¿owania z ulic¹ KL 01 do przejazdu
kolejowego,

3)

budow¹ nowego fragmentu drogi powiatowej nr 41451 dostosowanej do ruchu ciê¿kich pojazdów na odcinku od
przejazdu kolejowego do skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 118,

4)

przebudowê wodoci¹gu na odcinku Czepino  ul. Fabryczna (istniej¹cego w drodze gruntowej równoleg³ej do
bocznicy kolejowej),

5)

rozbudow¹ istniej¹cej oczyszczalni cieków do przepustowoci 10.000 m3 cieków na dobê,

6)

renowacja zbiorczego rowu melioracyjnego na odcinku od obszaru zmiany do przepustu pod ul. Fabryczn¹.

7)

w przypadku wykorzystania gazu do celów technologicznych  budow¹ gazoci¹gu redniego cinienia na odcinku
Czepino  ulica KL 01,

8)

budow¹ kablowego zasilania energetycznego  20 kV na odcinku od GPZ Gryfino poprzez planowan¹ stacjê transformatorow¹ do linii napowietrznej 15 kV nr 103.
§ 21.

1.

Zaopatrzenie w wodê na cele bytowe i przemys³owe (technologiczne) powinno byæ zapewnione z miejskiej sieci
wodoci¹gowej  istniej¹cej w ulicy KD 02 (ul. Fabrycznej) lub planowanej w ci¹gu ulic KL 01, KL 02, KD 03
i przy³¹czonej do miejskiej sieci wodoci¹gowej istniej¹cej wzd³u¿ drogi krajowej nr 118 (Gryfino  Czepino)  wed³ug
rysunku planu.

2.

Zaopatrzenie w wodê na cele przemys³owe bytowe (technologiczne) powinno byæ ka¿dorazowo poprzedzone
operatem sprawdzaj¹cym funkcjonowanie ca³ej miejskiej sieci wodoci¹gowej.

3.

Zaopatrzenie w wodê obiektów powinno byæ zapewnione na warunkach ka¿dorazowo okrelonych przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Spó³kê z o.o. w Gryfinie.
§ 22.

Zaopatrzenie w wodê na cele przeciwpo¿arowe powinno byæ zapewnione z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych na sieci wodoci¹gowej  istniej¹cej w ulicy KD 02 (ul. Fabryczna) lub planowanej w ci¹gu ulic KL 01, KL 02, KD 01,
KD 03  wed³ug rysunku planu.
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§ 23.
1.

Odprowadzenie cieków bytowych i przemys³owych (w razie potrzeby  po ich uprzednim podczyszczeniu) powinno byæ zapewnione do miejskiej sieci kanalizacji ciekowej  wed³ug rysunku planu.

2.

Dla inwestycji przemys³owych dopuszcza siê zastosowanie indywidualnych oczyszczalni cieków przemys³owych
umo¿liwiaj¹cych odprowadzenie wód oczyszczonych bezporednio do s¹siednich rowów melioracyjnych, pod
warunkiem lokalizacji tych oczyszczalni na dzia³ce inwestycji przemys³owej, a zasiêg szkodliwego oddzia³ywania nie
bêdzie przekraczaæ granic terenu inwestycji.

3.

Odprowadzenie cieków bytowych i przemys³owych do miejskiej sieci kanalizacji ciekowej powinno byæ zapewnione na warunkach ka¿dorazowo okrelonych przez Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych, Rejonowy Oddzia³ w Gryfinie.
§ 24.

1.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów i innych nawierzchni utwardzonych powinno byæ zapewnione do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  wed³ug rysunku planu.

2.

Wody opadowe z parkingu dla samochódów ciê¿arowych (9.TS) powinny byæ odprowadzone za porednictwem
specjalnej kanalizacji deszczowo-przemys³owej wyposa¿onej w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce.

3.

Odprowadzanie wód opadowych z poszczególnych terenów elementarnych powinno byæ zapewnione na warunkach ka¿dorazowo okrelonych przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Spó³kê z o.o. w Gryfinie i Wojewódzki
Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych, Rejonowy Oddzia³ w Gryfinie.
§ 25.

1.

Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ do celów bytowych powinno byæ zapewnione z wykorzystaniem indywidualnych
róde³.

2.

Do wytwarzania energii cieplnej do celów technologicznych powinien byæ wykorzystany gaz z gazoci¹gu redniego cinienia.

3.

W granicach elementarnych terenów funkcjonalnych przeznaczonych pod zabudowê przemys³ow¹ wykorzystuj¹ca gaz do celów technologicznych powinna byæ usytuowana stacja redukcyjno-pomiarowa.

4.

Zaopatrzenie w gaz do celów technologicznych powinno byæ zapewnione na warunkach ka¿dorazowo okrelonych
przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy w Szczecinie.
§ 26.

1.

Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ powinno byæ zapewnione za porednictwem sieci kablowej 0,4 kV z planowanych stacji transformatorowych.

2.

Zasilanie w energiê elektryczn¹ obiektów powinno byæ zapewnione na warunkach ka¿dorazowo okrelonych przez
Zak³ad Energetyczny Szczecin, Rejon Szczecin.

3.

Do czasu przeniesienia w inn¹ lokalizacjê lub zast¹pienia liniami kablowymi  istniej¹cych napowietrznych linii
elektroenergetycznych SN, obowi¹zuje zakaz zabudowy w pasie szerokoci 16 m wzd³u¿ osi tych linii.

4.

Istniej¹ce linie elektroenergetyczne NN (napowietrzne) powinny byæ zast¹pione liniami kablowymi, a zbêdne dla
nowego zainwestowania terenu, powinny byæ zlikwidowane.
DZIA£ VI
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
§ 27.

1.

Intensywnoæ minimaln¹ i maksymaln¹ zabudowy dla elementarnych terenów funkcjonalnych, na których przewidywana jest zabudowa, przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1

1. SH
2. SH
4. SP
5. SP
8. EE

POWIERZCHNIA
TERENU (ha)
0,4566
0,2762
0,3641
1,1651
0,0156

WSKANIK
MINIMALNY
0,50
0,50
0,30
0,30
0,20
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10. UG,UI
12. PP
13. EE
15. UH,UG
16.UH.UG.UR
18. PP
razem

0,0611
2,8628
0,0100
0,1386
0,2942
0,7539
6,3982

Poz. 59

0,20
0,30
0,25
0,50
0,50
0,30

§ 28.
1.

Usytuowanie zabudowy od strony ulic powinno odpowiadaæ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy.

2.

Poza wyznaczonymi w planie obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy, dopuszcza siê sytuowanie obiektów na granicy
nieruchomoci, pod warunkiem zastosowania odpowiednich oddzieleñ przeciwpo¿arowych.
§ 29.

1.

Wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu najni¿ej po³o¿onego terenu do najwy¿szej kalenicy lub attyki, nie powinna
przekraczaæ 12 m.

2.

Na terenach przemys³owych, dopuszcza siê miejscowe zwiêkszenie wysokoci zabudowy do 30 m ze wzglêdów
technologicznych.

3.

Z tytu³u potencjalnego zagro¿enia powodziowego i w zwi¹zku z tym zagro¿enia bezpieczeñstwa ludzi, rzêdna
posadzki parteru zabudowy nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 3,3 m npm.

4.

Architektura zabudowy przemys³owej, sk³adowej i us³ugowo-handlowej powinna charakteryzowaæ siê jednorodnymi formami, o du¿ych, pe³nych p³aszczyznach elewacji i zblokowanych zestawach okiennych.

5.

W zabudowie przemys³owej i sk³adowej, p³aszczyzny po³aci dachowych powinny byæ ukryte za attykami tworz¹cymi jednorodne formy z elewacjami tej zabudowy.
DZIA£ VII
OCHRONA RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
§ 30.

1.

Dla inwestycji zaliczonych do mog¹cych pogorszyæ rodowisko powinny byæ sporz¹dzone przez uprawnione
osoby operaty okrelaj¹ce stopieñ i zasiêg zagro¿enia rodowiska, a zasiêg szkodliwego oddzia³ywania tych inwestycji nie mo¿e przekroczyæ granic terenu, do którego inwestor wyka¿e tytu³ prawny. Operaty powinny uzyskaæ
pozytywne opinie kompetentnych organów administracji pañstwowej.

2.

W operatach sporz¹dzonych dla inwestycji wytwarzaj¹cych cieki przemys³owe nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê
na ewentualne zagro¿enie warstwy wodononej w przypadku awarii.

3.

W ramach podnoszenia rzêdnej terenu inwestycji nale¿y stosowaæ grunty uszczelniaj¹ce pod³o¿e lub inne skuteczne zabezpieczenia wód podziemnych.

4.

Dopuszcza siê lokalizacjê inwestycji, dla których art. 71 ust. 2 ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska
dopuszcza ustanowienie obszaru ograniczonego u¿ytkowania, pod warunkiem, ¿e nie obejmie ono s¹siednich
terenów mieszkaniowych.

5.

Do czasu ukszta³towania siê pasa zieleni izolacyjnej, dla inwestycji powoduj¹cych szkodliwe oddzia³ywanie nale¿y
stosowaæ ekrany izoluj¹ce.
§ 31.

Ze wzglêdu na po³o¿enie w obszarze wystêpowania u¿ytkowej warstwy wodononej nieizolowanej od powierzchni, przy
realizacji parkingu dla samochodów ciê¿arowych lub innych urz¹dzeñ zagra¿aj¹cych zanieczyszczeniem gruntu, nale¿y
we wszystkich przypadkach stosowaæ zabezpieczenia wykluczaj¹ce mo¿liwoæ zanieczyszczenia wód podziemnych.
§ 32.
1.

Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych i przemys³owych powinno byæ oparte o obowi¹zuj¹ce w tym
zakresie przepisy szczególne.

2.

Sposób postêpowania z odpadami przemys³owymi w iloci przekraczaj¹cej jedn¹ tonê powinien byæ zgodny
z przepisami ustawy o odpadach, natomiast w iloci do jednej tony powinien byæ uzgodniony z burmistrzem.
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Poz. 59

3.

Na etapie projektowania inwestycji przemys³owych powinny byæ ustalone zasady zapobiegania powstawaniu
odpadów niebezpiecznych lub minimalizacji ich iloci oraz powinien byæ ustalony sposób ich wykorzystania lub
unieszkodliwienia w miejscu powstawania tych odpadów.

4.

Ewentualne gromadzenie odpadów przemys³owych w miejscu, nie bêd¹cym sk³adowiskiem odpadów w rozumieniu
przepisów ustawy o odpadach, bêdzie wymaga³o uzyskania zgody burmistrza.
§ 33.

1.

Zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwestycji nale¿y wykorzystaæ do podniesienia poziomu terenu
w granicach obszaru zmiany w planie.

2.

Przemieszczanie mas ziemnych w czasie realizacji inwestycji nie mo¿e powodowaæ zak³óceñ w funkcjonowaniu
s¹siedniego systemu melioracyjnego.
DZIA£ VIII
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH
§ 34.

Na cele nierolnicze i nielene przeznacza siê ni¿ej wymienione grunty:
a)

grunty orne klasy III pochodzenia mineralnego o powierzchni.......................0,6504 ha

b)

grunty orne klasy IV pochodzenia mineralnego o powierzchni.......................3,0062 ha

c)

³¹ki klasy IV pochodzenia mineralnego o powierzchni......................................1,0336 ha

d)

grunty orne klasy V pochodzenia mineralnego o powierzchni........................1,3663 ha

e)

grunty orne klasy VI pochodzenia mineralnego o powierzchni.......................0,6309 ha

f)

grunty orne klasy III pochodzenia organicznego o powierzchni......................0,3129ha

g)

³¹ki klasy III pochodzenia organicznego o powierzchni....................................0,3472 ha

h)

grunty orne klasy IV pochodzenia organicznego o powierzchni.....................1,2414 ha
§ 35.

Wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej nast¹pi na cele budownictwa przemys³owego, sk³adowego, us³ugowego
i terenów publicznych.
DZIA£ IX
OBRONA CYWILNA
§ 36.
1.

Ka¿da inwestycja powinna byæ projektowana zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej okrelonymi odrêbnymi
przepisami.

2.

Awaryjne zaopatrzenie ludnoci w wodê powinno byæ zapewnione ze studni publicznej usytuowanej w granicach
elementarnego terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem 14.ZI.
DZIA£ X
USTALENIA FORMALNE

Dla ka¿dej inwestycji przemys³owej i us³ugowej wymagane bêdzie uzgodnienie z Pañstwowym Terenowym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie ewentualnego szkodliwego oddzia³ywania inwestycji i zastosowania odpowiednich zabezpieczeñ .
DZIA£ XI
STAWKA PROCENTOWA S£U¯¥CA NALICZENIU
OP£ATY PLANISTYCZNEJ
§ 38.
1.

Zmiana wartoci nieruchomoci z tytu³u zmian w planie, bêd¹cych w posiadaniu innych w³acicieli ni¿ gmina
Gryfino, (rozumianej jako stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu op³aty planistycznej), wynosi:
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1)
3)
5)
7)
9)
11)
13)

2.

dla dzia³ki nr 80
dla dzia³ki nr 85
dla dzia³ki nr 87
dla dzia³ki nr 101
dla dzia³ki nr 206
dla dzia³ki nr 208
dla dzia³ki nr 210

- (+) 9 %
- (+) 12 %
- (+) 9 %
- (+) 19,5 %
- (+) 12 %
- (+) 12 %
- (+) 12 %

2)
4)
6)
8)
10)
12)
14)

dla dzia³ki nr 83
dla dzia³ki nr 86
dla dzia³ki nr 92
dla dzia³ki nr 205
dla dzia³ki nr 207
dla dzia³ki nr 209
dla dzia³ki nr 211

Poz. 59

- (+) 3 %
- (+) 19.5 %
- (+) 3 %
- (+) 12 %
- (+) 12 %
- (+) 12 %
- (+) 12 %

Wysokoæ jednorazowej op³aty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoci, ustala siê na 30 % wzrostu
wartoci nieruchomoci.
DZIA£ XII
USTALENIA KOÑCOWE
§ 39.

Obszar objêty zmian¹ w planie jest po³o¿ony w strefie zagro¿onej powodzi¹ (zalewowej ). Realizacja inwestycji mo¿e byæ
prowadzona na wy³¹czne ryzyko inwestorów  bez prawa do odszkodowania za powsta³e z tego tytu³u ewentualne
szkody.
§ 40.
Uchyla siê uchwa³ê NR XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹
§ 41.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Gryfinie.
§ 42.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZACY RADY
Marek Kozicki
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr VI/61/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.

Poz. 59
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Poz. 60 - 61

Poz. 60
UCHWA£A NR V/34/99
Rady Gminy w Marianowie
z dnia 23 lutego 1999 r.
w sprawie zmian do Statutu Gminy Marianowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Dz.U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy w Marianowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Marianowo stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XVIII/83/96 Rady Gminy w Marianowie z dnia 26
kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Marianowo (Dz.Urz.Woj. Szczec. Nr 7 poz. 63, z 1997 r. Nr 1, poz 7,
z 1998 r. Nr 25, poz. 293 i poz. 294), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
skrela siê dotychczasow¹ treæ za³¹cznika Nr 1 Gminne Jednostki Organizacyjne do Statutu Gminy Marianowo,
a wprowadza siê now¹ treæ za³¹cznika Nr 1 do Statutu Gminy Marianowo  Gminne Jednostki Organizacyjne,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem o publikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego
i podlega podaniu do wiadomoci publicznej na terenie Gminy Marianowo w formie obwieszczeñ na tablicach informacyjnych w jednostkach pomocniczych i w Urzêdzie Gminy w Marianowie.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Witold Florian Ruciñski
Za³¹cznik do uchwa³y Nr V/34/99
Rady Gminy w Marianowie
z dnia 13 lutego 1999 r.
Za³¹cznik Nr 1
do Statutu Gminy Marianowo
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Lp.

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

1.
2.

Gminna Biblioteka Publiczna w Marianowie
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Marianowie
Szko³a Podstawowa w Dzwonowie
Szko³a Podstawowa Gogolewie
Szko³a Podstawowa w Marianowie z
podporz¹dkowanym Punktem Filialnym w Sulinie

3.
4.
5.

M
M
Dz
G

Poz. 61
UCHWA£A NR VI/45/99
Rady Gminy w Kozielicach
z dnia 25 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych
prowadzonych przez gminê Kozielice
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) 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. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1125) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 61 - 63

§ 1.
Ustala siê sieæ publicznych szkó³ podstawowych w Gminie Kozielice oraz okrela granice ich obwodów:
Szko³a Podstawowa w Kozielicach, Kozielice Nr 74. Do obwodu Szko³y Podstawowej w Kozielicach nale¿¹ miejscowoci:
Czarnowo, Kozielice, £ozice, Przydar³ów, Rokity, Siemczyn, Zadeklino, Mielno.
Szko³a Podstawowa w Tetyniu, Tetyñ Nr 29. Do obwodu Szko³y Podstawowej w Tetyniu nale¿¹ miejscowoci: Tetyñ,
Trzebórz, Maruszewo, Podborze, Za³ê¿e.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od 1 wrzenia 1999 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jaros³aw Fleczko
Poz. 62
UCHWA£A NR IV/41/99
Rady Gminy w Starej D¹browie
z dnia 25 lutego 1999 r.
w sprawie sieci gimnazjum publicznego
prowadzonego przez Gminê Stara D¹browa
oraz okrelenia jego obwodu.
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
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) 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. 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Owiaty w Szczecinie Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê nastêpuj¹cy plan sieci publicznego gimnazjum prowadzonego przez gminê Stara D¹browa:
Publiczne Gimnazjum w Starej D¹browie z siedzib¹ w Starej D¹browie, 73112 Stara D¹browa.
§ 2.
Ustala siê, ¿e do obwodu publicznego Gimnazjum w Starej D¹browie nale¿¹ miejscowoci: Stara D¹browa, Nowa D¹browa, Chlebówek, Chlebowo, Rokicie, Rosowo, Bia³uñ, Wiry, Krzywnica, Kicko, Parlino, Tolcz, £êczyca, £êczyna, Moskorze, Za³êcze, Storkówko, £êczówka.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gimny.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew £uczyñski
Poz. 63
UCHWA£A NR III/31/99
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 29 stycznia 1999 r.
w sprawie Statutu Powiatu Drawskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 19 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. Nr 91, poz. 578) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
Uchwala siê Statut Powiatu Drawskiego w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Janusz Ziêtkiewicz
Za³¹cznik do uchwa³y Nr III/31/99
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 29 stycznia 1999 r.
STATUT
POWIATU DRAWSKIEGO
Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Powiat Drawski, zwany dalej powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców
powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) Miasto i Gminê Czaplinek,
2) Miasto i Gminê Drawsko Pomorskie,
3) Miasto i Gminê Kalisz Pomorski,
4) Miasto i Gminê Z³ocieniec,
5) Gminê Ostrowice,
6) Gminê Wierzchowo.
Granice powiatu okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 1 do statutu powiatu.
§ 2.
Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Drawsko Pomorskie.
§ 3.
1.

Powiat posiada osobowoæ prawn¹.

2.

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

3.

Samodzielnoæ powiatu podlega ochronie s¹dowej.
Rozdzia³ II
ZADANIA POWIATU
§ 4.

1.

Do dzia³añ powiatu nale¿y wykonywanie okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym
w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy spo³ecznej,
4) wspierania osób niepe³nosprawnych,
6) transportu i dróg publicznych,
7) kultury i ochrony dóbr kultury,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomociami,
11) zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony rodowiska i przyrody,
14) rolnictwa, lenictwa, rybactwa ródl¹dowego,
15) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpo¿arowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagro¿eniom ¿ycia
i zdrowia ludzi oraz rodowiska,
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17)
18)
19)
20)
21)
22)

Poz. 63

przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
ochrony praw konsumenta,
utrzymanie powiatowych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
obronnoci,
promocji powiatu,
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi w kraju i za granic¹.

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.
§ 5.

1.

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

2.

Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa ust. 1 nastêpuje na drodze uchwa³y rady powiatu.

2.

Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
Rozdzia³ 3
W£ADZE POWIATU
§ 6.

Mieszkañcy powiatu wykonuj¹ swoje uprawnienia bezporednio w drodze wyborów rady powiatu i w drodze referendum, a tak¿e za porednictwem organów powiatu.
§ 7.
Organami powiatu s¹:
1) rada powiatu,
2) zarz¹d powiatu.
RADA POWIATU
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA I TRYB PRACY RADY POWIATU.
§ 8.
1.

Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu.

2.

Kadencja rady powiatu 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.

Rada Powiatu Drawskiego liczy 30 radnych.
§ 9.

Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwo³anie zarz¹du powiatu,
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 zarz¹dowi powiatu 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,
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Poz. 63

e)

zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
corocznie przez radê powiatu,
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, 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.

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

2.

Wyboru osób o których mowa w ust.1 rada powiatu dokonuje na pierwszej sesji po wyborze rady nowej kadencji

3.

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

4.

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

5.

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

6.

W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
SESJE
RADY POWIATU
§ 11.

1.

Rada powiatu obraduje na sesjach:
a) zwyczajnych,
b) nadzwyczajnych,
c) uroczystych.

2.

Sesje zwyczajne zwo³ywane s¹ przez przewodnicz¹cego rady powiatu, w miarê potrzeby, co najmniej raz na kwarta³.

3.

Sesje nadzwyczajne zwo³ywane s¹ na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady powiatu, zarz¹du lub
starosty, organu nadzoru i komisji rewizyjnej. Przewodnicz¹cy jest obowi¹zany zwo³aæ nadzwyczajn¹ sesjê rady
w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

4.

Przewodnicz¹cy rady powiatu mo¿e zwo³ywaæ sesje uroczyste.

5.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu 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  senior.
§ 12

1.

Rada powiatu dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy zawieraj¹cym g³ówne kierunki pracy i sposoby realizacji, który
uchwala:
1) w pierwszym roku kadencji w ci¹gu 3 miesiêcy od jej rozpoczêcia,
2) w latach nastêpnych na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok objêty planem.

2.

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

3.

Ocenê realizacji rocznego planu pracy przewodnicz¹cy rady powiatu przedstawia na pierwszej sesji w nowym roku.
§ 13.

1.

Sesje rady powiatu przygotowuje i zwo³uje przewodnicz¹cy rady powiatu, a w przypadku niemo¿noci czasowego
pe³nienia tej funkcji upowa¿niony wiceprzewodnicz¹cy.

2.

Przy podejmowaniu czynnoci o których mowa w ust. 1, przewodnicz¹cy rady powiatu zasiêga opinii wiceprzewodnicz¹cych rady, przewodnicz¹cych komisji i starosty.
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3.

Przewodnicz¹cy rady powiatu zawiadamia o sesjach zwyczajnych i uroczystych, wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad.

4.

Zawiadomienie powinno zawieraæ:
1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) projekt porz¹dku obrad,
3) materia³y niezbêdne do podejmowania rozstrzygniêæ i uchwa³.

5.

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

6.

W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5, rada powiatu mo¿e przyj¹æ uchwa³ê o przerwaniu
posiedzenia i wyznaczyæ nowy termin. Wniosek w tej sprawie mo¿e byæ zg³oszony tylko przed przyjêciem porz¹dku
obrad sesji.
§ 14.

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.
§ 15.

1.

Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady powiatu, ustala ze starost¹, listê goci zaproszonych na sesjê.

2.

W sesjach rady powiatu mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.

3.

Do udzia³u w sesjach rady 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.
§ 16.

1.

Sesje rady powiatu s¹ jawne.

2.

Rada powiatu na wniosek przewodnicz¹cego rady powiatu lub 1/4 liczby obecnych radnych mo¿e postanowiæ, ¿e
ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³eczny lub rozpatrywanie spraw stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹,
ca³a sesja lub debata nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad odbêdzie siê przy drzwiach zamkniêtych.
Podczas obrad tej sesji mog¹ byæ obecni gocie zaproszeni.

3.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.

4.

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.

5.

O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 4, rada powiatu mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na brak mo¿liwoci
wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê dostarczania dodatkowych materia³ów
lub inne nie przewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce radzie powiatu podejmowanie uchwa³.

6.

W protokole z obrad rady powiatu odnotowuje siê przerwanie obrad, o których mowa w ust. 4, imiona i nazwiska
nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
§ 17.

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 po³owê ustawowego sk³adu rady,
przewodnicz¹cy rady przerywa obrady i wyznacza nowy termin sesji,

3.

Radni stwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesji podpisem na licie obecnoci z chwil¹ przybycia na salê obrad. Odnotowuj¹ te¿ na licie obecnoci godzinê opuszczenia sali obrad i powrotu w trakcie posiedzenia. Radni potwierdzaj¹
swoj¹ obecnoæ równie¿ po wznowieniu obrad po d³u¿szej przerwie.

4.

Przed otwarciem sesji przewodnicz¹cy rady powiatu stwierdza quorum radnych na sesji, a w przypadku braku
quorum wyznacza termin nastêpnej sesji rady powiatu.
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5.

Przewodnicz¹cy rady powiatu: otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.

6.

Otwarcie sesji rady powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady powiatu formu³y:
Otwieram obrady (numer kolejny) sesji Rady Powiatu Drawskiego..

5.

Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady powiatu:
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 starosta,
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.

8.

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

9.

Porz¹dek obrad ka¿dej sesji zwyczajnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z prac zarz¹du w okresie miêdzy sesjami,
3) sprawozdanie komisji rady z dzia³alnoci w okresie miêdzy sesjami,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) wnioski i owiadczenia radnych,
7) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
§ 18.

1.

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

2.

Interpelacje s¹ zapytaniami o charakterze zasadniczym dla powiatu i sk³adane s¹ na pimie.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

W przypadku braku odpowiedzi na interpelacjê, radny ma prawo zwróciæ siê o interwencjê do przewodnicz¹cego
rady powiatu.

7.

Na wniosek radnego, rada powiatu mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpoznania odpowiedzi na z³o¿on¹ przez niego interpelacjê do porz¹dku obrad posiedzenia.

8.

Biuro rady powiatu prowadzi rejestr zg³oszonych interpelacji.
§ 19.

1.

Zapytania sk³ada siê ustnie 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 § 18 ust. 5 i 6.
§ 20.

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 powiatu.

3.

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

4.

Przewodnicz¹cy rady powiatu mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym oraz innym uczestnicz¹cym w sesji rady
powiatu.
§ 21.

1.

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

2.

Przewodnicz¹cy rady powiatu przyjmuje wyst¹pienie radnego, nie wyg³oszone na posiedzeniu do protokó³u, informuj¹c o tym radê,

3.

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

4.

Przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio do osób uczestnicz¹cych w sesji rady.
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Przewodnicz¹cy rady powiatu, po uprzednim zwróceniu uwagi mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad rady powiatu
osobom bêd¹cym publicznoci¹, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 22.

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.
§ 23.

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.

3.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad sesji przewodnicz¹cy rady powiatu koñczy posiedzenie wypowiadaj¹c formu³ê:
Zamykam posiedzenie (numer aktualny sesji) sesji Rady Powiatu Drawskiego..

4.

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

5.

Postanowienie ust. 4 dotyczy sesji, która objê³a wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
UCHWA£Y
RADY POWIATU
§ 24.

1.

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

2.

Przyjête projekty uchwa³ przewodnicz¹cy rady powiatu przekazuje niezw³ocznie w³aciwym przewodnicz¹cym komisji do zaopiniowania.

3.

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

4.

Zarz¹d powiatu nie mo¿e uchyliæ siê od przed³o¿enia projektów uchwa³ zg³oszonych przez uprawnione przedmioty.

5.

Zarz¹d powiatu przedk³ada przewodnicz¹cemu rady powiatu w³asne projekty uchwa³ i projekty uchwa³ innych
uprawnionych podmiotów wraz z opini¹ zarz¹du najpóniej na 7 dni przed terminem sesji zwyczajnej.
§ 25.

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.

3.

Projekty uchwa³ musz¹ posiadaæ klauzulê zgodnoci formalnoprawnej, której dokonuje radca prawny starostwa.
§ 26.

1.

Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady powiatu.
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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 w biurze rady
powiatu. Rejestr uchwa³ prowadzi starosta powiatu.

3.

Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w Szczecinie uchwa³y rady w
ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia. Uchwa³a organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega
przekazaniu wojewodzie  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.
ZASADY G£OSOWANIA
§ 28.

1.

W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni powiatu.

2.

G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
§ 29.

1.

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

2.

W przypadku równej iloci g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego rady powiatu lub prowadz¹cego obrady
wiceprzewodnicz¹cego rady.

3.

G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g³osy (przy udziale wiceprzewodnicz¹cych), przewodnicz¹cy
rady powiatu.

4.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy rady powiatu.

5.

Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokóle sesji.

6.

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

7.

Uchwa³a w sprawie nieudzielenia zarz¹dowi powiatu absolutorium jest jednoznaczna ze z³o¿eniem wniosku
o odwo³anie zarz¹du powiatu. Rada powiatu rozpoznaje sprawê odwo³ania zarz¹du powiatu w trybie ustawy
o samorz¹dzie powiatowym.
§ 30.

1.

Projekt uchwa³y na pocz¹tku debaty powinien byæ przedstawiony wraz z ustnym uzasadnieniem przez wnioskodawcê.

2.

Projekt uchwa³y jest opiniowany przez zarz¹d powiatu, o ile nie jest on wnioskodawc¹ i przez w³aciw¹ komisjê rady
do której zarz¹d powiatu po zaopiniowaniu projekt przekazuje.

3.

W debacie nad uchwa³¹ w pierwszej kolejnoci glos zabiera sprawozdawca komisji opiniuj¹cej projekt. Stanowiska
pozosta³ych komisji oraz poszczególnych przedstawicieli mog¹ byæ przedstawione w dalszym toku debaty.

4.

Po przeg³osowaniu przez radê powiatu odpowiedniego wniosku formalnego, dyskusja nad projektem mo¿e byæ
ograniczona do uzasadnieñ wniesionych poprawek.

5.

Wnioskodawca projektu uchwa³y ma prawo do zabrania g³osu na zakoñczenie debaty.

6.

G³osowanie projektu uchwa³y poprzedzone jest g³osowaniem poprawek wg kolejnoci zg³oszeñ. W uzasadnionym
przypadku przewodnicz¹cy rady powiatu mo¿e w pierwszej kolejnoci poddaæ pod g³osowanie poprawki najdalej
id¹ce.

7.

Projekt uchwa³y wraz z przyjêtymi poprawkami poddany jest w ca³oci pod g³osowanie.

8.

Po zakoñczeniu g³osowania przewodnicz¹cy rady powiatu og³asza liczbê radnych bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
liczbê g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê oraz og³asza przyjêcie lub odrzucenie projektu poddanego
pod g³osowanie.
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§ 31.
1.

Wyboru na funkcjê przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu, starosty, przewodnicz¹cego i cz³onków komisji rewizyjnej dokonuje siê sporód dowolnej liczby kandydatów zg³oszonych przez radnych uczestnicz¹cych w posiedzeniu, w g³osowaniu tajnym.

2.

Wyboru cz³onków komisji dokonuje rada powiatu sporód zg³oszonych kandydatów.
§ 32

1.

G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustaw¹.

2.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ rady powiatu drawskiego, przy czym ka¿dorazowo rada ustala sposób g³osowania.

3.

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

4.

Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania.

5.

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

6.

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

5.

Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza protokó³, który wraz z kartami do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 33.

W przypadku g³osowania w sprawie wyboru osób, przewodnicz¹cy rady powiatu lub przewodnicz¹cy obrad przed
zamkniêciem listy kandydatów pyta ka¿dego ze zg³oszonych kandydatów czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów.
§ 34.
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.

3.

Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu mo¿liwoci stosuje siê g³osowanie alternatywne; najpierw poddaje siê pod g³osowanie wszystkie wersje jednoczenie i ka¿dy radny ma jeden g³os, który mo¿e oddaæ za jedn¹
z wersji lub wstrzymaæ siê od g³osu, nastêpnie poddaæ pod g³osowanie dwie wersje, które w poprzednim g³osowaniu otrzyma³y najwiêcej g³osów  za.

4.

Rada powiatu mo¿e skorzystaæ z formy g³osowania imiennego.
§ 35.

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 powiatu.

4.

Protokó³ z sesji rady powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 7 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.
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Rada powiatu dopuszcza u¿ycia sprzêtu audiowizualnego do rejestrowania obrad sesji powiatu.
§ 36.

Obs³ugê organizacyjno  prawn¹ i techniczn¹ rady powiatu i jej komisji oraz klubów radnych zapewnia wyodrêbniona
komórka organizacyjna  biuro rady powiatu wchodz¹ce w sk³ad starostwa powiatowego.
KOMISJE
RADY POWIATU
§ 37.
1.

Rada powiatu w celu usprawnienia swej dzia³alnoci mo¿e, w drodze uchwa³y, powo³ywaæ ze swojego grona sta³e
i dorane komisje do okrelonych zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy.

2.

Powo³uje siê nastêpuj¹ce, sta³e komisje rady:
1) komisjê rewizyjn¹
2) komisjê bud¿etu,
3) komisjê bezpieczeñstwa publicznego,
4) komisjê gospodarki i rozwoju,
5) komisjê zdrowia i opieki spo³ecznej,
6) komisjê owiaty,
7) komisjê organizacyjn¹.

3.

Komisje podlegaj¹ wy³¹cznie radzie powiatu w ca³ym zakresie swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany
pracy i sprawozdania z dzia³alnoci.

4.

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

6.

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

7.

Zmiany, o których mowa w ust. 6, dokonywane mog¹ byæ w ka¿dym czasie.
§ 38.

1.

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

2.

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

3.

Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie powiatu sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci raz w roku oraz na
w ka¿dym czasie na ¿¹danie rady powiatu.
§ 39.

1.

Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy swojego sk³adu.

2.

W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹ tak¿e uczestniczyæ: przewodnicz¹cy rady powiatu, starosta,
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.
§ 40

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) prowadzi obrady komisji.

2.

Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji za
zgod¹ przewodnicz¹cego rady powiatu lub na wniosek przewodnicz¹cego rady powiatu.

3.

W przypadku nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia tej funkcji przez przewodnicz¹cego komisji, jego
obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy.
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4.

O planowanym posiedzeniu komisji i proponowanym porz¹dku obrad, przewodnicz¹cy komisji zawiadamia cz³onków komisji na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia, w sposób skuteczny, poprzez biuro rady powiatu.

5.

Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia. Zwo³uj¹ je i przewodnicz¹ wspólnie przewodnicz¹cy zainteresowanych komisji z zachowaniem ustalonej wczeniej procedury.
§ 41.

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.

Komisja w zakresie niezbêdnym do rozpatrzenia sprawy objêtej jej w³aciwoci¹ uprawniona jest: ¿¹daæ od starosty, kierowników jednostek podleg³ych z³o¿enia wyjanieñ, informacji lub udostêpnienia dokumentacji.

3.

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

4.

Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady powiatu przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê
radny sprawozdawca.
§ 42.

1.

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

2.

Do komisji doranych stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce komisji sta³ych.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 43.

1.

Komisja rewizyjna jest powo³ywana do przeprowadzania kontroli dzia³alnoci zarz¹du powiatu i powiatowych
jednostek organizacyjnych.

2.

Komisja rewizyjna sk³ada siê z 5 cz³onków  radnych rady powiatu.

3.

W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych rady powiatu oraz radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.

4.

Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej mo¿e na posiedzenia komisji zapraszaæ innych radnych nie bêd¹cych cz³onkami
komisji, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz inne osoby.

5.

Komisja rewizyjna mo¿e postanowiæ o odbyciu posiedzenia zamkniêtego, w którym mo¿e uczestniczyæ przewodnicz¹cy rady powiatu.
§ 44.

1.

Kontrole s¹ podstawow¹ form¹ dzia³alnoci komisji rewizyjnej rady powiatu.

2.

Komisja rewizyjna w szczególnoci:
1) kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du powiatu i podleg³ych jednostek organizacyjnych,
2) analizuje i wykorzystuje dla potrzeb oceny zarz¹du powiatu wykonanie uchwa³ rady powiatu, opinie innych
komisji w sprawie skutków podjêtych i wykonanych uchwa³ zarz¹du powiatu, wyniki kontroli zewnêtrznych
i wewnêtrznych zarz¹du powiatu i podleg³ych jednostek organizacyjnych,
3) mo¿e wyst¹piæ do rady powiatu o zainicjowanie kontroli zewnêtrznej podleg³ych jednostek organizacyjnych,
4) wspó³pracuje z w³aciwymi komisjami rady powiatu w rozpatrywaniu skarg na dzia³alnoci zarz¹du powiatu
oraz w rozpatrywaniu i za³atwianiu wniosków, a tak¿e w przygotowywaniu stanowiska rady powiatu w sprawie
skarg i wniosków,
5) przygotowuje projekt uchwa³y w sprawie absolutorium dla zarz¹du powiatu,
6) opiniuje wniosek o odwo³anie przewodnicz¹cego zarz¹du powiatu i cz³onków zarz¹du,
7) komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu i wystêpuje z wnioskiem w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium zarz¹dowi powiatu. Przewodnicz¹cy rady powiatu, przedk³ada nastêpnie wniosek
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z prob¹ o jego zaopiniowanie w terminie do dnia posiedzenia,
na którym bêdzie g³osowanie nad udzieleniem lub nieudzieleniem absolutorium.

3.

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

4.

Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej zawiadamia przewodnicz¹cego rady powiatu oraz kierownika jednostki kontrolowanej na 3 dni przed terminem planowanej kontroli, o zamiarze kontroli jednostki, podaj¹c termin oraz przedmiot
kontroli.

5.

Przepis ust. 2 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³anych przez radê powiatu.
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§ 45.
1.

Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.

2.

Wyboru przewodnicz¹cego i cz³onków komisji rewizyjnej dokonuje rada powiatu, a komisja ze swego sk³adu wybiera wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza komisji.

3.

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

4.

Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do 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.
§ 46.

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 protokó³ z jej posiedzenia, który podlega przyjêciu na posiedzeniu.

3.

Komisja rewizyjna, za zgod¹ rady powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 47.

1.

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

2.

W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny
sk³adaj¹cy siê z 2  4 cz³onków komisji. Przewodnicz¹cy udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do
przeprowadzenia kontroli okrelaj¹c w nim zakres kontroli.

3.

Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 2.
§ 48.

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 postanawia przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej. Postanowienie
przewodnicz¹cego jest ostateczne.

4.

O wy³¹czeniu z postêpowania kontrolnego przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej postanawia przewodnicz¹cy rady
powiatu. Postanowienie rady powiatu jest ostateczne.
§ 49.

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Zadaniem komisji rewizyjnej podczas kontroli jest:
a) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
b) ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz przyczyn i skutków ich powstania jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
§ 50.

1.

Zespó³ kontrolny, po zakoñczeniu kontroli w terminie 7 dni, sporz¹dza protokó³ pokontrolny, który podpisuj¹
cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który w terminie 3 dni mo¿e wnieæ zastrze¿enia do
przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej. 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.
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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 kontrowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ siê
do rady powiatu. Rozstrzygniêcie rady powiatu jest ostateczne.

5.

Zarz¹d powiatu w terminie 14 dni mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem do rady powiatu o zmianê zaleceñ komisji. Rozstrzygniêcie rady jest ostateczne.

6.

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

7.

Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radê powiatu, komisja rewizyjna przedstawia niezw³ocznie po
zakoñczeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na pó³rocze.

8.

Sprawozdania o których mowa w ust. 6 i 7 powinny zawieraæ:
a) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz osób
odpowiedzialnych za ich powstanie,
b) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
c) je¿eli zachodzi koniecznoæ, wnioski o podjêcie kroków w stosunku do osób winnych powsta³ych nieprawid³owoci.
§ 51.

Cz³onkowie komisji rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz
dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, obowi¹zuj¹cych w danej jednostce.
KLUBY RADNYCH
§ 52.
1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.

2.

Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych.

3.

Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.

4.

Klubom radnych przys³uguje inicjatywa uchwa³odawcza oraz prawo zg³aszania wniosków i wyra¿ania opinii
w zakresie organizacji oraz trybu dzia³ania rady powiatu.
§ 53.

1.

Utworzenie klubu radnych nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ przewodnicz¹cemu rady powiatu na pimie, licz¹c 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.
§ 54.

1.

Pracê klubu organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubów.

2.

Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady regulaminy klubów w terminie
30 dni od zg³oszenia klubu.

3.

Kluby mog¹ zg³aszaæ i przedstawiæ swoje stanowisko we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad rady
powiatu wy³¹cznie przez swoich przedstawicieli.
§ 55.

1.

Kluby dzia³aj¹ tylko w okresie kadencji rady powiatu. Up³yw kadencji rady powiatu jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2.

Kluby mog¹ ulec wczeniejszemu rozwi¹zaniu na mocy uchwa³ w³asnych cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

3

Klub ulega rozwi¹zaniu, gdy liczba cz³onków zmniejszy siê poni¿ej 3 osób.
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§ 56.
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów radnych, zarz¹d powiatu obowi¹zany jest zapewniæ niezbêdne warunki do ich
funkcjonowania.
§ 57.
Przewodnicz¹cy rady prowadzi rejestr klubów radnych.
RADNI
RADY POWIATU
§ 58.
1.

Radny rady powiatu reprezentuje swoich wyborców, utrzymuje wiê z mieszkañcami i organizacjami, przyjmuje
zg³oszenia, postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia.

2.

Radny jest obowi¹zany do aktywnego uczestnictwa w pracach rady i jej organów, do których zosta³ wybrany.

3.

Radni maj¹ obowi¹zek kierowaæ siê dobrem powiatowej wspólnoty samorz¹dowej, a w szczególnoci:
a) informowanie mieszkañców o dzia³alnoci rady i zarz¹du powiatu,
b) propagowanie zamierzeñ i dokonañ rady i zarz¹du powiatu,
c) przyjmowanie postulatów i skarg dotycz¹cych dzia³alnoci powiatu.
§ 59.

1.

Radny powiatu przed objêciem mandatu sk³ada lubowanie zgodnie z rot¹ ustalon¹ w ustawie o samorz¹dzie
powiatowym.

2.

Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

3.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie powiatowym i na zasadach okrelonych przez radê powiatu,
radnym za pracê w organach powiatu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y.

4.

Radny powiatu w ci¹gu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ.
§ 60.

1.

Radni powiatu winni spotykaæ siê ze swymi wyborcami nie mniej ni¿ 2 razy w ci¹gu roku.

2.

Radni powiatu stosownie do potrzeb mog¹ przyjmowaæ mieszkañców powiatu w siedzibie starostwa powiatowego.

3.

Radni powiatu mog¹ zwracaæ siê bezporednio do rady powiatu we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem
przez nich mandatu radnego.
ZARZ¥D POWIATU
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA I TRYB PRACY ZARZ¥DU POWIATU
§ 61.

1.

Zarz¹d powiatu posiada swoj¹ siedzibê w Drawsku Pomorskim i jest organem wykonawczym powiatu.

2.

Wybór i odwo³anie zarz¹du powiatu, stanowienie o jego kierunkach dzia³ania, przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci jest wy³¹czn¹ w³aciwoci¹ rady powiatu.
SK£AD
ZARZ¥DU POWIATU
§ 62.

1.

Zarz¹d sk³ada siê z 6 osób; w sk³ad zarz¹du powiatu wchodz¹:
1) starosta  przewodnicz¹cy zarz¹du powiatu,
2) wicestarosta,
3) pozostali cz³onkowie zarz¹du powiatu w liczbie 4 osób.
§ 63.

1.

Przewodnicz¹cy zarz¹du powiatu zwany dalej starost¹ wybierany jest przez radê powiatu na wniosek radnych,
bezwzglêdn¹ iloci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.

2.

Wicestarosta i pozostali cz³onkowie zarz¹du powiatu wybierani s¹ przez radê powiatu na wniosek starosty, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
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§ 64.
1.

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

2.

Zarz¹d powiatu wybierany jest na okres kadencji rady powiatu; po up³ywie kadencji dzia³a do wyboru nowego
zarz¹du.

3.

Rada powiatu mo¿e odwo³aæ zarz¹d powiatu lub poszczególnych jego cz³onków z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie
absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 2/5 ustawowego sk³adu rady. Wniosek wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia przyczyny odwo³ania.

4.

Wniosek o którym mowa w ust. 3 podlega zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹.
§ 65.

1.

Odwo³anie zarz¹du powiatu lub poszczególnych jego cz³onków, w tym starosty i wicestarosty nastêpuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu tajnym.

2.

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

3.

Je¿eli wniosek o odwo³anie starosty, wicestarosty lub cz³onka zarz¹du nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów,
kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego
g³osowania.
§ 66.

1.

W przypadku odwo³ania zarz¹du powiatu lub poszczególnych cz³onków rada powiatu dokonuje wyboru nowego
zarz¹du lub poszczególnych cz³onków w trybie, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym,
w ci¹gu 1 miesi¹ca po odwo³aniu.

2.

W przypadku niedokonana wyboru nowego zarz¹du powiatu w terminie, o którym mowa w ust. 1 od odwo³ania,
stosuje siê odpowiednio przepisy art. 29 ustawy o samorz¹dzie powiatowym.
§ 67.

1.

W przypadku rezygnacji z cz³onkostwa w zarz¹dzie powiatu rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji.

2.

Uchwa³a w sprawie przyjêcia rezygnacji z cz³onkostwa w zarz¹dzie jest równoznaczna z odwo³aniem ze sk³adu
zarz¹du powiatu.

3.

Uchwa³ê w sprawie przyjêcia rezygnacji rada powiatu podejmuje nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od
z³o¿enia rezygnacji.

4.

Niepodjêcie przez radê powiatu uchwa³y o przyjêciu rezygnacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
§ 68.

1.

Zarz¹d powiatu 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.

2.

W zakresie ustalonym przez zarz¹d powiatu, przewodnicz¹cy zarz¹du powiatu mo¿e powierzyæ sekretarzowi powiatu prowadzenie bie¿¹cych spraw powiatu.

3.

Pracodawc¹ dla starosty powiatu w rozumieniu kodeksu pracy jest przewodnicz¹cy rady powiatu, z wy³¹czeniem
wyboru i odwo³ania starosty oraz ustalania jego wynagrodzenia.

4.

Pracodawc¹ dla wicestarosty powiatu i pozosta³ych cz³onków zarz¹du powiatu jest starosta powiatu.

5.

Z cz³onkami zarz¹du powiatu nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru, z zastrze¿eniem ust. 6.

6.

Przepis ust. 5 nie dotyczy radnych wybranych do zarz¹du powiatu.
§ 69.

1.

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

2..

Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu uchwa³ rady powiatu,
2) okrelanie sposobu i wykonania uchwa³ rady powiatu,
3) wykonywanie uchwa³ rady powiatu,
4) gospodarowanie mieniem powiatu,
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5)

sporz¹dzanie projektów bud¿etu powiatu i przekazywanie go wraz z informacj¹ o stanie gospodarowania
mieniem o którym mowa w pkt. 4 oraz przesy³anie projektu bud¿etu do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie,
6) wykonanie bud¿etu powiatu,
7) przedk³adanie radzie powiatu sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej powiatu.
8) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji rady powiatu,
9) udzielenie informacji radnym o za³o¿eniach projektu bud¿etu powiatu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
10) zawieranie umowy w sprawie obs³ugi bud¿etu z bankiem wybranym przez radê powiatu,
11) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3.

W realizacji zadañ, zarz¹d powiatu podlega wy³¹cznie radzie powiatu.
§ 70.

1.

Do zadañ starosty w zakresie organizowania pracy zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du wraz z materia³ami,
2) okrelenie czasu i miejsca posiedzenia zarz¹du,
3) prowadzenie obrad zarz¹du,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du powiatu.

2.

Wicestarosta organizuje pracê zarz¹du powiatu w przypadku nieobecnoci starosty lub jego czasowej niemo¿noci
pe³nienia tej funkcji.
POSIEDZENIA, UCHWA£Y, POSTANOWIENIA, ZARZ¥DZENIA ZARZ¥DU
§ 71.

1.

Posiedzenia zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im starosta lub wicestarosta.

2.

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

3.

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

4.

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.

5.

Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du powiatu mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, przewodnicz¹cy rady powiatu,
radni oraz inne osoby.
§ 72.

1.

Posiedzenie zarz¹du powiatu otwiera starosta lub z jego upowa¿nienia wicestarosta przez wypowiedzenie formu³y
 otwieram (kolejne w danym roku) posiedzenie Zarz¹du Powiatu Drawskiego i stwierdzam prawomocnoæ jego
obrad.

2.

Starosta przedstawia projekt porz¹dku obrad.

3.

Ka¿dy cz³onek zarz¹du powiatu mo¿e zg³osiæ wniosek o zmianê lub uzupe³nienie porz¹dku.

4.

Porz¹dek obrad zarz¹du powiatu po dokonaniu ewentualnych zmian nale¿y przyj¹æ w g³osowaniu jawnym.

5.

Zgodnie z porz¹dkiem obrad nale¿y dokonaæ przyjêcia protokó³u z poprzedniego posiedzenia zarz¹du powiatu
z ewentualnymi poprawkami lub sprostowaniami zapisów.
§ 73.

1.

Starosta prowadzi posiedzenia wed³ug uchwalonego porz¹dku. Otwiera i zamyka dyskusjê nad ka¿dym z punktów
obrad. W uzasadnionych przypadkach, za przyzwoleniem cz³onków zarz¹du mo¿e dokonywaæ zmian w kolejnoci
realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad.

2.

Wprowadzenie do dyskusji nad sprawami wynikaj¹cymi z tematyki porz¹dku obrad dokonuj¹: starosta, wyznaczeni
wczeniej cz³onkowie zarz¹du, a tak¿e skarbnik i sekretarz powiatu. Wprowadzenia do dyskusji mog¹ dokonywaæ
równie¿ inne osoby zapraszane na posiedzenia.

3.

Wprowadzenie do dyskusji powinno byæ zwiêz³e lecz przedstawione w sposób jasny i zrozumia³y dla wszystkich
uczestników posiedzenia.

4.

Dyskusja winna koñczyæ siê wnioskami stanowi¹cymi dla zarz¹du powiatu wstêpn¹ propozycjê rozstrzygniêcia,
zajêcia stanowiska lub podjêcia uchwa³y.
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§ 74.
1.

Zarz¹d powiatu 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.

Zarz¹d powiatu podejmuje uchwa³y kolegialne, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 4 cz³onków
zarz¹du w g³osowaniu jawnym.

3.

W przypadku równej iloci g³osów rozstrzyga g³os starosty lub przewodnicz¹cego posiedzenia.

4.

Uchwa³y zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du.

5.

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.
§ 75.

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.
§ 76.

1.

Z posiedzenia zarz¹du powiatu sporz¹dza siê protokó³.

2.

W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków zarz¹du powiatu uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku gdy 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 powiatu 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 powiatu przyjmuje protokó³ z posiedzenia, na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków,
o których mowa w ust. 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga zarz¹d.

7.

Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ zarz¹du powiatu maj¹ prawo wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ zarz¹du.
§ 77.

Starosta sk³ada radzie powiatu na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du powiatu w okresie od poprzedniej
sesji.
Rozdzia³ IV
STAROSTA POWIATU
§ 78.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Starosta zatrudnia pracowników starostwa.

6.

Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwego
powiatu, chyba ¿e, przepisy szczegó³owe przewiduj¹ wydawanie decyzji przez zarz¹d powiatu.

7.

Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie wicestarostê, poszczególnych cz³onków zarz¹du powiatu, pracowników starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania
w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 6.
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§ 79.
Do zadañ wicestarosty nale¿¹ sprawy powierzone przez starostê.
Rozdzia³ V
STAROSTWO POWIATOWE
§ 80.
1.

Organizacjê i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego okrela regulamin organizacyjny uchwalony przez
radê powiatu na wniosek zarz¹du powiatu.

2.

Zasady i tryb wykonywania czynnoci kancelaryjnych w starostwie powiatowym dotycz¹ce jednolitego sposobu
tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ich ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem
oraz utrat¹ okrelaj¹ odrêbne przepisy.
PRACOWNICY
STAROSTWA POWIATOWEGO
§ 81

Status prawny pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu okrela ustawa z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Nr 21, poz. 124 z póniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
§ 82.
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 w Szczecinie.
§ 83.

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.

Sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹ i technicznoorganiazacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych
powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez starostê i zarz¹d powiatu.
§ 84.

Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach zarz¹du powiatu oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach rady powiatu
i jej komisji z g³osem doradczym.
Rozdzia³ VI
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
§ 85.
1.

Na podstawie i w granicach upowa¿nieñ zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akta prawa miejscowego
obowi¹zuj¹ce na obszarze powiatu.

2.

Akty prawa miejscowego stanowione s¹ w szczególnoci w sprawach:
1) wymagaj¹cych uregulowania w statucie,
2) porz¹dkowych o których mowa w art. 41 ustawy o samorz¹dzie powiatowym,
3) szczególnego trybu zarz¹dzenia mieniem powiatu,
4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.
§ 86.

1.

W zakresie nie uregulowanym w odrêbnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu mo¿e wydawaæ powiatowe przepisy, porz¹dkowe, jeli
jest to niezbêdne do ochrony, ¿ycia, zdrowia, i mienia obywateli, ochrony rodowiska naturalnego albo do zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego, o ile przyczyny te wystêpuj¹ na obszarze wiêcej ni¿ jednej
gminy.
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Powiatowe przepisy porz¹dkowe, o których mowa w ust. 1, mog¹ przewidywaæ za ich naruszenie kary grzywny
wymierzone w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach.
§ 87.

1.

Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwa³y, je¿eli ustawa upowa¿niaj¹ca do wydania
aktu nie stanowi inaczej.

2.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe, o których mowa w art. 41 ustawy o samorz¹dzie powiatowym , w przypadkach nie
cierpi¹cych zw³oki, mo¿e wydaæ zarz¹d powiatu.

3.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe o których mowa w ust. 2 podlegaj¹ zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji rady powiatu.
Trac¹ one moc w razie nie przed³o¿enia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej okrela rada powiatu.
§ 88.

1.

Akty prawa miejscowego, z zastrze¿eniem art. 44 ust. 1 ustawy og³asza siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

2

Akty prawa miejscowego podpisuje niezw³ocznie po ich uchwaleniu przewodnicz¹cy rady powiatu i kieruje do
publikacji.

3.

Dzieñ wydania wojewódzkiego dziennika urzêdowego jest dniem og³oszenia aktu prawa miejscowego.

4.

Akty prawa miejscowego wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia ich og³oszenia, chyba ¿e przepis powiatowy
stanowi inaczej.
§ 89.

1.

Przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeñ
lub w sposób zwyczajowo przyjêty na danym terenie. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia. Przepisu
§ 88 ust. 4 nie stosuje siê.

2.

Przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 90.

Starostwo powiatowe gromadzi i udostêpnia zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.
Rozdzia³ VII
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU,
POWIATOWE S£U¯BY, INSPEKCJE I STRA¯E
§ 91.
1.

Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu wykonywania zadañ powiatu.

2.

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

3.

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

4.

Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudnienia 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.

6.

Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu na dzieñ uchwalenia statuty powiatu zawarty jest w za³¹czniku Nr 2 do
statutu.
§ 92.

1.

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

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,
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uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze powiatu,
w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli.

Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
Rozdzia³ VIII
GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
§ 93.

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.
§ 94.

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.
§ 95.

1.

Dochodami powiatu s¹:
1) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu w wysokoci okrelonej ustaw¹,
2) subwencje z bud¿etu pañstwa na zadania realizowane przez powiat,
3) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania realizowane przez powiat,
4) dochody powiatowych jednostek bud¿etowych oraz wp³aty innych powiatowych jednostek organizacyjnych,
5) dochody z maj¹tku powiatu,
6) odsetki za nieterminowe przekazywanie udzia³ów, dotacji i subwencji wymienionych w ust. 1 pkt. 1  3.

2.

Dochodami powiatu mog¹ byæ:
1) subwencja wyrównawcza z bud¿etu pañstwa,
2) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa przekazywane na wykonanie czynnoci zwi¹zanych z usuwaniem bezporednich zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz obronnoci,
3) dotacje z pañstwowych funduszy celowych,
4) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa przekazywane na zadania z zakresu administracji rz¹dowej wykonywane
przez powiat na mocy porozumieñ zawartych z organami administracji rz¹dowej,
5) dotacje celowe z bud¿etu województwa na zadania z zakresu samorz¹du województwa, wykonywane przez
powiat na mocy porozumieñ zawartych z województwem,
6) spadki, zapisy, i darowizny,
7) odsetki od rodków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych,
8) odsetki i dywidendy od wniesionego kapita³u,
9) inne wp³ywy uzyskane na podstawie przepisów prawa.
§ 96.

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.
§ 97.
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.

312

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 63

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 Szczecinie w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 98.

1.

Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada zarz¹d powiatu.

2.

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

3.

Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych, udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarz¹du powiatu z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
§ 99.

Bankow¹ obs³ugê bud¿etu powiatu wykonuje bank wybrany przez radê powiatu w trybie okrelonym w ustawie z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 z póniejszymi zmianami).
§ 100.
Kontrolê gospodarki finansowej powiatu sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa Szczecinie.
Rozdzia³ IX
MIENIE POWIATU
§ 101.
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.
§ 102.

1.

Nabycia mienia powiatu nastêpuje:
1) na podstawie ustawy Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹,
2) przez przekazanie w zwi¹zku z utworzeniem lub zmian¹ granic powiatu,
3) w wyniku przejêcia od Skarbu Pañstwa na podstawie porozumienia,
4) przez inne czynnoci prawne,
5) w innych przypadkach okrelonych przepisami.
§103 .

1.

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

2.

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

3.

Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest
kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.
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§ 104.
Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis ustawy
stanowi inaczej.
§ 105.
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 X
ZWI¥ZKI, STOWARZYSZENIA I POROZUMIENIA POWIATÓW
§ 106.

1.

W celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych,w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z
zakresu administracji publicznej Powiat Drawski mo¿e tworzyæ zwi¹zki z innymi powiatami.

2.

Uchwa³y o utworzeniu zwi¹zku, przyst¹pieniu do zwi¹zku lub wyst¹pieniu ze zwi¹zku podejmuje rada powiatu.

3.

Prawa i obowi¹zki powiatów uczestnicz¹cych w zwi¹zku, a zwi¹zane z wykonywaniem zadañ przekazanych zwi¹zkowi, przechodz¹ na zwi¹zek z dniem og³oszenia statutu zwi¹zku.
§ 107.

Utworzenie zwi¹zku wymaga przyjêcia jego statutu przez rady zainteresowanych powiatów w trybie okrelonym
w ustawie o samorz¹dzie powiatowym.
Rozdzia³ XI
NADZÓR NAD DZIA£ALNOCI¥ POWIATU
§ 108.
1.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz Wojewoda Zachodniopomorski, a w
sprawach finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

2.

Uprawnienia i obowi¹zki organów nadzoru okrelaj¹ ustawy.
Rozdzia³ XII
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 109.

Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§ 110.
Statut powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Za³¹cznik Nr 2 do
Statutu Powiatu Drawskiego

WYKAZ
jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskigo

Nazwa jednostki organizacyjnej

Lp.
1.

Dom Pomocy Spo³ecznej

2.

Zak³ad Opieki Zdrowotnej

3.

Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej

4.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. gen. B. Kieniewicza

5.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. I Armii Wojska Polskiego

6.

Zespó³ Szkó³ Rolniczych

7.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

8.

Zarz¹d Dróg Powiatowych

9.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

10.

Zespó³ Szkó³

Poz. 63
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UCHWA£A NR IV/38/98
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 29 grudnia 1998 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Polanów.
Na podstawie art. 3 i 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym ( Dz.U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734
i Nr 123, poz. 775) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXII/195/96 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Polanów (Dz.Urz.Woj. Kosz. Nr 44, poz. 128 i Nr 58, poz. 172, z 1997 r. Nr 38, poz. 181) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê
§ 70 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
 6. Wynagrodzenie dla zastêpcy Burmistrza Miasta i Gminy, sekretarza i Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego
oraz kierowników jednostek organizacyjnych ustala Burmistrz Miasta i Gminy w Polanowie.
§ 2.
1.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia .

2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Miasta i Gminy.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Piotr Drewla
Poz. 65
UCHWA£A Nr IV/10/98
Rady Powiatu w S³awnie
z dnia 29 grudnia 1998 r.
w sprawie ustalenia Statutu Powiatu S³awieñskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578)
Rada Powiatu w S³awnie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê Statut Powiatu S³awieñskiego stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Pielaszkiewicz
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr IV/10/98
Rady Powiatu w S³awnie
z dnia 29 grudnia 1998 r.
STATUT POWIATU
S£AWIEÑSKIEGO
Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Powiat S³awieñski, zwany dalej powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców
powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1)

miasta: Dar³owo i S³awno;

2)

gminy: Dar³owo, Malechowo, Postomino i S³awno.
§ 2.

Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto S³awno.
§ 3.
1.

Powiat ma osobowoæ prawn¹.

2.

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

Powiat posiada herb i flagê ustanowione przez Radê Powiatu odrêbnymi uchwa³ami.
§ 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, wymienionych w § 69 ust.1

3.

Powiat wykonujê równie¿ 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 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. Nr
95, poz. 602).

4.

W sk³ad Rady Powiatu wchodzi 25 Radnych.
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§ 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 oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du, w tym z dzia³alnoci
finansowej;
5) uchwalenie bud¿etu powiatu;
6) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarz¹du z tego tytu³u;
7) podejmowanie uchwa³ w sprawie 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 okrelenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
c) zaci¹gania d³ugoterminowych kredytów i po¿yczek;
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d oraz
maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym;
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
corocznie przez Radê;
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania lub
wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania zasad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji;
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami, je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia maj¹tku;
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek;
9) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania;
10) podejmowanie uchwa³ w sprawie herbu powiatu i flagi powiatu;
11) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.
§ 10.
1.

Uchwa³y Rady Powiatu podejmowane s¹ 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 udzielenie absolutorium jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o nieudzieleniu Zarz¹dowi absolutorium.
§ 11.

1.

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

2.

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

3.

Wy³¹cznym zadaniem Przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy Rady Powiatu oraz prowadzenie jej obrad.
W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje upowa¿niony Wiceprzewodnicz¹cy.

4.

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

5.

W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
§ 12.

1.

Rada Powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego, w miarê potrzeby co najmniej jednak raz
na kwarta³.

2.

Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, Zarz¹du lub Starosty, Przewodnicz¹cy jest obowi¹zany
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

3.

Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w terminie przypadaj¹cym
w ci¹gu 14 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów na obszarze ca³ego kraju lub
w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 14 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Powiatu.
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Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem
Radny.
§ 13.

1.

Rada Powiatu dzia³a zgodnie z planem pracy uchwalonym na pierwszej sesji w danym roku kalendarzowym na
wniosek Przewodnicz¹cego Rady.

2.

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

1.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu przygotowuje i zwo³uje sesje Rady;

2.

O sesji zawiadamia siê wszystkich Radnych co najmniej na 7 dni przed rozpoczêciem obrad. Zawiadomienie powinno zawieraæ:

1)

miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji;

2)

projekt porz¹dku obrad.

3.

Materia³y na sesjê, w szczególnoci projekty uchwa³, dorêcza siê na 7 dni przed rozpoczêciem sesji, z tym, ¿e
materia³y na sesjê, 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 opiniê 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 byæ zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
innych jednostek organizacyjnych powiatu lub ich przedstawiciele.

4.

Zarz¹d Powiatu jest obowi¹zany udzieliæ 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 w sposób zwyczajowo przyjêty w siedzibie powiatu oraz w poszczególnych gminach powiatu.

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 protokóle z obrad odnotowuje siê przerwanie obrad, o których mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych
Radnych oraz Radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
§ 18.

1.

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

2.

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

3.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesjê Rady.

4.

Otwarcie sesji Rady Powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
obrady Rady Powiatu S³awieñskiego.

5.

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
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przedstawia projekt porz¹dku obrad; z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ
Radny, komisja, klub Radnych albo Zarz¹d Powiatu.
poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt. 2.

6.

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

7.

Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji;
2) sprawozdania z wykonania uchwa³ Rady Powiatu;
3) rozpatrzenie projektu 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 udzielana jest 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
dyskusje 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 udzielaæ g³osu osobom zaproszonym na sesjê Rady.
§ 22.

1.

Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ Radnych
i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2.

Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, Przewodnicz¹cy 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 osobom bêd¹cym
publicznoci¹, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 23.

1.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.

2.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków o charakterze formalnym,
w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzenia quorum;
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad;
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców;
4) zakoñczenia wyst¹pieñ;
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y;
6) zarz¹dzenia przerwy;
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji;
8) przeliczenia g³osów;
9) przestrzegania regulaminu obrad.
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§ 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) Radny, je¿eli zbierze podpisy co najmniej 2 Radnych;
2) Przewodnicz¹cy Rady;
3) klub Radnych;
4) komisja Rady;
5) Zarz¹d Powiatu.

2.

Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje Rady.

3.

Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1  4 wymagaj¹ zaopiniowania przez Zarz¹d
Powiatu.

4.

Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym komisjom i Zarz¹dowi Powiatu.
§ 26.

1.

Projekty uchwa³ powinny 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 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 Powiatu.

3.

Starosta obowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie uchwa³ Rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia. Uchwa³a
organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega przekazaniu niezw³ocznie.

4.

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

1.

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

2.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
§ 30.

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

W g³osowaniu jawnym Radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
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2.

G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g³osy Przewodnicz¹cy Rady Powiatu. Obliczanie g³osów mo¿e
powierzyæ jednemu z Wiceprzewodnicz¹cych Rady.

3.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy Rady Powiatu.

4.

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

1.

W g³osowaniu tajnym Radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ Rady.

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 iloæ g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.

2.

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

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c s³owa: Zamykam Sesjê Rady Powiatu
S³awieñskiego.
§ 35.
1.

Przebieg sesji nagrywa siê przy pomocy urz¹dzeñ audio. Materia³ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y
o przyjêciu protoko³u z ostatniej sesji.

2.

Z przebiegu sesji Rady Powiatu sporz¹dza siê protokó³.

3.

Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska
Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³;
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad;
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji;
4) uchwalony porz¹dek obrad;
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ;
6) przebieg g³osowania i jego wyniki;
7) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

4.

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.

5.

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

6.

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.
§ 36.

Obs³ugê Rady Powiatu i jej komisji zapewnia Biuro Rady Powiatu wchodz¹ce w sk³ad Starostwa Powiatowego.
§ 37.
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.
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3.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu i wystêpuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie
udzielania lub nieudzielania 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.
§ 38.

1.

Prac¹ Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodnicz¹cy.

2.

Rada Powiatu wybiera Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków Komisji Rewizyjnej w liczbie 7, w tym zastêpcê Przewodnicz¹cego i Sekretarza Komisji.

3.

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

4.

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

5.

Za zgod¹ Rady Powiatu, Komisja Rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie przewidzianym
w rocznym planie kontroli.
§ 39.

1.

Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu Komisji. W przypadku równej liczby g³osów, decyduje g³os Przewodnicz¹cego Komisji.

2.

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

3.

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

4.

Komisja Rewizyjna, za zgod¹ Rady Powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 40.

1.

Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych bior¹c pod
uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny
sk³adaj¹cy siê z 2 do 3 cz³onków Komisji. Przewodnicz¹cy Komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli okrelaj¹c w nim zakres kontroli.

3.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia kierownika
kontrowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

4.

Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrowanej jednostki upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 2.
§ 41.

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.
§ 42.

1.

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

2.

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

3.

Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 43.

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

5.

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

6.

Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radê przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesiêcy.
§ 44.

Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz
dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, obowi¹zuj¹cych w danej jednostce.
§ 45.
1.

Rada Powiatu powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Komisja Gospodarcza, do której zakresu dzia³ania nale¿¹ sprawy:
transportu i dróg publicznych;
zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego;
geodezji, kartografii, katastru;
gospodarki nieruchomociami;
utrzymanie obiektów powiatowych i u¿ytecznoci publicznej;
gospodarki morskiej;
bud¿etu powiatu,
2) Komisja Zdrowia i Spraw Spo³ecznych, do której zakresu nale¿¹ sprawy:
promocji i ochrony zdrowia;
pomocy spo³ecznej;
polityki prorodzinnej;
wspierania osób niepe³nosprawnych;
przeciwdzia³ania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy;
ochrony praw konsumenta,
3) Komisja Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu, do której zakresu dzia³ania nale¿¹ sprawy:
- edukacji;
- kultury i ochrony dóbr kultury;
- kultury fizycznej, turystyki;
- promocji powiatu;
- wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
4) Komisja Bezpieczeñstwa publicznego, do której zakresu dzia³ania nale¿¹ sprawy:
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli;
ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpo¿arowej i innych zagro¿eñ;
obronnoci,
5) Komisja Rolnictwa, Lenictwa i Ochrony rodowiska, do której zakresu dzia³ania nale¿¹ sprawy:
gospodarki wodnej;
ochrony rodowiska i przyrody;
rolnictwa, lenictwa i rybactwa.

2.

Rada Powiatu w drodze uchwa³y mo¿e równie¿ powo³ywaæ dorane komisje do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy.

3.

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

4.

Prac¹ komisji kieruje Przewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez Radê. Komisja mo¿e równie¿ powo³aæ
Zastêpcê Przewodnicz¹cego i Sekretarza Komisji.

5.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie mniej ni¿ dwóch komisji sta³ych, a Przewodnicz¹cym mo¿e byæ tylko jednej komisji
sta³ej.

6.

Zapis ust. 5 nie dotyczy Przewodnicz¹cego Rady, Wiceprzewodnicz¹cych oraz Radnych  cz³onków Zarz¹du.
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Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w tym sk³adzie przedstawia Przewodnicz¹cy Rady na wniosek
zainteresowanych Radnych, klubów Radnych lub komisji.
§ 46.

1.

Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) przygotowanie 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;
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkañców powiatu, dotycz¹cych dzia³alnoci Rady i powiatu.

2.

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

3.

Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej raz w roku oraz w ka¿dym
czasie na ¿¹danie Rady.
§ 47.

1.

Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy swego 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.
§ 48.

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.
§ 49.

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 odrzucane przez komisjê umieszcza siê, na ¿¹dania wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski
mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³.

3.

Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady Przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê Radny
sprawozdawca.
§ 50.

1.

Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy komisji doranej okrela Rada Powiatu w uchwale o powo³aniu
komisji.

2.

Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust. 1.
§ 51.

1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby Radnych.

2.

Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 2 Radnych.

3.

Przynale¿noæ klubowa Radnych jest dobrowolna.
§ 52.

1.

Utworzenie klubu Radnych nale¿y zg³osiæ na pimie Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w ci¹gu 7 od dnia zebrania
za³o¿ycielskiego.
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2.

Zg³oszenie utworzenia klubu Radnych powinno zawieraæ:
1) imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego klubu;
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie;
3) nawê klubu  je¿eli klub j¹ posiada.

3.

Dzia³alnoæ klubu Radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu powiatu.

4.

Kluby Radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ sprzeczny ze Statutem Powiatu.

5.

Przewodnicz¹cy klubów Radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ Przewodnicz¹cemu Rady regulaminy klubów w terminie 30 dni od ich uchwalenia.

6.

Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad Rady.
§ 53.

1.

Radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.

2.

Wysokoæ diet oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych okreli Rada Powiatu w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 54.

1.

Zarz¹d Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2.

W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Starosta jako jego przewodnicz¹cy, Wicestarosta, oraz czterech cz³onków Zarz¹du,
w tym jeden etatowy cz³onek Zarz¹du.

3.

Cz³onkowie Zarz¹du Powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu Rady.
§ 55.

1.

Z cz³onkami Zarz¹du: Starost¹, Wicestarost¹ i etatowym cz³onkiem Zarz¹du nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru.

2.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pozosta³ych Radnych innych ni¿ etatowych cz³onek Zarz¹du wybranych do Zarz¹du.

3.

Wynagrodzenie Starosty ustala Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 56.

1.

Zarz¹d Powiatu wykonuje uchwa³y Rady Powiatu i zadania 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 § 68 ust. 5.

3.

W realizacji zadañ Zarz¹d Powiatu podlega wy³¹cznie Radzie Powiatu.

4.

Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworz¹ powiatow¹ administracjê zespolon¹.
§ 57.

1.

Starosta organizuje pracê zarz¹du Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami powiatu oraz
reprezentuje powiat na zewn¹trz.

2.

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio
zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych spowodowaæ znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbêdne
czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci Zarz¹du Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych, zastrze¿onych do kompetencji Zarz¹du zgodnie z dyspozycj¹ ust. 2 art. 42 ustawy.

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.

327

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 65

§ 58.
Do zadañ Starosty z zakresie organizowania pracy Zarz¹du Powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du;
2) okrelenie czasu i miejsca posiedzenia Zarz¹du;
3) przygotowanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad;
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia Zarz¹du.
§ 59.
1.

Cz³onkowie Zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³ w jego pracach.

2.

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

3.

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

4.

Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków, w terminie
3 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 60.

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, a w szczególnoci Radni.
§ 61.

1.

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

2.

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

3.

Uchwa³y Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du obecni na posiedzeniu Zarz¹du.

4.

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

5.

Do podejmowania uchwa³ przez Zarz¹d stosujê siê odpowiednio § 10 ust.1.
§ 62.

1.

Inicjatywa uchwa³odawcza w trakcie posiedzeñ Zarz¹du przys³uguje jego cz³onkom oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi
Powiatu.

2.

Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ Rady Powiatu, chyba, ¿e Rada okreli zasady wykonywania
swojej uchwa³y.
§ 63.

1.

Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.

2.

W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy
w posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy³y równie¿ inne osoby, w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz
wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczy³y w posiedzeniu.

3.

Protokó³ 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 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 ze swoich posiedzeñ, do publicznego wgl¹du, o ile nie narusza to przepisów
o ochronie tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej albo ochronie danych osobowych.
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Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ Zarz¹du maj¹ prawo wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ Zarz¹du.
§ 64.

Starosta sk³ada Radzie Powiatu na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
§ 65.
1.

Skarbnik Powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu powiatu.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

1.

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

2.

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

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
§ 68.
1.

Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu wykonywania zadañ powiatu.

2.

Do jednostek, o których mowa w ust.1 nale¿¹ w szczególnoci:
1) powiatowe centrum pomocy rodzinie,
2) domy pomocy spo³ecznej,
3) zak³ady opieki zdrowotnej,
4) szko³y ponadpodstawowe i placówki owiatowe,
5) instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne,
6) powiatowy orodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
7) powiatowy orodek sportu i rekreacji,
8) powiatowy zarz¹d dróg.

3.

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

4.

Organizacjê oraz 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.
§ 69.

1.

Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Policji w S³awnie,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w S³awnie,
3) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w S³awnie,
4) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w S³awnie,
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w S³awnie.
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2.

Starosta, jako zwierzchnik sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje ich kierowników, z wyj¹tkiem Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej;
2) zatwierdza programy ich dzia³ania;
3) uzgadnia wspólne dzia³ania tych jednostek na obszarze powiatu;
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek;
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

3.

Uprawnienia Starosty i Rady Powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
Rozdzia³ 4
GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
§ 70.

1.

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

2.

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

3.

Bud¿et powiatu jest uchwalany przez Radê Powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 71.

1.

Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian tego
bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji Zarz¹du 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 wprowadzaæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenia planowanych
dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 72.

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 uchwa³y bud¿etowej;
§ 73.

1.

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

2.

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

3.

W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala
bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki 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.
§ 74.

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;
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dokonywania wydatków bud¿etowych;
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 spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej;
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu;
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu;
4) przedstawienie sprawozdania Zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2.
Rozdzia³ 5
MIENIE POWIATU
§ 75.

1.

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

2.

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

3.

Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu nie
nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 76.

1.

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

2.

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

3.

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

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

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

2.

Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest Zarz¹d Powiatu, a tak¿e kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Rozdzia³ 6
PRZEPIS KOÑCOWY
§ 79.

Zmian Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.

Poz. 66
POROZUMIENIE
z dnia 1 marca 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw
Zawarte pomiêdzy: Powiatem Polickim, reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu, w imieniu którego dzia³aj¹:
1.

Lech Bartnik  Starosta Policki

2.

Stanis³aw Szymaszek  Wicestarosta Policki

a Miastem Szczecin, reprezentowanym przez Zarz¹d Miasta, w imieniu którego dzia³aj¹:
1.

Marian Jurczyk  Prezydent Miasta Szczecina

2.

Dariusz Wieczorek  Wiceprezydent Miasta Szczecin

zwane dalej stronami.
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Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578) oraz
w oparciu o uchwa³ê Nr III/24/99 Rady Powiatu Polickiego z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
porozumienia z Miastem Szczecin o przekazaniu do prowadzenia spraw z zakresu uzgadniania dokumentacji i uchwa³ê Nr
VI/45/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem
ziemskim polickim i przyjêciu do prowadzenia spraw z zakresu uzgadniania dokumentacji, porozumiewaj¹ce siê strony
postanawiaj¹:
§ 1.
Powiat Policki powierza, a Miasto Szczecin przyjmuje do prowadzenia zadanie okrelone w art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17
maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, Poz. 163 z póniejszymi zmianami) polegaj¹ce na uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
§ 2.
Powierzone zadanie, o którym mowa w § 1, realizowane bêdzie przez jednostkê organizacyjn¹ Miasta Szczecina  Miejski
Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
§ 3.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki finansowania:
1)

finansowanie powierzonego zadania, o którym mowa w § 1, odbywaæ siê bêdzie z bud¿etu Powiatu Polickiego,

2)

jednostka organizacyjna Miasta Szczecina, o której mowa w § 2 , bêdzie pobiera³a op³aty za czynnoci zwi¹zane z
uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu, stanowi¹ce, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
rodki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

3)

do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca ca³oæ wp³ywów z pobieranych op³at bêdzie odprowadzona na konto Polickiego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

4)

nale¿noæ Miasta Szczecina za wykonywanie powierzonego zadania stanowiæ bêd¹ koszt 1,5 (pó³tora) etatu pracowniczego z uwzglêdnieniem wynagrodzeñ i wszystkich kosztów prowadzonej dzia³alnoci,

5)

nale¿noci, o których mowa w pkt 4, p³atne bêd¹ miesiêcznie w wysokoci ustalonej dla ka¿dego roku kalendarzowego,

6)

jednostka organizacyjna Miasta Szczecina, o której mowa w § 2, bêdzie upowa¿niona do zawierania umów, okrelaj¹cych wysokoæ nale¿nych kwot, sposób ich przekazywania oraz wzajemne przekazywanie zwi¹zanych z tym
dokumentów,

7)

wszystkie dane i materia³y z Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, niezbêdne do wykonania
powierzonego zadania, Powiat Policki bêdzie przekazywa³ nieodp³atnie jednostce organizacyjnej Miasta Szczecina,
o której mowa w § 2.
§ 4.

1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

3.

Rozwi¹zanie porozumienia mo¿e nast¹piæ w dowolnym czasie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla:
1) stron porozumienia,
2) do publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 6.
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

za Powiat Policki

za Miasto Szczecin

STAROSTA
Lech Bartnik

PREZYDENT MIASTA
Marian Jurczyk

WICESTAROSTA
Stanis³aw Szymaszek

WICEPREZYDENT MIASTA
Dariusz Wieczorek
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INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Prezesa URE nr WCC/762/9229/W/3/99/MJ
W dniu 22 lutego 1999 r. zosta³a udzielona koncesja na wniosek Pana Marka W³adys³awa Zabrzeckiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Zak³ad Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania. Roboty Ziemne. Marek
W³adys³aw Zabrzecki z siedzib¹ przy ulicy W³ociañskiej 1, 70-021 Szczecin, na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
w okresie od dnia 28 lutego 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r.
Uzasadnienie:
Pana Marek W³adys³aw Zabrzecki prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Zak³ad Instalacji Sanitarnych i
Ogrzewania. Roboty Ziemne. Marek W³adys³aw Zabrzecki prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na przesy³aniu i dystrybucji ciep³a, spe³nia warunki okrelone w art. 33 ustawy 1 pkt 1 4 ustawy prawo energetyczne.
W szczególnoci dysponuje odpowiednimi rodkami finansowymi oraz mo¿liwociami technicznymi gwarantuj¹cymi
prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych. Ponadto 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. 68
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie zmian w sk³adzie Rady Miejskiej w Koszalinie.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) oraz § 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 (M.P. Nr 27, poz. 287) podaje siê do
wiadomoci wyborców, ¿e na skutek wyganiêcia mandatu radnego nast¹pi³a zmiana w sk³adzie rady Rady Miejskiej
w Koszalinie:
Na skutek mierci wygas³ mandat radnej Romany Smaczyñskiej w okrêgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 12  Akcja Wyborcza
Solidarnoæ. Rada Miejska w Koszalinie uchwa³¹ Nr IV/41/99 z dnia 18 lutego 1999 r. stwierdzi³a objêcie mandatu
radnego przez Pana Wac³awa D¹browskiego z tej samej listy, który nie utraci³ prawa wybieralnoci a wyborach w dniu
11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów.
WOJEWÓDZKI
KOMISARZ WYBORCZY
W SZCZECINIE
Marian Szabo
Poz. 69
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 15 marca 1999 r.
o wynikach g³osowania i wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 182 w zwi¹zku z art. 192 ustawy z dnia 13 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) podaje siê do wiadomoci wyborców wyniki
wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w widwinie przeprowadzonych w dniu 14 marca 1999 r.
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CZÊÆ I
I.

W dniu 14 marca 1999 r. na obszarze miasta widwina przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do rady gminy licz¹cej
20 tys. mieszkañców
1. W wyborach do rady w 1 okrêgu wyborczym wybrano 1 radnego.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w widwinie liczba osób uprawnionych do g³osowania
wynosi³a 456. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (oddano karty wa¿ne) 108 wyborców, co stanowi 23,68 % uprawnionych do g³osowania.
CZEÆ II

Miejska Komisja Wyborcza potwierdzi³a, ¿e otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 komisji wyborczej. Na podstawie tego
protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zastawienie wyników g³osowania w okrêgu i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych
w okrêgu wyborczym oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list
ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów.
Okrêg wyborczy nr 9 obejmuj¹cy 1 mandat  wybierano 1 radnego. Wybory odby³y siê. G³osowanie przeprowadzono.
1.

G³osów wa¿nych oddano 108

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Ali Wieczorkiewicz
10

Wieczorkiewicz Ala 10
Lista nr 2 Komitet Wyborczy W³adys³awa Hudaszka
14
Hudaszek W³adys³aw 14
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Zbigniewa Owczarka
12
Owczarek Zbigniew 12
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Borysa Banaszczaka
25
Banaszczak Borys 25
Lista nr 5 Komitet Wyborczy Aliny Banaszczyk
21
Banaszczyk Alina 21
Lista nr 6 Komitet Wyborczy Jana Krotowskiego
2
Krotowski Jan 2
Lista nr 7 SdRP
24
Jaszczyk Jan 24
Lista nr 8 Komitet Wyborczy Jana Lewandowskiego
0
Lewandowski Jan
A.

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³ wybrany radnym:
Borys Banaszczak
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 22 marca 1999 r.
w sprawie ponownego ustalenia wyników wyborów do Rady Miejskiej w Koszalinie w okrêgu wyborczym Nr 6
Na podstawie art. 182 i 183 w zwi¹zku z art. 64 ustawy z dnia 27 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) w zwi¹zku z zarz¹dzeniem Nr 55/99
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ponownego przeliczenia g³osów w obwodzie
g³osowania Nr 30 w Koszalinie podaje siê do wiadomoci wyborców, ¿e na skutek uniewa¿nienia przez S¹d Okrêgowy
w Koszalinie wyboru radnego Romeckiego Stefana Józefa:
§ 1.
W dniu 21 marca 1999 r. po ponownym przeliczeniu g³osów przez Obwodow¹ Komisjê Wyborcz¹ Nr 30 w Koszalinie
w wyborach do Rady Miejskiej w Koszalinie i ustalenia liczby g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów
z listy Nr 12 oraz liczby g³osów niewa¿nych oddanych w tym obwodzie oraz ustalenia wyników g³osowania i wyników
wyborów do Rady Miejskiej w Koszalinie w okrêgu wyborczym Nr 6 przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ w Koszalinie
1.

W obwodzie g³osowania Nr 30 ustalono:
a) g³osów niewa¿nych w obwodzie ogó³em oddano  157
b) g³osów wa¿nych na listê Nr 12  Akcja wyborcza Solidarnoæ ogó³em oddano  1. 297
c) poszczególni kandydaci otrzymali g³osów wa¿nych:
1) Talecka Anna 220
2) Grynkiewicz Jerzy 191
3) Koz³owska Jolanta 93
4) Smoleñski Stanis³aw 50
5) Konieczny Emil Józef 167
6) Krótki Piotr 56
7) Romecki Stefan Józef 200
8) Wujek Zygmunt 60
9) Hanasz Zbigniew 54
10) G³owacki W³odzimierz Jan 20
11) Pigorowicz Zbigniew 52
12) Sienko Krystyna 33
13) Sobolewska Krystyna 81
14) £apacz  Domaradzki Leszek 20

2.

Miejska Komisja Wyborcza potwierdzi³a, ¿e drugim radnym z listy wyborczej Nr 12  Akcja Wyborcza Solidarnoæ
zosta³ Romecki Stefan Józef.
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