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ROZPORZ¥DZENIE NR 2/99
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 marca 1999 r.
w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodê Gorzowskiego, Wojewodê Koszaliñskiego,
Wojewodê Pilskiego, Wojewodê S³upskiego oraz Wojewodê Szczeciñskiego obowi¹zuj¹cych na obszarze
województwa zachodniopomorskiego.
Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce
administracjê publiczn¹ (Dz.U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê wykaz aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodê Gorzowskiego, Wojewodê Koszaliñskiego,
Wojewodê Pilskiego, Wojewodê S³upskiego oraz Wojewodê Szczeciñskiego obowi¹zuj¹cych na obszarze województwa
zachodniopomorskiego, stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§ 2.
Trac¹ moc akty prawa miejscowego nie zamieszczone w wykazie, o którym mowa w § 1.
§ 3.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Nr 2/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30 marca 1999 r.
WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANYCH PRZEZ
WOJEWODÊ GORZOWSKIEGO, WOJEWODÊ KOSZALIÑSKIEGO, WOJEWODÊ PILSKIEGO,
WOJEWODÊ S£UPSKIEGO ORAZ WOJEWODÊ SZCZECIÑSKIEGO
OBOWI¥ZUJ¥CYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
I. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANE PRZEZ WOJEWODÊ GORZOWSKIEGO ORAZ
UTRZYMANE W MOCY AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANE PRZEZ
WOJEWÓDZK¥ RADÊ NARODOW¥ W GORZOWIE WLKP.
ADMINISTRACYJNY PODZIA£
1)

uchwa³a Nr XVII/95/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie
zmiany granic miasta Recza i niektórych gmin w województwie gorzowskim (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 7,
poz. 77),

2)

zarz¹dzenie nr 36 Wojewody Gorzowskiego z dnia 13 czerwca 1987 r. w sprawie szczegó³owego opisu zmian granic
miasta i gminy Recz, gmin Dobiegniew, Drezdenko oraz gmin Górzyca i S³oñsk (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 8,
poz. 86),
DROGI PUBLICZNE

1)

rozporz¹dzenie Nr 5/98 Wojewody Gorzowskiego z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia okresów oraz tras
przewozu drogami publicznymi po³o¿onymi na terenie miast województwa gorzowskiego benzyn silnikowych oraz
skroplonych gazów propan-butan na zaopatrzenie stacji paliw w cysternach o pojemnoci powy¿ej 7.000 litrów
(Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 5, poz. 83),
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GRANICE PAÑSTWA
1)

rozporz¹dzenie Nr 14/92 Wojewody Gorzowskiego z dnia 31 sierpnia 1992 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstêpu
na oznaczone odcinki pasa drogi granicznej (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 9, poz. 90, z 1993 r. Nr 9, poz. 97,
z 1997 r. Nr 5, poz. 54),

2)

rozporz¹dzenie Nr 2/98 Wojewody Gorzowskiego z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 4, poz. 72),
£OWIECKIE PRAWO

1)

rozporz¹dzenie Nr 3 Wojewody Gorzowskiego z dnia 19 wrzenia 1990 r. w sprawie zasad wykonywania polowania
w objêtym czêciowo ochron¹ rezerwatow¹ obwodzie ³owieckim Nr 105 S³oñsk (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 27,
poz. 230, z 1992 r. Nr 9, poz. 91),

2)

rozporz¹dzenie Nr 9 Wojewody Gorzowskiego z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie podzia³u obszaru województwa
gorzowskiego na obwody ³owieckie (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz. 67, z 1998 r. Nr 22, poz. 264),
OBRÊBY I OBWODY

1)

zarz¹dzenie Nr 56 Wojewody Gorzowskiego z dnia 14 wrzenia 1989 r. w sprawie ustanowienia obrêbów ochronnych
ryb (¿arlisk i zimowisk) (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 19, poz. 239),

2)

zarz¹dzenie Nr 57 Wojewody Gorzowskiego z dnia 14 wrzenia 1989 r. w sprawie ustanowienia obrêbów hodowlanych (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 19, poz. 140),
OBSZAR ZABUDOWANY

1)

zarz¹dzenie Nr 53 Wojewody Gorzowskiego z dnia 3 grudnia 1983 r. w sprawie ustalenia miejscowoci stanowi¹cych obszar zabudowany w województwie gorzowskim (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 7, poz. 47),
OCHRONA PRZYRODY

1) rozporz¹dzenie Nr 27 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 padziernika 1991 r. w sprawie utworzenia BarlineckoGorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 14, poz. 87, z 1996 r. Nr 7, poz. 61),
2) rozporz¹dzenie Nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 kwietnia 1992 r. w sprawie uznania za zespó³ przyrodniczokrajobrazowy o nazwie Porzecze obszaru gruntów o ³¹cznej powierzchni 142,74 ha po³o¿onych w gminie Boleszkowice, obrêbie ewidencyjnym Porzecze oznaczonych nr dzia³ek 49, 66/2, 66/3, 112, 125/8, stanowi¹cych w³asnoæ
Nadlenictwa Dêbno Lubuskie (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz. 53, z 1998 r. Nr 20, poz. 265),
3) rozporz¹dzenie Nr 11 Wojewody Gorzowskiego z dnia 14 lipca 1993 r. w sprawie gatunkowej ochrony zwierz¹t
(Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 11, poz. 122),
4) rozporz¹dzenie Nr 15 Wojewody Gorzowskiego z dnia 26 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych wysp
jeziornych jako u¿ytki ekologiczne (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 17, poz. 190),
5) rozporz¹dzenie Nr 13 Wojewody Gorzowskiego z dnia 28 wrzenia 1993 r. w sprawie ochrony obrze¿y wód powierzchniowych (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 15, poz. 165, z 1994 r Nr 7, poz. 49),
6) rozporz¹dzenie Nr 9/94 Wojewody Gorzowskiego z dnia 1 wrzenia 1994 r. w sprawie gatunkowej ochrony zwierz¹t
(Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 13, poz. 96),
7) rozporz¹dzenie Nr 9/95 Wojewody Gorzowskiego z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie uznania niektórych powierzchni za u¿ytki ekologiczne (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz. 58),
8) rozporz¹dzenie Nr 12/95 Wojewody Gorzowskiego z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie przed³u¿enia okresu ochronnego dla dzików oraz przed³u¿enia okresu polowañ na dzikie gêsi (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 8, poz. 65),
9) rozporz¹dzenie Nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego
pn. Ujcie Warty (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego z 1997 r. Nr 1, poz. 1),
10) rozporz¹dzenie Nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie uznania niektórych powierzchni za
u¿ytki ekologiczne (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 8, poz. 97),
11) rozporz¹dzenie Nr 12/98 Wojewody Gorzowskiego z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie okrelenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa gorzowskiego (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz. 266),
12) rozporz¹dzenie Nr 14/98 Wojewody Gorzowskiego z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie uznania niektórych powierzchni za u¿ytki ekologiczne (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz. 268),
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PODATKI I OP£ATY
1)

rozporz¹dzenie Nr 18 Wojewody Gorzowskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowoci województwa gorzowskiego uprawnionych do pobierania op³aty miejscowej (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 8, poz. 40,
z 1993 r. Nr 8, poz. 86, z 1995 r. Nr 8, poz. 66),
POMNIKI PRZYRODY

1)

zarz¹dzenie Nr 31 Wojewody Gorzowskiego z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 5, poz. 65, z 1991 r. Nr 17, poz. 110),

2)

zarz¹dzenie Nr 34 Wojewody Gorzowskiego z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 11, poz. 194, z 1995 r. Nr 2, poz. 5),

3)

rozporz¹dzenie Nr 2 Wojewody Gorzowskiego z dnia 12 wrzenia 1990 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 27, poz. 229),

4)

rozporz¹dzenie Nr 28 Wojewody Gorzowskiego z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 17, poz. 110),

5)

rozporz¹dzenie Nr 2/95 Wojewody Gorzowskiego z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 2, poz. 19),
ROLNICTWO

1)

rozporz¹dzenie Nr 6/94 Wojewody Gorzowskiego z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie obwodów urzêdowego
badania zwierz¹t rzenych i miêsa oraz obowi¹zku sprawdzania wiadectw zdatnoci miêsa do spo¿ycia wprowadzonego (wwo¿onego) na teren województwa gorzowskiego (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz. 37),

2)

rozporz¹dzenie Nr 4/97 Wojewody Gorzowskiego z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie ostatecznego ustalenia terminów
zakoñczenia zbioru poszczególnych rolin rolniczych (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 4, poz. 31),
RYBACTWO RÓDL¥DOWE

1)

zarz¹dzenie Nr 15 Wojewody Gorzowskiego z dnia 22 maja 1981 r. w sprawie podzia³u wód otwartych województwa
gorzowskiego na obwody rybackie (Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 2, poz. 9),
II. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANE PRZEZ WOJEWODÊ KOSZALIÑSKIEGO ORAZ
UTRZYMANE W MOCY AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANE PRZEZ
WOJEWÓDZK¥ RADÊ NARODOW¥ W KOSZALINIE.
ADMINISTRACYJNY PODZIA£

1)

uchwa³a Nr XXIII/77/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 9 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia
gmin w województwie koszaliñskim (Dz.Urz. WRN w Koszalinie Nr 13, poz. 76),

2)

zarz¹dzenie Nr 12/71 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 1971 r. w sprawie
szczegó³owego okrelenia granic niektórych miast w województwie koszaliñskim (Dz.Urz. WRN w Koszalinie Nr 9,
poz. 84),

3)

zarz¹dzenie Nr 9/73 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 11 kwietnia 1973 r. w sprawie
szczegó³owego okrelenia granic Miasta Koszalina (Dz.Urz. WRN w Koszalinie Nr 6, poz. 34),
EWIDENCJA BUDYNKÓW I GRUNTÓW

1)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego Nr 1/98 z 16 stycznia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia projektu za³o¿enia
ewidencji budynków i modernizacji istniej¹cej ewidencji gruntów miasta Sianów w województwie koszaliñskim
(Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 2, poz. 9),

2)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego Nr 2/98 z 16 stycznia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia projektu modernizacji ewidencji gruntów i za³o¿enia ewidencji budynków dla obrêbu Gocino w gminie Gocino (Dz.Urz. Woj.
Koszaliñskiego Nr 2, poz. 10),
£OWIECKIE PRAWO

1)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego Nr 8/97 z 16 padziernika 1997 r. w sprawie podzia³u obszaru województwa koszaliñskiego na obwody ³owieckie (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 32, poz. 140),
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OBRÊBY I OBWODY
1)

rozporz¹dzenie Nr 2/90 Wojewody Koszaliñskiego z dnia 2 padziernika 1990 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie
ustalenia obwodów urzêdowego badania zwierz¹t rzenych i miêsa oraz wyznaczania organów urzêdowego badania
(Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 17, poz. 180),

2)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego z 5 kwietnia 1991 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie obwodów urzêdowego badania zwierz¹t rzenych i miêsa oraz wyznaczania organów urzêdowego badania (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 7, poz. 90),

3)

zarz¹dzenie Nr 118/97 Wojewody Koszaliñskiego z 9 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich,
obrêbów hodowlanych i obrêbów ochronnych na wodach województwa koszaliñskiego (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1998 r. Nr 7, poz. 39),
OCHRONA PRZYRODY

1)

uchwa³a Nr 10/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref
chronionego krajobrazu (Dz.Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, poz. 49),

2)

zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 1/76 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 20 padziernika 1976 r.
w sprawie ograniczenia nadmiernego ha³asu w rejonach o szczególnych walorach wypoczynkowych i rekreacyjnych (Dz.Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, poz. 38; z 1982 r. Nr 5, poz. 25),

3)

uchwa³a Nr XVI/49/79 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 24 wrzenia 1979 r. w sprawie utworzenia
Drawskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. WRN w Koszalinie Nr 6, poz. 13),

4)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego Nr 8/92 z 14 wrzenia 1992 r. w sprawie utworzenia stanowisk niektórych
zwierz¹t gatunków chronionych na terenie województwa koszaliñskiego (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 15,
poz. 110),

5)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego Nr 3/95 z 7 marca 1995 r. w sprawie uznania za zespó³ przyrodniczokrajobrazowy obszaru pod nazw¹ Dolina rzeki Chocieli (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 7, poz. 32),

6)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego Nr 4/95 z 7 marca 1995 r. w sprawie uznania za zespó³ przyrodniczokrajobrazowy obszaru pod nazw¹ W¹wozy Grabowe (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 7, poz. 33),

7)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego Nr 10/95 z 17 lipca 1995 r. w sprawie dostosowania statusu prawnego
Drawskiego Parku Krajobrazowego do wymagañ ustawy o ochronie przyrody (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 22,
poz. 121),

8)

Rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego Nr 6/96 z 22 marca 1996 r. w sprawie zakazu u¿ywania ³odzi o napêdzie
spalinowym oraz uprawiania sportów motorowych na jeziorze Rosnowo znajduj¹cym siê na obszarze krajobrazu
chronionego Dolina Radwi (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 12, poz. 43).
PODATKI I OP£ATY

1)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego z 1 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowoci na obszarze województwa koszaliñskiego, w którym pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 11, poz. 118,
z 1992 r. Nr 11, poz. 77),
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1)

Uchwa³a Nr XVII/53/79 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 30 czerwca 1979 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego jeziora Lubie w zakresie turystyki (Dz.Urz.
WRN w Koszalinie Nr 7, poz. 20).
POMNIKI PRZYRODY

1)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego Nr 7/92 z 8 wrzenia 1992 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
(Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 15, poz. 109),

2)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego Nr 12/95 z 28 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1996 r. Nr 2, poz. 7),

3)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego Nr 12/95 z 28 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1996 r. Nr 2, poz. 7),
ROLNICTWO

1)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego Nr 4/98 z 10 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu rzeni obowi¹zanych do skupu i przeprowadzenia uboju zwierz¹t z koniecznoci (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 28, poz. 194),
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RYBACTWO RÓDL¥DOWE
1)

rozporz¹dzenie Wojewody Koszaliñskiego z 30 padziernika 1991 r. w sprawie wyra¿enia zgody na utworzenie przez
Polski Zawi¹zek Wêdkarski  Zarz¹d Okrêgu w Koszalinie Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej na terenie województwa
koszaliñskiego (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 15, poz. 136),

2)

rozporz¹dzenie porz¹dkowe Wojewody Koszaliñskiego Nr 3/96 z 14 lutego 1996 r. w sprawie zasad utrzymywania na
wodach otwartych taboru p³ywaj¹cego s³u¿¹cego do po³owu ryb (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 7, poz. 29),

III. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANE PRZEZ WOJEWODÊ PILSKIEGO
ORAZ UTRZYMANE W MOCY AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANE PRZEZ
WOJEWÓDZK¥ RADÊ NARODOW¥ W PILE.
£OWIECKIE PRAWO
1)

zarz¹dzenie Nr 36/89 Wojewody Pilskiego z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie podzia³u i numeracji obwodów ³owieckich w województwie pilskim (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 23, poz. 175, z 1995 r. Nr 2, poz. 6, z 1997 r. Nr 10, poz. 33),
OCHRONA PRZYRODY

1)

rozporz¹dzenie Nr 5/92 Wojewody Pilskiego z 31 grudnia 1992 r. w sprawie skrelenia i wprowadzenia zmian
w wojewódzkim rejestrze tworów przyrody poddanych pod ochronê (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 1 , poz. 1),

2)

rozporz¹dzenie Nr 61/94 Wojewody Pilskiego z 14 padziernika 1994 r. w sprawie skrelenia i wprowadzenia zmian
wojewódzkim rejestrze tworów przyrody poddanych pod ochronê (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 18 , poz. 149),

3)

rozporz¹dzenie Nr 3/95 Wojewody Pilskiego z 16 marca 1995 r. w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny Bagna
Raczyk w gminie Cz³opa (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 2, poz. 4),

4)

rozporz¹dzenie Nr 3/96 Wojewody Pilskiego z 5 czerwca 1996 r. w sprawie skrelenia i wprowadzenia zmian
w wojewódzkim rejestrze tworów przyrody poddanych pod ochronê (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 14 , poz. 51),

5)

rozporz¹dzenie Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z 15 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego
krajobrazu w województwie pilskim (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 13, poz. 83 ),

6)

rozporz¹dzenie Nr 15/98 Wojewody Pilskiego z 13 padziernika 1998 r. w sprawie skrelenia i wprowadzenia zmian
w wojewódzkim rejestrze tworów przyrody poddanych pod ochronê (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 32 , poz. 270),
PODATKI I OP£ATY

1)

uchwa³a WRN w Pile Nr XIV/95/90 z 20 kwietnia 1990 r. w sprawie zaliczenia niektórych gmin do innego okrêgu
podatkowego (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 15, poz. 156),

2)

rozporz¹dzenie Nr 4/91 Wojewody Pilskiego z 31 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowoci województwa pilskiego, w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 12 , poz. 80, z 1992 r. Nr 3, poz. 31,
z 1993 r. Nr 7, poz. 52),
POMNIKI PRZYRODY

1) komunikat Wojewody Pilskiego z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 13, poz. 48),
2) komunikat Wojewody Pilskiego z dnia 30 stycznia 1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 2, poz. 4),
3) komunikat Wojewody Pilskiego z dnia 30 stycznia 1983 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 11, poz. 46),
4) zarz¹dzenie Nr 29/85 Wojewody Pilskiego z dnia 16 sierpnia 1985 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz.Urz.
Woj. Pilskiego Nr 9, poz. 68),
5) zarz¹dzenie Nr 42/85 Wojewody Pilskiego z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz.Urz.
Woj. Pilskiego Nr 18, poz. 206),
6) zarz¹dzenie Nr 32/86 Wojewody Pilskiego z dnia 29 grudnia 1986 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.
Woj. Pilskiego Nr 11, poz. 118),
7) zarz¹dzenie Nr 29/88 Wojewody Pilskiego z dnia 28 listopada 1988 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.
Woj. Pilskiego Nr 18, poz. 125),
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8 ) zarz¹dzenie Nr 28/90 Wojewody Pilskiego z 25 kwietnia 1990 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz. Woj.
Pilskiego Nr 16 , poz. 199, zm. z 1996 r. Nr 14, poz. 52),
9) rozporz¹dzenie Nr 62/94 Wojewody Pilskiego z 14 padziernika 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 18, poz. 150),
10) rozporz¹dzenie Nr 9/97 Wojewody Pilskiego z 6 padziernika 1997 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.
Woj. Pilskiego Nr 31, poz. 137),
11) rozporz¹dzenie Nr 14/98 Wojewody Pilskiego z 13 padziernika 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 32 , poz. 269).
ROLNICTWO
1)

rozporz¹dzenie Nr 14/97 Wojewody Pilskiego z 12 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia terminów zakoñczenia zbioru
poszczególnych rolin rolniczych (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 36, poz. 169),
RYBACTWO RÓDL¥DOWE

1)

zarz¹dzenie Nr 20/86 Wojewody Pilskiego z dnia 10 czerwca 1986 r. w sprawie ustanowienia rybackich obrêbów
hodowlanych (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 5, poz. 44),

2)

zarz¹dzenie Nr 1/87 Wojewody Pilskiego z dnia 17 lutego 1987 r. w sprawie ustanowienia rybackich obrêbów
hodowlanych (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 8, poz. 87, z 1989 r. Nr 10, poz. 94, z 1993 r. Nr 11, poz. 88, z 1994 r. Nr 15, poz.
113, z 1995 r. Nr 12, poz. 54, Nr 16, poz. 67, z 1996 r. Nr 18, poz. 66, z 1998 r. Nr 29, poz. 224),

3)

zarz¹dzenie Nr 10/87 Wojewody Pilskiego z dnia 6 kwietnia 1987 r. w sprawie podzia³u wód p³yn¹cych na obwody
rybackie (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 8, poz. 89),
IV. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANE PRZEZ WOJEWODÊ S£UPSKIEGO
ORAZ UTRZYMAN E W MOCY AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANE PRZEZ
WOJEWÓDZK¥ RADÊ NARODOW¥ W S£UPSKU.
£OWIECKIE PRAWO

1)

rozporz¹dzenie Nr 14/97 Wojewody S³upskiego w sprawie podzia³u obszaru województwa s³upskiego na obszary
³owieckie (Dz.Urz. Woj. S³upskiego Nr 28, poz. 179, z 1998 r. Nr 1, poz. 1).
OCHRONA PRZYRODY

1)

og³oszenie Wojewody S³upskiego z dnia 4 grudnia 1978 r. o stanie pomników przyrody województwa s³upskiego
(Dz.Urz. WRN w S³upsku Nr 8, poz. 14),

2)

og³oszenie z dnia 15 grudnia 1980 r. o uznaniu za pomniki przyrody (Dz.Urz. WRN w S³upsku Nr 1, poz. 2),

3)

uchwa³a Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w S³upsku z dnia 8 grudnia 1981 r. w sprawie utworzenia Parku
Krajobrazowego Dolina S³upi oraz obszarów krajobrazów chronionych (Dz.Urz. WRN w S³upsku Nr 9, poz. 23,
Dz.Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r. Nr 31, poz. 185, z 1998 r. Nr 19, poz. 82).

4)

rozporz¹dzenie Nr 2/90 Wojewody S³upskiego z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.
Woj. S³upskiego Nr 9, poz. 129),

5)

rozporz¹dzenie Nr 51/95 Wojewody S³upskiego z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz.Urz. Woj. S³upskiego Nr 27, poz. 121).
PODATKI I OP£ATY

1)

rozporz¹dzenie Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie wykazu miejscowoci w województwie
s³upskim w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz.Urz. Woj. S³upskiego Nr 12, poz. 63, z 1995 r. Nr 29, poz. 124).
RYBACTWO RÓDL¥DOWE

1)

zarz¹dzenie Nr 25/88 Wojewody S³upskiego z dnia 25 padziernika 1988 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (Dz.Urz. Woj. S³upskiego Nr 14, poz. 139, z 1995 r. Nr 13, poz. 72).
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V. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANE PRZEZ WOJEWODÊ SZCZECIÑSKIEGO
ORAZ UTRZYMANE W MOCY AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANE PRZEZ
WOJEWÓDZK¥ RADÊ NARODOW¥ W SZCZECINIE.
ADMINISTRACYJNY PODZIA£
1)

zarz¹dzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr 72/938/71 z dnia 14 lipca 1971 r. o przebiegu
granic administracyjnych miast Choszczna, Drawna, Maszewa, Myliborza i Nowogardu (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 10, poz. 74),

2)

zarz¹dzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr 94/1218/72 z dnia 29 marca 1972 r. o przebiegu granic administracyjnych miast Dobra, Trzebiatów, Gryfice i P³oty (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 5, poz. 21),

3)

zarz¹dzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr 113/1516/72 z dnia 13 grudnia 1972 r.
o przebiegu granic administracyjnych miast Police, £obez, Resko i Wêgorzyno (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 17,
poz. 125),

4)

zarz¹dzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr 138/1854/73 z dnia 14 listopada 1973 r.
o przebiegu granic administracyjnych miast Dobrzany, Gryfino, Iñsko, Lipiany, Stargard Szczeciñski i Suchañ
(Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 15, poz. 119),

5)

zarz¹dzenie Nr 9/77 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 7 lutego 1977 r. w sprawie opisu granic miasta Cedyni, Chojny,
Mieszkowic, Morynia i Trzciñska Zdroju (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 2, poz. 12),

6)

zarz¹dzenie Nr 38/79 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 20 grudnia 1979 r. o przebiegu granicy administracyjnej
miasta £obza (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 9, poz. 57),

7)

zarz¹dzenie Nr 24/86 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 30 sierpnia 1986 r. w sprawie szczegó³owego opisu granic
miasta Nowogardu (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 9, poz. 206),

8)

zarz¹dzenie Nr 7/88 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 16 lutego 1988 r. w sprawie szczegó³owego opisu odcinka
granicy miasta Szczecina (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 3, poz. 52).
BEZPIECZEÑSTWO

1)

rozporz¹dzenie Nr 12/92 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 2 wrzenia 1992 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa szczeciñskiego obowi¹zku wyposa¿enia niektórych pojazdów zaprzêgowych w hamulec uruchamiany z miejsca kieruj¹cego (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 9, poz. 119).
EWIDENCJA BUDYNKÓW I GRUNTÓW

1)

rozporz¹dzenie Nr 4/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie za³o¿enia ewidencji budynków
i modernizacji ewidencji gruntów (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 8 , poz. 59),

2)

rozporz¹dzenie Nr 5/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie za³o¿enia ewidencji budynków
i modernizacji ewidencji gruntów (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 8 , poz. 60),

3)

rozporz¹dzenie Nr 6/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie za³o¿enia ewidencji budynków
i modernizacji ewidencji gruntów (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 8 , poz. 61),

4)

rozporz¹dzenie Nr 7/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie za³o¿enia ewidencji budynków
i modernizacji ewidencji gruntów (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 8 , poz. 62),

5)

rozporz¹dzenie Nr 8/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
(Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 8 , poz. 63),

6)

rozporz¹dzenie Nr 11/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 23 padziernika 1997 r. w sprawie za³o¿enia ewidencji
gruntów i budynków (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 14, poz. 132 ),

7)

rozporz¹dzenie Nr 12/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 23 padziernika 1997 r. w sprawie za³o¿enia ewidencji
gruntów i budynków (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 14, poz. 133),

8)

rozporz¹dzenie Nr 8/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 24 sierpnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia projektu
za³o¿enia ewidencji gruntów i budynków (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 22 , poz. 212 ),

9)

rozporz¹dzenie Nr 9/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 24 sierpnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia projektu
za³o¿enia ewidencji gruntów i budynków (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 22 , poz. 213 ).
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GRANICE PAÑSTWA
1)

rozporz¹dzenie Nr 12/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 19 padziernika 1993 r. w sprawie wprowadzenia zakazu
przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 12 , poz. 132, z 1995 r.
Nr 6, poz. 73).
£OWIECKIE PRAWO

1)

rozporz¹dzenie Nr 10/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie podzia³u województwa
szczeciñskiego na obwody ³owieckie (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 11, poz. 89, z 1998 r. Nr 26, poz.306).
OBRÊBY I OBWODY

1)

rozporz¹dzenie Nr 1/90 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia obrêbów hodowlanych (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 16, poz. 213),

2)

rozporz¹dzenie Nr 3/91 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 5 sierpnia 1991 r. w sprawie ustanowienia obrêbu ochronnego na rzece Redzie w miejscowoci Gryfino (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 11, poz. 165),

3)

rozporz¹dzenie Nr 5/91 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie ustanowienia obrêbu hodowlanego w Pogorzelicy (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 11, poz. 167 ),

4)

rozporz¹dzenie Nr 5/92 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie ustanowienia obrêbu hodowlanego w Otokach (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 5, poz. 65),

5)

rozporz¹dzenie Nr 10/92 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia granic obwodów
rybackich rzek i jezior województwa szczeciñskiego (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 8, poz. 106, z 1993 r. Nr 1,
poz. 1),

6)

rozporz¹dzenie Nr 5/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 15 kwietnia 1993 r. w sprawie ustanowienia obrêbu hodowlanego w Wis³awiu (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 5, poz. 60),

7)

rozporz¹dzenie Nr 6/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 15 kwietnia 1993 r. w sprawie ustanowienia obrêbu hodowlanego w Wêgorzynie i Przytoniu (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 5, poz. 61),

8)

rozporz¹dzenie Nr 9/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia obrêbu hodowlanego w ¯elechowie (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 8, poz. 93).
OBSZAR ZABUDOWANY

1)

rozporz¹dzenie Nr 13/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowoci na terenie województwa szczeciñskiego, stanowi¹cych obszar zabudowany (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego
Nr 15, poz. 142, z 1994 r. Nr 7, poz. 54).
OCHRONA PRZYRODY

1) rozporz¹dzenie Nr 3/92 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 9 marca 1992 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony
Iñskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 3, poz. 35),
2) rozporz¹dzenie Nr 19/92 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie uznania za u¿ytki ekologiczne
niektórych obszarów na terenie Iñskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 13, poz. 144),
3) rozporz¹dzenie Nr 3/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyñskiego
Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 4, poz. 49 ),
4) rozporz¹dzenie Nr 4/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 4 , poz. 50, z 1996 r. Nr 3 poz. 23, z 1997 r. Nr 15, poz. 140),
5) rozporz¹dzenie Nr 7/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny obszaru ³¹k i nieu¿ytków na terenie Cedyñskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 5,
poz. 62),
6) rozporz¹dzenie Nr 10/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 14 wrzenia 1993 r. w sprawie uznania za zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy obszaru na terenie Iñskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 11,
poz. 118),
7) rozporz¹dzenie Nr 11/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 14 wrzenia 1993 r. w sprawie uznania za u¿ytki ekologiczne niektórych obszarów na terenie Iñskiego Parku Krajobrazowego i otuliny (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 11,
poz. 119),
8) rozporz¹dzenie Nr 14/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe niektórych obszarów na terenie województwa szczeciñskiego (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego
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z 1994 r. Nr 1 , poz. 1),
9) rozporz¹dzenie Nr 5/96 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie uznania za zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 4 , poz. 30),
10) rozporz¹dzenie Nr 6/96 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie uznania za zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 4 , poz. 31),
11) rozporz¹dzenie Nr 7/96 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie uznania za zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 4, poz. 32 ),
12) rozporz¹dzenie Nr 8/96 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny obszaru w gminie Marianowo (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 14, poz. 101),
13) rozporz¹dzenie Nr 13/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny obszaru w gminie Iñsko (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 14, poz. 134, z 1998 r. Nr 1, poz. 21),
14) rozporz¹dzenie Nr 2/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny obszaru po³o¿onego w gminie Wolin (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 2 , poz. 22 ),
15) rozporz¹dzenie Nr 5/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie Szczeciñskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 18, poz. 128),
16) rozporz¹dzenie Nr 6/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie Iñskiego Parku Krajobrazowego
(Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 18, poz. 129 ).
17) rozporz¹dzenie Nr 7/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie uznania za u¿ytki ekologiczne
obszarów po³o¿onych na terenie gmin P³oty, Radowo Ma³e i Resko (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 20, poz. 151),
18) rozporz¹dzenie Nr 10/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 24 sierpnia 1998 r. w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny obszaru po³o¿onego w gminie Gryfino (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 22 , poz. 214),
19) rozporz¹dzenie Nr 11/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 24 sierpnia 1998 r. w sprawie uznania za u¿ytki ekologiczne obszarów po³o¿onych w Nadlenictwie Chojna, na terenie gmin Cedynia i Chojna (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego
Nr 22, poz. 215 ),
20) rozporz¹dzenie Nr 12/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 24 sierpnia 1998 r. w sprawie uznania za u¿ytki ekologiczne obszarów po³o¿onych w Nadlenictwie Miêdzyzdroje, w gminie Wolin (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 22,
poz. 216),
21) rozporz¹dzenie Nr 13/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 23 padziernika 1998 r. w sprawie uznania za u¿ytek
ekologiczny obszaru po³o¿onego w Nadlenictwie Mylibórz, w gminie Kozielice (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego
Nr 25, poz. 289 ),
22) rozporz¹dzenie Nr 14/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 23 padziernika 1998 r. w sprawie ustanowienia obszaru
ograniczonego u¿ytkowania dla komunalnej oczyszczalni cieków w Gryficach (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 25,
poz. 290).
PODATKI I OP£ATY
1)

uchwa³a Nr X/77/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 16 padziernika 1985 r. w sprawie zaliczenia
niektórych gmin do II okrêgu podatkowego (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 10, poz. 150),

2)

uchwa³a Nr XX/180/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 28 stycznia 1987 r. w sprawie zaliczenia
gminy Dobrzany do II okrêgu podatkowego (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 2, poz. 15),

3)

uchwa³a Nr III/24/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 1988 r. w sprawie zaliczenia
gminy Przybiernów do II okrêgu podatkowego (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 18, poz. 181).

4)

rozporz¹dzenie Nr 4/91 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowoci
województwa szczeciñskiego, w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 11, poz. 166;
z 1992 r. Nr 10, poz. 126; z 1993 r. Nr 8, poz. 92; z 1994 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 9, poz. 67).
POMNIKI PRZYRODY

1)

zarz¹dzenie Nr 17/86 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 10 czerwca 1986 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 6, poz. 148, z 1987 r. Nr 17, poz. 200, z 1988 r. Nr 15, poz. 162, z 1989 r. Nr 17, poz. 200),

2)

zarz¹dzenie Nr 46/89 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 18 sierpnia 1989 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 18, poz. 208, Nr 20, poz. 236).

3)

rozporz¹dzenie Nr 1/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
na obszarze miasta Szczecina (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 4, poz. 20 ),
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rozporz¹dzenie Nr 3/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
(Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 12 , poz. 72 ).
ROLNICTWO

1)

uchwa³a Nr III/25/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 1988 r. w sprawie utworzenia
rejonów produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 18, poz. 182),

2)

rozporz¹dzenie Nr 2/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia obrêbu hodowlanego w miejscowociach Wapnica i Sokoliniec (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 5 , poz. 29),

3)

rozporz¹dzenie Nr 9/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia ostatecznych terminów
zakoñczenia zbioru poszczególnych rolin uprawnych (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 9 , poz. 77),

4)

rozporz¹dzenie Nr 1/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu rzeni
obowi¹zanych do skupu i przeprowadzenia uboju zwierz¹t wymagaj¹cych uboju z koniecznoci (Dz.Urz. Woj.
Szczeciñskiego Nr 3, poz. 31).
RYBACTWO RÓDL¥DOWE

1) orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr 2/55 z dnia 20 grudnia 1955 r. w sprawie
podzia³u na obwody rybackie wód otwartych rzeki Krampy (Dz.Urz. WRN w Szczecinie z 1956 r. Nr 3, poz. 12),
2) orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr 3/56 z dnia 21 czerwca 1956 r. w sprawie
podzia³u wód otwartych rzeki Iny na obwody rybackie (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 10, poz. 42),
3) orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr 4/56 z dnia 21 czerwca 1956 r. w sprawie
podzia³u wód otwartych rzeki Stepnicy na obwody rybackie (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 10, poz. 43),
4) orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr 5/56 z dnia 21 czerwca 1956 r. w sprawie
podzia³u na obwody rybackie wód otwartych strumienia Kr¹pieli (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 10, poz. 44),
5) orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr 7/56 z dnia 4 padziernika 1956 r. w sprawie
podzia³u wód otwartych rzeki Regi na obwody rybackie (Dz.Urz. WRN w Szczecinie z 1957 r. Nr 3, poz. 17),
6) orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr 8/58 z dnia 5 marca 1958 r. w sprawie podzia³u
wód otwartych strumieni: winiec-Stuchowska Struga-Niemcza na obwody rybackie (Dz.Urz. WRN w Szczecinie
Nr 4, poz. 19),
7) orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej  Wydzia³u Rolnictwa i Lenictwa w Szczecinie Nr 9/62 z dnia
23 lipca 1962 r. w sprawie podzia³u wód otwartych strumieni Wo³czanica-Grzybnica na obwody rybackie (Dz.Urz.
WRN w Szczecinie Nr 11, poz. 54),
8) orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej  Wydzia³u Rolnictwa i Lenictwa w Szczecinie Nr 10/62
z dnia 23 lipca 1962 r. w sprawie podzia³u wód otwartych strumienia Tywa na obwody rybackie (Dz.Urz. WRN
w Szczecinie Nr 11, poz. 55),
9) orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej  Wydzia³u Rolnictwa i Lenictwa w Szczecinie Nr 11/62
z dnia 23 lipca 1962 r. w sprawie podzia³u wód otwartych strumienia Rurzycy na obwody rybackie (Dz.Urz. WRN
w Szczecinie Nr 11, poz. 56),
10) orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej  Wydzia³u Rolnictwa i Lenictwa w Szczecinie Nr 12/62
z dnia 23 lipca 1962 r. w sprawie podzia³u wód otwartych potoku S³ubia na obwody rybackie (Dz.Urz. WRN
w Szczecinie Nr 11, poz. 57),
11) orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej  Wydzia³u Rolnictwa i Lenictwa w Szczecinie Nr 14/63
z dnia 20 czerwca 1963 r. w sprawie podzia³u wód otwartych rejonu jezior widwie  Myliborskie w powiecie
szczeciñskim na obwody rybackie (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 13, poz. 84),
12) zarz¹dzenie Nr 24/82 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 10 kwietnia 1982 r. w sprawie ustalenia granic obwodów
rybackich rzeki P³oni (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 2, poz. 14),
13) zarz¹dzenie Nr 25/82 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 10 kwietnia 1982 r. w sprawie ustalenia granic obwodu
rybackiego rzeki Myli (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 2, poz. 15),
14) zarz¹dzenie Nr 26/82 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 10 kwietnia 1982 r. w sprawie ustalenia granic obwodów
rybackich rzeki Odry (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 2, poz. 16),
15) zarz¹dzenie Nr 73/82 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 15 wrzenia 1982 r. w sprawie ustalenia granic obwodów
rybackich jezior (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 7, poz. 55),
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16) zarz¹dzenie Nr 8/84 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 5 kwietnia 1984 r. w sprawie ustalenia granic obwodów
rybackich jezior (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 4, poz. 21),
17) zarz¹dzenie Nr 24/85 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie ustalenia sposobu oznakowania
obrêbu ochronnego ryb na kanale Elektrociep³owni Pomorzany w Szczecinie (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 9,
poz. 133),
18) zarz¹dzenie Nr 12/88 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 19 marca 1988 r. w sprawie ustanowienia obrêbów ochronnych na rzece Odrze, Odrze Zachodniej, Regalicy i Kana³ach Miêdzyodrza (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego z 1989 r.
Nr 4, poz. 38),
19) zarz¹dzenie Nr 37/88 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 26 sierpnia 1988 r. w sprawie ustanowienia obrêbu ochronnego na rzece Redze (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego z 1989 r. Nr 4, poz. 39).
UZDROWISKA
1)

uchwa³a Nr XVI/131/73 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 31 stycznia 1973 r. w sprawie ustanowienia statutu uzdrowisk w Kamieniu Pomorskim i winoujciu (Dz.Urz. WRN w Szczecinie Nr 3, poz. 13).
WODA

1)

rozporz¹dzenie Nr 17/97 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia op³aty za wodê
pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê i za cieki wprowadzane do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa, bêd¹cych w eksploatacji Wojewódzkiego Zak³adu Konserwacji
Urz¹dzeñ Melioracyjnych w Goleniowie (Dz.Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 16 , poz. 146).
Poz 72.
UCHWA£A NR V/43/99
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 1 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznego Gimnazjum w Drawnie.

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, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126), art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 8 stycznia 1999 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 96) 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, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Owiaty w Szczecinie, Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dla Gimnazjum w Drawnie, ul. Szkolna 19 obwód gminy Drawno. Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci:
Drawno - miasto, Drawno - Osiedle, Drawno - Kolonie, Barnimie, Bogdanka, Borowiec, Brodce, Brzeziny, Chomêtowo,
Dominikowo, Drawnik, Gack, G³adysz, Jawiny, Karpin, Karpinek, Kie³pino, Konotop, Kostrzewa, Miêdzybór, Niemieñsko - Wie, Niemieñsko - Zamek, Nowa Korytnica, Podegrodzie, Podlesie, Prostynia, Rogonica, Rocin, Sieniawa,
wiêciechów, Zatom, Zdanów, ¯ó³wino, ¯ó³winko.
§ 2.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz przez wywieszenie
na tablicach og³oszeñ.
§ 3.
Uchwa³a i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia. 1999 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Michniewicz
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UCHWA£A NR VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Gryfino
- rejon Pniewo, ¯órawki, ¯órawie, Nowe Czarnowo.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 1999 r. Nr 15,
poz. 159) oraz art. 18 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, Nr 132, poz.622, z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.734, Nr 123,
poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz.1126), Rada Miejska w Gryfinie uchwala , co nastêpuje:
§ 1.
Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy w Gryfinie nr XXI/228/96 z dnia 29 kwietnia 1996 r. dokonaæ zmiany planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej w Gryfinie nr XIII/90/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. (Dz.Urz. Woj. Szczec. Nr 14, poz. 204 z póniejszymi zmianami).
§ 2.
PRZEPISY OGÓLNE
1. Zmiana planu obejmuje tereny obrêbu: Pniewo, ¯órawki, ¯órawie, Nowe Czarnowo, po³o¿one na po³udnie od rzeki
Tywy, na pó³noc od strefy napowietrznych linii elektroenergetycznych najwy¿szych i wysokich napiêæ, od wschodu ograniczone lini¹ kolejow¹ relacji Szczecin-Kostrzyñ, a od zachodu terenami lenymi i drog¹ nr 41458 w m.
¯órawie. Zmiany planu obejmuj¹ ³¹cznie powierzchniê 26,28 ha.
Obszar i przedmiot zmian

Obrêb
Nr
Nr
Pow.
Przeznaczenie w istniej¹cym
geod. zmian dzia³. w ha
planie
Pniewo
1
362/1 0,56 RP – tereny upraw polowych
Pniewo

2

Pniewo

3

Pniewo

4

Pniewo

5

Pniewo

6

Pniewo

7

Pniewo

8

Pniewo

Pniewo

367/2
369
370
429/2

415/
2-7
418/6
418/7
oddz.
94
375/
1-2
381/4

0,70

0,35

1,23

G33MR – zabudowa zagrod.
MN/UR – jednorodzinna z
us³ugami
019KDK – korekta skrzy¿owania
dróg krajowych
G35MN/UR – zabudowa
mieszkaniowa z us³ugami
G43UO – projektowana szko³a

0,36
0,16

G30aMR/UR – zabudowa
mieszkaniowa z us³ugami
44RL – tereny lasu

2,13
2,05

G47MR/UR – zabudowa
zagrodowa z us³ugami
G28RP/RPO – teren upraw
polowych z mo¿liwoci¹ lok.
obiektów produkcji rolnej

2,17

RP – tereny upraw polowych

9

381/
8-13
387/8

2,94

10

388/2

0,39

G28RP/RPO – teren upraw
polowych z mo¿liwoci¹ lok.
obiektów produkcji rolnej
G28RP/RPO – teren upraw
polowych z mo¿liwoci¹ lok.
obiektów produkcji rolnej
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Pniewo

11

509/
3-4
509/
16-18
396/
1-2

0,99

LS – tereny lene
RP – tereny upraw polowych

Pniewo

12

2,26

13

544/5

0,91

MR/RPO – zabudowa zagrodowa
z sektorem hodowlanym
MN/UR – zabudowa
jednorodzinna z us³ugami
RP- tereny upraw polowych

Pniewo
¯órawki

14

118/9

2,81

RP – tereny upraw polowych

¯órawki

15

27/2

0,41

RP – tereny upraw polowych

¯órawki

16

81

2,24

¯órawki

17

80/3

0,43

Nowe
Czarnowo
Nowe
Czarnowo
Nowe
Czarnowo
Nowe
Czarnowo
ogó³em:

18

43/1

0,46

G29RP – orodki produkcji
zwierzêcej i rolinnej
G29RP – orodki produkcji
zwierzêcej i rolinnej
RP – tereny upraw polowych

19

44/4

0,20

RP – tereny upraw polowych

20

5/5

0,18

RP – tereny upraw polowych

21

1/1

1,1

RP – tereny upraw polowych
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26,28

Dla zmiany nr 18, 19, 20, 21 w obrêbie Nowe Czarnowo znosi siê zapis obecnego planu dotycz¹cy zakazu modernizacji,
oraz rozbudowy i budowy nowych obiektów. Granice obszarów zmian oznaczono na rysunkach planu w skali 1-1000
stanowi¹cych za³¹czniki do nniejszej uchwa³y.
2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
2.1. Umo¿liwienie realizacji zamierzeñ inwestycyjnych w³acicieli terenu zgodnie z art. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r.;
2.2. Zachowanie interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych, zw³aszcza z zakresu ochrony rodowiska
przyrodniczego, powi¹zañ komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej.
3. Ustalenia planu obejmuj¹:
3.1. Tereny kocio³a oznaczone na rysunku planu symbolem 5UK;
3.2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolami: 15MN, 18MN,
20MN, 21MN;
3.3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug  oznaczone na rysunku
planu symbolami 1MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 6 MN/U, 7 MN/U, 8 MN/U, 9 MN/U, 10 MN/U, 11 MN/U, 12 MN/U,
16 MN/U, 17 MN/U;
3.4. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji obiektów produkcji rolnej  oznaczone na rysunku planu symbolami: 2MN/RPO, 14MN/RPO;
3.5. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i obiektów produkcji rolnej 
oznaczone na rysunku planu symbolem 13MN/URPO;
3.6. Tereny tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolami: OKL, KI, Kd;
3.7. Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolami: EE, Pp.
4. Tereny, o których mowa w ust. 1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ funkcji terenu, mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz
z warunkami jego dopuszczenia.
6. Integraln¹ czêci¹ ka¿dej zmiany w planie jest rysunek w skali 1-1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y.
7. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zmiany planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu:
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7.1. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu b¹d o ró¿nych zasadach zagospodarowania;
7.2. Oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.
8. Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu nie stanowi¹ przes¹dzeñ lokalizacyjnych.
9. Podzia³y wewnêtrzne na dzia³ki s¹ orientacyjne  do ucilenia w koncepcjach zagospodarowania terenu.
10. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wed³ug zasad
ustalonych dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi jak na rysunku planu.
§ 3.
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1.

Warunki funkcjonalno-przestrzenne.
1.1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5 UK pod budowê kocio³a.
Ustala siê:
- g³ówne wejcie od ul. Gryfiñskiej
- dojazd do posesji i parkingi od ul. Polnej
- linia zabudowy od linii lasu  min. 10 m.
1.2. Oznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Ustala siê:
- wysokoæ zabudowy 1,5 kondygnacji, wysokie dachy
- minimalny front dzia³ki  20 m.
- minimalna wielkoæ dzia³ki  800 m2, maksymalna powierzchnia zabudowy  30% powierzchni dzia³ki
- dla terenu oznaczonego symbolem 15 MN  zakaz realizacji budynków gospodarczych i wolnostoj¹cych gara¿y (s¹siedztwo projektowanego rezerwatu)
- dla terenu oznaczonego symbolem 21 MN  zachowaæ strefê uci¹¿liwoci od istniej¹cej linii elektroenergetycznej rednich napiêæ, która wynosi od osi linii po 8 m.
1.3. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug.
Ustala siê:
- minimalny front dzia³ki  20 m
- dostosowaæ projektowan¹ zabudowê do istniej¹cych form architektonicznych
- us³ugi uci¹¿liwe lokalizowaæ na zapleczu dzia³ek, zasiêg uci¹¿liwoci us³ug winien zamykaæ siê w granicach dzia³ki
- minimalna wielkoæ dzia³ki 1000 m2, pow. zabudowy maksimum 40 % powierzchni dzia³ki
- zapewniæ miejsca postojowe na terenie dzia³ek
- dla terenu oznaczonego symbolem 17 MN/U zachowaæ strefê uci¹¿liwoci od istniej¹cej linii elektroenergetycznej rednich napiêæ, która wynosi od osi linii 8 m.
1.4. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/RPO dla zabudowy mieszkaniowej z mo¿liwoci¹ lokalizacji obiektów produkcji rolnej.
Ustala siê:
dla terenu oznaczonego symbolem 2 MN/RPO:
- lokalizacjê szklarni na zapleczu zabudowy mieszkaniowej
- zabudowê mieszkaniow¹ utrzymaæ w charakterze zabudowy istniej¹cej i w linii istniej¹cej zabudowy
- minimalny front dzia³ki  20 m.
dla terenu oznaczonego symbolem 14 MN/RPO:
- lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wzd³u¿ drogi g³ównej, wkomponowan¹ w teren
- wysokoæ zabudowy 1 1/2 kondygnacji z wysokim dachem
- tereny o du¿ej konfiguracji zachowaæ bez zabudowy.
1.5. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem 13MN/U/RPO dla zabudowy mieszkaniowej
z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i obiektów produkcji rolnej.
Ustala siê:
- zabudowê mieszkaniow¹ 1 1/2 kondygnacji z wysokim dachem
- zabudowê us³ugow¹ i gospodarcz¹ utrzyman¹ w wysokoci zabudowy mieszkaniowej
1.6. Wyznacza siê tereny oznaczone symbolem EE,Pp dla urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
- Ee - teren stacji transformatorowej 15/0,4 kV
- Pp - teren przepompowni cieków. Zasiêg uci¹¿liwoci, w której obowi¹zuje zakaz zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej, minimum 10 m
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2.

Warunki w zakresie ochrony rodowiska.
2.1. Teren objêty opracowaniem znajduje siê:
- w obrêbie Najwy¿szej Zasobów Wodnych (ONO) obowi¹zuj¹ zakazy lokalizacji obiektów powoduj¹cych degradacjê ilociow¹ i jakociow¹ zasobów wód podziemnych.
2.2. Ustala siê dla terenów objêtych zmianami planu:
- zakaz realizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska
- zachowanie istniej¹cego drzewostanu lub jego wymiana
- wzbogacenie rodowiska poprzez wprowadzanie zieleni na tereny dzia³ek
Zaleca siê:
- wprowadzenie zieleni izolacyjnej od terenów uci¹¿liwych (drogi g³ówne, fermy)
- liniê zabudowy od granicy lasów  min. 10 m
2.3. Zaleca siê dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
- 1 MN/U - wprowadzenie zieleni izolacyjnej od boiska sportowego
- 3 MN/U - wprowadzenie zieleni izolacyjnej od drogi krajowej 118
- 5 UK - wprowadzenie zieleni izolacyjno-dekoracyjnej od dzia³ek s¹siednich
- 9 MN/U  wymianê istniej¹cego drzewostanu
- 11 MN  wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzd³u¿ drogi
- 12 MN  uzupe³nienie zieleni wzd³u¿ drogi
- 14 MN/RPO  wprowadzenie zieleni wysokiej na teren dzia³ki. Zakaz niwelacji terenu
- 15 MN  wprowadzenie pasa zieleni w s¹siedztwie projektowanego rezerwatu przyrody w uzgodnieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

3.

Warunki obs³ugi w zakresie komunikacji:
3.1. Oznacza siê na rysunku planu drogi dojazdowe symbolami:
0 KI  droga wewnêtrzna g³ówna  szer. w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m
KI  droga wewnêtrzna lokalna  szer. w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m
Kd  droga dojazdowa do posesji  szer. w liniach rozgraniczaj¹cych 6 m
W przypadku zbywania dzia³ek budowlanych przyleg³ych do dróg wymaga siê ustawienia s³u¿ebnoci drogowej dla wszystkich w³acicieli.
3.2. Ustala siê minimalne wymiary placów do zawracania 15 m x 15 m
3.3. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
- 5 m od linii rozgraniczenia dróg wewnêtrznych
- 10 m od linii rozgraniczenia dróg krajowych i wojewódzkich.
3.4. Ustala siê dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
3 MN/U  wjazd na zaplecze dzia³ek z ul. Gryfiñskiej (w rejonie nr 25);
5 UK  wjazd na dzia³kê oraz lokalizacjê parkingu od ul. Polnej;
19 UR  wjazd na dzia³kê z drogi lokalnej.

4.

Warunki obs³ugi w zakresie in¿ynierii:
4.1. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
- utrzymanie istniej¹cych studni publicznych i budowa nowych zgodnie z zarz¹dzeniem nr 2/95 MGPiB
z dnia 21 wrzenia 1995 r. (M.P. Nr 59, poz. 663)
- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
- 2 MN/U, 3 MN/U, 4 MN/U, 5 UK, 11 MN/U, 14 MN/U, 15 MN/U, 18 MN, 19 UR, 20 MN, 21 MN
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego;
- 12 MN/U, 16 MN/U, 17 MN/U  z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej;
- 1 MN/U, 6 MN/U, 7 MN/U, 8 MN/U, 9 MN/U, 10 MN/U  z projektowanej sieci wodoci¹gowej;
- 13 MN/U/RPO  z projektowanej sieci wodoci¹gowej lub ujêcia indywidualnego.
4.2. W zakresie odprowadzenia cieków ustala siê dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
- 13 MN/U/RPO  indywidualny system oczyszczania cieków;
- dla pozosta³ych terenów  do projektowanej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem cieków do
oczyszczalni w Gryfinie.
Do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza siê budowê zbiorników bezodp³ywowych. Wody opadowe z terenów
intensywnego zainwestowania i g³ównych ci¹gów komunikacyjnych  odprowadzenie po ich odczyszczeniu
projektowan¹ kanalizacj¹ deszczow¹ do naturalnych odbiorników.
4.3. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala siê dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:
- 1 MN/U, 11 MN/U, 14 MN/RPO, 15 MN  istniej¹c¹ lini¹ napowietrzn¹ 04 kV;
- 2 MN/RPO, 4 MN/U, 16 MN/U 18 MN, 20 MN, 21 MN  istniej¹c¹ lini¹ kablow¹ 04 kV;
- 13 MN/U/RPO  z istniej¹cej stacji trafo projektowan¹ lini¹ napowietrzn¹;
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-

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

5.

3 MN/U, 5 UK, 6 MN/U, 10 MN/U, 12 MN/U, 17 MN/U, 19 UR  z istniej¹cej stacji transformatorowej
15/04 kV projektowana lini¹ kablow¹ 04 kV;
- 7 MN/U, 8 MN/U, 9 MN/U  projektowanej stacji 15/04 kV typu miejskiego projektowan¹ lini¹ kablow¹
04 kV.
Projektowane linie elektroenergetyczne lokalizowaæ wzd³u¿ dróg istniej¹cych i projektowanych.
W zakresie usuwania odpadów ustala siê miejski system gromadzenia odpadów z wywo¿eniem na wysypisko
gminne w rejonie We³tynia. Zaleca siê wprowadzenie systemu segregacji odpadów u ród³a.
W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
- 13 MN/U/RPO - zaopatrzenie w gaz indywidualne;
- dla pozosta³ych terenów  z projektowanej sieci gazowej redniego cinienia poprzez reduktory nacienne.
Do czasu realizacji gazoci¹gu  zaopatrzenie indywidualne.
W zakresie obs³ugi telekomunikacyjnej ustala siê dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
- 13 MN/U/RPO  telefony bezprzewodowe;
- dla pozosta³ych terenów  obs³uga poprzez istniej¹c¹ centralê w Pniewie.
W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê indywidualne ród³a ciep³a. Zaleca siê paliwa najmniej uci¹¿liwe dla
otoczenia. Istniej¹ce przebiegi in¿ynierii nale¿y utrzymaæ jako ogólnodostêpne, a w przypadku kolizji, zmiana
przebiegu winna byæ uzgodniona z eksploatatorem i wykonana na koszt w³aciciela dzia³ki.

Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów lenych na cele nielene dla terenu 0,10 ha gruntów lenych okrelonego w § 2 ust. 2 objêtego niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 4.
PRZEPISY KOÑCOWE

1.

Uchyla siê uchwa³ê Rady Narodowej w Gryfinie nr XIII/90/90 z dnia 26 kwietnia 1990r. w sprawie planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze objêtym niniejszymi zmianami.

2.

Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê za
wzrost wartoci nieruchomej w wysokoci:
- dla zabudowy mieszkaniowej z us³ugami i obiektami produkcji rolnej  30%,
- dla zabudowy mieszkaniowej  20%.

3.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy.

4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marek Kozicki
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.
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Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.

Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.
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Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.

Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.
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Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.

Za³¹cznik nr 8 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r. .
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Za³¹cznik nr 9 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r. .

Za³¹cznik nr 10 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.
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Za³¹cznik nr 11 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.

Za³¹cznik nr 12 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.
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Za³¹cznik nr 13 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r. .

Za³¹cznik nr 14 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.
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Za³¹cznik nr 15 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.

Za³¹cznik nr 16 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.
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Za³¹cznik nr 17 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.

Za³¹cznik nr 18 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.
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Za³¹cznik nr 19 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.

Za³¹cznik nr 20 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.
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Za³¹cznik nr 21 do uchwa³y Nr VI/60/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 3 marca 1999 r.

Poz. 74
UCHWA£A NR V/34/99
Rady Gminy i Miasta Miros³awiec
z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznego Gimnazjum w Miros³awcu.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego
(Dz.U. Nr 12, poz. 96) 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 1999 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz.733, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), po uzyskaniu pozytywnej
opinii Kuratora Owiaty w Szczecinie, Rada Gminy i Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
1)

Uchwala siê dla Gimnazjum w Miros³awcu ul. Wolnoci 21 nastêpuj¹cy obwód obejmuj¹cy miejscowoci:
a) nale¿¹ce do obwodu Szko³y Podstawowej w Miros³awcu le¿¹ce w granicach Gminy i Miasta Miros³awiec,
b) nale¿¹ce do obwodu Szko³y Podstawowej w Piecniku le¿¹ce w granicach Gminy Miros³awiec i Gminy Wa³cz.

2)

Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci:
a) Miros³awiec, Osiedle XXX-lecia LWP, Bronikowo, Gniewosz, Hanki, Hanki Kolonia, Kierpnik, Orle, £owicz
Wa³ecki, Nierad, Sadowo Setnica, Jadwi¿yn, Piecnik, Jab³onowo, Jab³onkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk,
kolonie: Kalinówka, Jasinówka, Polne, Zacisze, nale¿¹ce do obwodu Szko³y Podstawowej w Miros³awcu
i Piecniku oraz le¿¹ce w granicach Gminy Miros³awiec.
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Górnica, Laski Wa³eckie, Jeziorko, Lipie, nale¿¹ce do obwodu Szko³y Podstawowej w Piecniku, le¿¹ce w granicach Gminy Wa³cz .
§ 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Niedwiedzki
Poz. 75
UCHWA£A NR V/35/99
Rady Gminy i Miasta Miros³awiec
z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Piecniku.
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. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1999 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.733, Nr 123, poz. 775, z 1998
r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), Rada Gminy i Miasta uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê dla Szko³y Podstawowej w Piecniku obwód obejmuj¹cy nastêpuj¹ce miejscowoci z Gminy Miros³awiec:
Jab³onowo, Jab³onkowo, Piecnik, Pilów, Próchnowo, Toporzyk oraz miejscowoci z Gminy Wa³cz: Lipie, Jeziorko, Górnica, Laski Wa³eckie.
§ 2.
W zwi¹zku z ustaleniem, o którym mowa w § 1 traci moc Decyzja Nr 48/92 Kuratora Owiaty w Pile z dnia 23 wrzenia
1992 r. w sprawie struktury organizacyjnej Szko³y Podstawowej w Piecniku.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Niedwiedzki

Poz. 76
UCHWA£A NR V/36/99
Rady Gminy i Miasta Miros³awiec
z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Miros³awcu
ul. Wolnoci 21.
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. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1999 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.733, Nr 123, poz. 775, z 1998
r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), Rada Gminy i Miasta uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
Uchwala siê dla Szko³y Podstawowej w Miros³awcu, ul. Wolnoci 21 obwód obejmuj¹cy nastêpuj¹ce miejscowoci:
Miros³awiec, Osiedle XXX-lecia LWP, Bronikowo, Gniewosz, Hanki, Hanki Kolonia, Kierpnik, Orle, £owicz Wa³ecki,
Nierad, Sadowo Setnica, Jadwi¿yn, Piecnik, Jab³onowo, Jab³onkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, kolonie: Kalinówka,
Jasinówka, Polne, Zacisze.
§ 2.
W zwi¹zku z ustaleniem, o którym mowa w § 1 trac¹ moc Decyzje:
1)

Nr 49/92 z dnia 23 wrzenia 1992 r. Kuratora Owiaty w Pile w sprawie struktury organizacyjnej Szko³y Podstawowej
w Miros³awcu,

2)

Nr 31/93 z dnia 6 lipca 1993 r. Kuratora Owiaty w Pile w sprawie zmiany orzeczenia organizacyjnego Szko³y
Podstawowej w Miros³awcu.
§ 3.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Niedwiedzki
Poz. 77
UCHWA£A NR V/37/99
Rady Gminy i Miasta Miros³awiec
z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie ustalenia planu sieci szkó³ na terenie Gminy i Miasta Miros³awiec.
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 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 1999 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.733, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), Rada Gminy i Miasta uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê nastêpuj¹c¹ sieæ szkó³ w Gminie i Miecie Miros³awiec:
1)

Szko³a Podstawowa w Miros³awcu, ul. Wolnoci 21,

2)

Szko³a Podstawowa w Piecniku,

3)

Gimnazjum w Miros³awcu wyodrêbnione na zasadzie wydzielenia architektonicznego z obiektu Szko³y Podstawowej w Miros³awcu ul. Wolnoci 21 z oddzia³em w Szkole Podstawowej w Piecniku.
§ 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Niedwiedzki
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UCHWA£A NR V/19/99
Rady Powiatu w Myliborzu
z dnia 1 lutego 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myliborskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578,
Nr 155, poz. 1014 ), Rada Powiatu stanowi, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Powiatu Myliborskiego stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê zarz¹dowi powiatu w Myliborzu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Janusz Winiarczyk
Za³¹cznik do uchwa³y Nr V/19/99
Rady Powiatu w Myliborzu
z dnia 1 lutego 1999 r.
STATUT POWIATU MYLIBORSKIEGO
Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Powiat Myliborski zwany dalej powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców
powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce gminy: Barlinek, Boleszkowice, Dêbno, Mylibórz, Nowogródek Pomorski.
§ 2.
Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Mylibórz.
§ 3.
1.

Powiat ma osobowoæ prawn¹.

2.

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

Powiat mo¿e posiadaæ w³asny herb i flagê ustanowione przez radê powiatu w drodze uchwa³y.
§ 5.
Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym.
§ 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
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RADA POWIATU
§ 8.
4.

Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu.

5.

Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.

6.

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).

7.

W sk³ad rady powiatu wchodzi 30 radnych.
§ 9.

Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1)

stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

2)

wybór i odwo³anie zarz¹du,

3)

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

4)

stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w tym
z dzia³alnoci finansowej,

5)

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)

podejmowane uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w graniach 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, o ile przepisy ustaw nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez zarz¹d oraz
maksymalnej wysokoci po¿yczek 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 wydzielania 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 udzielaniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu zarz¹dowi absolutorium.
§ 11.

1.

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

2.

Radny wchodz¹cy w sk³ad zarz¹du powiatu nie mo¿e pe³niæ funkcji, o których mowa w ust. 1 oraz przewodnicz¹cego
komisji (sta³ej).

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.
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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 najmniej1/4 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 przypadaj¹cych
w ci¹gu 14 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów na obszarze ca³ego kraju lub
w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady powiatu.

4.

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

1.

Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.

2.

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

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu przygotowuje i zwo³uje sesje rady.

2.

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

3.

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

1.

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

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

1.

Sesje rady powiatu s¹ jawne.

2.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie powiatu, przes³ane gminom oraz opublikowane w
prasie.

3.

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

4.

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

5.

W protokole z obrad rady odnotowuje siê przerwanie obrad, o których mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
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§ 18.
1.

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

2.

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

3.

Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.

4.

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

5.

Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia projekt porz¹dku obrad, z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê projektu porz¹dku obrad mo¿e
wyst¹piæ radny, komisja, klub radnych albo zarz¹d powiatu,
3) poddaje pod g³osowanie 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 grupy 5 radnych.

7.

Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z pracy zarz¹du i wykonania uchwa³ rady powiatu,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
§ 19.

1.

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

2.

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

3.

Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty jej z³o¿enia. Odpowied pisemna winna byæ przedstawiona radzie na najbli¿szej sesji.
§ 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 obecnym na sesji rady.
§ 22.

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

2.

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

3.

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

4.

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

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.

2.

Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków o charakterze formalnym,
w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzenia quorum,
3) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
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ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
zakoñczenia wyst¹pieñ,
zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
zarz¹dzenia przerwy,
odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
przeliczenia g³osów,
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. Bezporednio przed g³osowaniem
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) grupa co najmniej 5 radnych,
2) przewodnicz¹cy rady,
3) klub radnych,
4) komisja rady,
5) zarz¹d powiatu.

2.

Przewodnicz¹cy rady przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym komisjom i zarz¹dowi powiatu.

3.

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

4.

Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje rady.
§ 26.

1.

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

2.

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

1.

Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz
w drodze obwieszczeñ lub przekazanie zainteresowanym.

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 g³osy przewodnicz¹cy wraz z wiceprzewodnicz¹cymi rady powiatu.

3.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy rady powiatu.

4.

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

1.

Rada powiatu mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie tajne o ile ustawa temu nie zaprzecza.

2.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ rady.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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 grupy 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 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 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.

3.

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

4.

Protokó³ z sesji rady powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 7 dni przed terminem kolejnej sesji zwyczajnej
w biurze rady.

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, w trakcie której nastêpuje
przyjêcie protoko³u.
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§ 35.
Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia wyodrêbniona komórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad starostwa powiatowego.
§ 36.
1.

Rada powiatu kontroluje 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 wiceprzewodnicz¹cych rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.

3.

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

4.

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

5.

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

1.

Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.

2.

Rada powiatu wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej w liczbie 4 w tym zastêpcê
przewodnicz¹cego i sekretarza komisji.

3.

Komisja rewizyjna dzia³a na podstawie regulaminu i rocznych planów kontroli zatwierdzonych 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 terminie nie przewidzianym
w rocznym planie kontroli.
§ 38.

1.

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

2.

Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê 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 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 14 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pimie
kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

4.

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

1.

Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u 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 w g³osowaniu jawnym zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
§ 41.

1.

Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielania informacji i wyjanieñ.
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2.

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

3.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

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

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

2.

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

3.

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

4.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ 2 komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym - tylko jednej komisji sta³ej.

5.

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

6.

Wykaz sta³ych komisji rady - za³¹cznik nr 1.
§ 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.
§ 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.
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§ 47.
1.

Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i projekt porz¹dku posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.

2.

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

3.

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

1.

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

2.

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

3.

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

1.

Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad 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 5 radnych.

3.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad rady.
ZARZ¥D POWIATU
§ 52.

1.

Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2.

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

3.

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

1.

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

2.

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

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

2.

Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie 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 (niniejszego statutu).

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) okrelenie czasu i miejsca posiedzenia zarz¹du,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.
§ 57.
1.

Cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³ w jego pracach.

2.

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

3.

W razie potrzeby starosta mo¿e zwo³aæ zarz¹d w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.

4.

Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du,
w terminie 3 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 58.

1.

Posiedzenie 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 zobowi¹zywaæ 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.

375

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 78

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.

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 wykonywania uchwa³ rady powiatu, chyba ¿e rada okrela zasady wykonywania
swojej uchwa³y.
§ 61.

1.

Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.

2.

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

3.

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

4.

Protokó³ z posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

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 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 po wczeniejszym
przedstawieniu tej osoby i aprobacie Zarz¹du.

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 za³atwieniem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.

2.

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

Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach zarz¹du powiatu oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach rady powiatu
i jej komisji z g³osem doradczym.

376

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 78

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) dom pomocy spo³ecznej,
3) zak³ady opieki zdrowotnej,
4) szko³y ponadpodstawowe i placówki owiatowe,
5) instytucje kultury,
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, odwo³ania 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. Wykaz stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszego statutu.
§ 67.

1.

Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Powiatowa Komenda Policji w Myliborzu,
2) Powiatowa Komenda Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Myliborzu,
3) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (z siedzib¹ w Myliborzu i w Dêbnie*),
4) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Myliborzu.

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 wspólnie 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 uchwalony 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 zmiany 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, zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych.

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 zwiêkszenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 70.
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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 spe³niony w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
Rozdzia³ 5
MIENIE POWIATU
§ 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 ustawy wy³¹cznie przez
powiat.

4.

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

1.

Owiadczenie 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
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 77.

Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§ 78.
Statut powiatu podlega og³oszeniu w dzienniku urzêdowym województwa.
* Stwierdzono niewa¿noæ rozstrzygniêciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 1999 r.
Za³¹cznik Nr 1 do
Statutu Powiatu Myliborskiego
WYKAZ KOMISJI STA£YCH:
1.

Komisja Bud¿etu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

2.

Komisja Zdrowia, Pomocy Spo³ecznej i Zatrudnienia.

3.

Komisja Ochrony rodowiska, Rolnictwa, Lenictwa i Infrastruktury.

4.

Komisja Owiaty, Kultury, Turystyki i Sportu.

5.

Komisja Bezpieczeñstwa Publicznego, £¹cznoci i Drogownictwa.

6.

Komisja Rewizyjna.
Za³¹cznik Nr 2 do
Statutu Powiatu Myliborskiego
WYKAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH, INSPEKCJI, S£U¯B I STRA¯Y
PRZEJMOWANYCH PRZEZ STAROSTWO MYLIBORSKIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999 r.

I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
a) Dom Pomocy Spo³ecznej w Myliborzu,
b) Dom Dziecka w Barlinku,
c) Dom Dziecka w Dêbnie,
d) Rodziny Zastêpcze

2.

Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.
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3.

Powiatowy Zarz¹d Dróg.

4.

Szko³y Zawodowe:
1) Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Barlinku,
2) Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 w Barlinku,
3) Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Myliborzu,
4) Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Myliborzu,
5) Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Smolnicy.

5.

Szko³y Ogólnokszta³c¹ce:
1) Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Barlinku,
2) Zespó³ Szkó³ w Myliborzu,
3) Zespó³ Szkó³ w Dêbnie.

6.

Stowarzyszenie Owiatowe w Dêbnie
a) Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
b) Liceum Ekonomiczne.

7.

Placówki Opiekuñczo-Wychowawcze
a) Dom Wczasów Dzieciêcych w Myliborzu,
b) M³odzie¿owy Orodek Wychowawczy w Renicach,
c) Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Barlinku,
d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dêbnie.
e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myliborzu,
f) Miêdzyszkolny Orodek Sportowy w Dêbnie,
g) Miêdzyszkolny Orodek Sportowy w Myliborzu,
h) Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myliborzu,
i) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku.
II. INSPEKCJE

1.

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Myliborzu (z siedzib¹ w Myliborzu i w Dêbnie)*

2.

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Myliborzu i w Dêbnie,

3.

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Myliborzu.
III. POWIATOWA KOMENDA POLICJI W MYLIBORZU

1)

Komisariat w Barlinku,

2)

Komisariat w Dêbnie,

3)

Komisariat w Boleszkowicach,

4)

Komisariat w Nowogródku Pom.
IV. POWIATOWA KOMENDA STRA¯Y PO¯ARNEJ W MYLIBORZU

1)

Jednostki Ratownictwa Ganiczego w Myliborzu,

2)

Jednostki Ratownictwa Ganiczego w Dêbnie.
* Uchylony w zwi¹zku ze stwierdzeniem niezgodnoci § 67 ust. 1 pkt 3
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Za³¹cznik Nr 3 do
Statutu Powiatu Myliborskiego

Poz. 79
UCHWA£A NR III/16/99
Rady Gminy w wieszynie
z dnia 17 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy wieszyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 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, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr XVIII/96/96 z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy wieszyno (Dz.Urz. Woj.
Koszaliñskiego Nr 21, poz. 68) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

a)
b)

§ 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) owiaty, w tym szkó³, przedszkoli i innych placówek owiatowo-wychowawczych,
w § 7 dopisuje siê pkt 11 i 12 w brzmieniu:
11) kultury fizycznej w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
12) zapewnienie kobietom ciê¿arnym opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

2) § 11 pkt 3 - skrela siê
3) § 18 - otrzymuje brzmienie:
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy zwo³uje Przewodnicz¹cy Sejmiku Samorz¹dowego w ci¹gu 7 dni
po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju

381

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz.79 - 80

4) § 19 ust. 2 skrela siê
5) § 27 pkt e skrela siê
6) § 32 pkt 5 liczbê 5 zastêpuje siê liczb¹ 3
7) § 33 pkt f dopisuje siê: opinia radcy prawnego
8)

a)
b)

§ 45 ust. 1 pkt c otrzymuje brzmienie:
c) Komisja Rolnictwa i Ochrony rodowiska
e) Komisja Owiaty i Zdrowia
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Przedmiotem dzia³ania poszczególnych Komisji s¹ sprawy:
1) Komisja Bud¿etowa
a) opiniowanie projektów i zmian bud¿etu,
b) dzia³alnoæ podmiotów gospodarczych oraz handlu,
c) rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej oraz obiektów gminnych,
d) opiniowanie inwestycji.
2) Komisja Rolnictwa i Ochrony rodowiska
a) rolnictwa, lenictwa, gospodarki rolnej i lenej,
b) ochrony rodowiska i utrzymania czystoci,
c) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê,
d) kanalizacji, usuwania nieczystoci, wysypisk utylizacji odpadów.
3) Komisja Spo³eczna
a) porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,
b) ochrony przeciwpo¿arowej,
c) dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
d) prawa miejscowego o charakterze porz¹dkowym.
4) Komisja Owiaty i Zdrowia
a) owiaty,
b) kultury,
c) sportu,
d) zdrowia i pomocy spo³ecznej.
9) § 50 pkt 6 - dopisuje siê:
prawo udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Gminy bez prawa g³osu ma równie¿ Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego wyznaczona z cz³onków Komisji.
10) § 57 ust. 3 - kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dopisuje siê:
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego cz³onek Komisji Rewizyjnej.
§ 2.
1.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Rutkowski
Poz. 80
UCHWA£A NR V/35/99
Rady Gminy w wieszynie
z dnia 23 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy wieszyno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 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, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
W uchwale Nr XVIII/96/96 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy wieszyno (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 21, poz. 68)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
§ 18 otrzymuje brzmienie:
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni
od og³oszenia zbiorczych wyników wyborów do Rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów
przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.
§ 2.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Józef Rutkowski
Poz. 81
UCHWA£A NR V/28/99
Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 25 lutego 1999 r.
w sprawie za³o¿enia Gimnazjum w Przelewicach.
Na podstawie 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) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6
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 Nr 162. poz. 1126), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 1999 r. Publiczne Gimnazjum w Przelewicach, zwane dalej szko³¹.
§ 2.
Obwód szko³y obejmuje absolwentów szkó³ podstawowych z miejscowoci: Myliborki, Bylice, lazowo, Przelewice,
Kosin, Kluki, Oæwieka, Lubiatowo, Ukiernica, ¯uków, Karsko, Przywodzie, P³oñsko, Czartowo, Rosiny, K³odzino, Gardziec, Wo³dowo, Laskowo, Wymykowo, Topolinek, Lucin, Radlice, Rutnica, Jesionowo.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zdzis³aw Pijewski
Poz. 82
UCHWA£A NR V/31/99
Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 25 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Przelewice.
Na podstawie 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) oraz 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), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Przelewice z siedzibami, jak nastêpuje:
1)

Publiczna Szko³a Podstawowa w ¯ukowie, 73-115 Dolice

2)

Publiczna Szko³a Podstawowa w ¯ukowie Filia w Przywodziu, 73-115 Dolice

3)

Publiczna Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w Jesionowie, 74-210 Przelewice

4)

Publiczna Szko³a Podstawowa w Laskowie, 74-210 Przelewice

5)

Publiczna Szko³a Podstawowa w K³odzinie, 74-210 Przelewice

6)

Publiczna Szko³a Podstawowa im. kpt Lucyny Herc w Przelewicach, 74-210 Przelewice

7)

Publiczna Szko³a Podstawowa w Lubiatowie, 74-211 Brzesko
§ 2.

Granice obwodów publicznych szkó³ podstawowych wymienionych w § 1 zamieszczone bêd¹ w uchwa³ach Rady Gminy
w Przelewicach, podjêtych zgodnie z harmonogramem w terminie do 31 marca 1999 r.
Poz. 83
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 25 marca 1999 r.
w sprawie zmian w sk³adzie osobowym Rady Miejskiej w Koszalinie.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) i § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadañ (M.P. Nr 27, poz. 287) podaje siê do wiadomoci
wyborców, ¿e na skutek wyganiêcia mandatu radnego nast¹pi³y nastêpuj¹ce zmiany w sk³adzie Rady Miejskiej
w Koszalinie:
1.

w okrêgu wyborczym nr IV
Na skutek mierci wygas³ mandat radnego Romany Smaczyñskiej z listy nr 12 - Akcja Wyborcza Solidarnoæ. Rada
Miejska w Koszalinie uchwa³¹ Nr IV/41/99 z dnia 18 lutego 1999 r. stwierdzi³a, ¿e radnym zosta³ Pan Wac³aw
D¹browski, który nie utraci³ prawa wybieralnoci, a w wyborach w dniu 11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów z tej samej listy.

2.

w okrêgu wyborczym nr VII
Na skutek mierci wygas³ mandat radnego Antoniego Grzechowskiego z listy nr 8 - Unia Wolnoci. Rada Miejska
w Koszalinie uchwa³¹ Nr V/71/99 z dnia 15 marca 1998 r. stwierdzi³a, ¿e radnym zosta³a Pani Ewa Maria S³owik, która
w wyborach w dniu 11 padziernika 1999 r. uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów z tej samej listy i nie utraci³a
prawa wybieralnoci.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ
WYBORCZY
Marian Szabo
Poz. 84
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 25 marca 1999 r.
w sprawie zmian w sk³adzie osobowym Rady Miejskiej w Wa³czu.

Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) i § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców wojewódz-
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kich 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 nast¹pi³y nastêpuj¹ce zmiany w sk³adzie Rady Miejskiej
w Wa³czu
w okrêgu wyborczym nr III na skutek zrzeczenia wygas³ mandat radnego Jerzego Goszczyñskiego z listy nr 8 - Akcja Wyborcza Solidarnoæ,
Rada Miejska w Wa³czu uchwa³¹ Nr III/sIII/11/98 z dnia 10 grudnia 1998 r. stwierdzi³a, ¿e radnym zosta³ Pan Pawe³
Suski, który nie utraci³ prawa wybieralnoci, a w wyborach w dniu 11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów z tej samej listy.
WOJEWÓDZKI
KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
Poz. 85
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie sprostowania b³êdu.
Na podstawie § 14 ust. 2 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu
wydawania wojewódzkiego dziennika urzêdowego ( Dz.U. Nr 9, poz. 78 ) prostuje siê nastêpuj¹ce b³êdy:
1)

w Statucie Powiatu Goleniowskiego stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr I/28/99 Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Goleniowskiego ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 3, poz. 24 ) w § 44 ust. 4 zamiast wyrazu trzech winien byæ wyraz dwóch,

2)

w za³¹czniku do decyzji Prezesa URE Nr OSZ - 820/1272 - A/9/99 z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie taryfy dla ciep³a
ustalonej przez Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 5, poz. 49 ) w czêci I. Przepisy ogólne na stronie 243 Dziennika Urzêdowego po wyrazach Elektrownia Szczecin, a przed istniej¹c¹ tabel¹, powinna byæ tabela o nastêpuj¹cej treci:

Ceny

Jedn
miary

- cena za moc zamówion¹ w wodzie
- cena ciep³a w wodzie

z³/MW/m-c
z³/GJ

- cena za nonik ciep³a w wodzie

z³/t
WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
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