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ZARZ¥DZENIE NR 60/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 15 marca 1999r
w sprawie ustalenia wysokoci wskanika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego
w II kwartale 1999 r. w województwie zachodniopomorskim.
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787, Nr 162, poz. 1119) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê wskanik przeliczeniowy 1m powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego na II kwarta³ 1999 r. w województwie zachodniopomorskim w wysokoci 2.176 z³.
2

§ 2.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski
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UCHWA£A NR VI/43/99
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 10 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany statutu gminy Resko.
Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt l 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 roku Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775 i z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz § 75 statutu gminy Resko ustalonego
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Resku w dniu 17 maja 1996 r. Nr XIX/143/96 (Dz.Urz. Woj. Szczec. Nr 8, poz.66) Rada Miejska
w Resku uchwala, co nastêpuje:
§ l.
W za³¹czniku Nr l do uchwa³y Rady Miejskiej w Resku Nr XIX/143/96 z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu
Gminy Resko (Dz.Urz. Woj. Szczec. Nr 8, poz.66) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
w § 70 ust. 1 skrela siê: oraz dwa osiedla.
§ 2.
Pozosta³a treæ statutu pozostaje bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Resku.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Teresa Bas
Poz. 88
UCHWA£A NR V/33/99
Rady Gminy w Malechowie
z dnia 15 lutego 1999 r.
w sprawie Statutu Gminy Malechowo.
Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt l i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775 i z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ l.
Uchwala siê Statut Gminy Malechowo w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XVI/90/96 Rady Gminy Malechowo z dnia 13 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Malechowo (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 41, poz. 125).
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Ewa Kozera
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr V/33/99
Rady Gminy w Malechowie
z dnia 15 lutego 1999 r.

G M I N Y

S TAT U T
M A L E C H O W O
Rozdzia³ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Mieszkañcy Gminy Malechowo stanowi¹ wspólnotê samorz¹dow¹.
§ 2.
1.

Gmina Malechowo obejmuje obszar 22.663 ha i w jej sk³ad wchodz¹ so³ectwa: Grabowo, Niemica, Pêkanino, Bartolino, Paprotki, Paproty, Malechowo, Malechówko, Karwice, Gorzyca, Przystawy, wiêcianowo, Sulechowo, Borkowo, Darskowo, Lejkowo, Zielenica, Podgórki, Kosierzewo, Drzeñsko, Bia³êcino, Ostrowiec.

2.

Wykaz so³ectw zawiera za³¹cznik Nr 1.
§ 3.

Siedzib¹ w³adz gminy jest Malechowo.
§ 4.
Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
§ 5.
Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
§ 6.
1.

Inny podzia³ gminy na so³ectwa, ni¿ okrelony w § 2 Statutu, nastêpuje w drodze uchwa³y Rady. Podjêcie przez
Radê uchwa³y w sprawie utworzenia so³ectwa poprzedzone jest przeprowadzeniem konsultacji z mieszkañcami
gminy.

2.

Konsultacje przeprowadza siê poprzez umo¿liwienie mieszkañcom projektowanych so³ectw zg³aszania uwag do
projektu uchwa³y o utworzeniu so³ectwa przez okres 30 dni w siedzibie Zarz¹du Gminy (Urzêdzie Gminy).

3.

So³ectwo tworzone mo¿e byæ w drodze uchwa³y Rady Gminy równie¿ na wniosek , co najmniej 1/3 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców projektowanego so³ectwa.

4.

Wniosek, o którym mowa w ust. 3 sk³adany jest w formie pisemnej do Przewodnicz¹cego Rady, który wprowadza
go do porz¹dku obrad na najbli¿szej sesji rady.
§ 7.

Szkic mapy Gminy Malechowo z granicami so³ectw stanowi za³¹cznik Nr 2 do Statutu.
§ 8.
1.

Szczegó³ow¹ organizacjê oraz zakres dzia³ania so³ectwa okrela odrêbny statut ustanowiony przez Radê zgodnie
z ustaw¹ o samorz¹dzie terytorialnym.

2.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuje Rada Gminy za pomoc¹ komisji rewizyjnej.
§ 9.

Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹ mo¿e przekazaæ so³ectwu czêæ mienia nale¿¹cego do gminy.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA GMINY
§ 10.
1.

Celem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków do pe³nego uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty.

2.

Cele okrelone w ust. 1 Gmina osi¹ga realizuj¹c zadania okrelone w ustawach oraz inne zadania publiczne
o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawowo dla innych podmiotów.
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§ 11.
1.

Dla realizacji celu okrelonego w Statucie gmina wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone przez administracjê
rz¹dow¹ okrelone w ustawach.

2.

Zadania zlecone i przyjête w drodze porozumienia, gmina wykonuje po zapewnieniu rodków finansowych przez
administracjê rz¹dow¹.

3.

W celu wykonania zadañ w³asnych gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa i zawieraæ
umowy z innymi podmiotami.

4.

Aktualny wykaz gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek dla których Rada Gminy Malechowo
jest organem za³o¿ycielskim stanowi za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
Rozdzia³ III
USTRÓJ GMINY
§ 12.

1.

Organami Gminy s¹: Rada Gminy i Zarz¹d Gminy.

2.

Rada sk³ada siê z 18 radnych wybieranych przez mieszkañców w wyborach samorz¹dowych.

3.

Zarz¹d jest organem wykonawczym Gminy.
RADA GMINY W MALECHOWIE
§ 13.

1.

Rada Gminy, zwana dalej Rad¹ jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Gminy.

2.

Rada kszta³tuje kierunki rozwoju Gminy.

3.

Organizacjê i tryb pracy Rady okrela Regulamin Rady Gminy w Malechowie stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do
Statutu .
§ 14.

Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych.
§ 15.
Uchwa³y Rady stanowi¹ce przepisy gminne og³asza siê przez umieszczenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy lub
przez rozplakatowanie w miejscach publicznych chyba , ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
§ 16.
1.

Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du oraz gminnych jednostek organizacyjnych; w tym celu powo³uje
komisjê rewizyjn¹.

2.

Zasady i tryb dzia³ania komisji rewizyjnej okrela za³¹cznik nr 5 do Statutu.

3.

Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej wybiera Rada w g³osowaniu jawnym.
ZARZ¥D GMINY MALECHOWO
§ 17.

1.

W sk³ad zarz¹du wchodz¹: wójt jako przewodnicz¹cy Zarz¹du, Zastêpca Wójta oraz pozostali cz³onkowie.

2.

Rada wybiera zarz¹d w liczbie 5 do 7 osób.

3.

Tryb pracy Zarz¹du gminy okrela za³¹cznik Nr 6 do Statutu.
§ 18.

Owiadczenie woli w imieniu Zarz¹du w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek
Zarz¹du i osoba przez Zarz¹d upowa¿niona (pe³nomocnik).
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 19.
1.

Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru. Stosunek pracy z Wójtem, na podstawie uchwa³y Rady Gminy nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady. Warunki pracy i p³acy ustala Rada Gminy na wniosek
Przewodnicz¹cego Rady.

2.

Stosunek pracy z Zastêpc¹ Wójta nawi¹zuje Wójt, na podstawie uchwa³y Rady Gminy o wyborze, ustalaj¹c
warunki p³acy i pracy.

389
3.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 88

Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy i Kierownik USC s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie
powo³ania. Stosunek pracy z tymi osobami nawi¹zuje Wójt, na podstawie uchwa³y Rady Gminy o powo³aniu,
ustalaj¹c warunki pracy i p³acy.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 20.

Uchwalanie i zmiana Statutu nastêpuje zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady.
Za³¹cznik Nr 1
do Statutu Gminy Malechowo

WYKAZ
SO£ECTW
GMINY MALECHOWO

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19

So³ectwo
Bartolino
Bia³êcino
Borkowo
Darskowo
Drzeñsko
Gorzyca
Grabowo
Karwice
Kosierzewo
Lejkowo
Malechowo
Malechówko
Niemica
Ostrowiec
Paprotki
Paproty
Pêkanino
Podgórki
Przystawy

Wsie, przysió³ki
Bartolino
Bia³êcino, Bia³êcinie
Borkowo, Laski
Darskowo
Drzeñsko, W³odzis³a
Gorzyca
Grabowo, Uniedro¿y
Karwice, Karw, Kar
Kosierzewo
Lejkowo, Lejkówko,
Malechowo
Malechówko
Niemica, Kusice, Ku
Ostrowiec, Nowy ¯y
Paprotki
Paproty
Pêkanino, Kawno
Podgórki, Unies³aw
Przystawy Piêæmiec
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Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Malechowo
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY MALECHOWO

Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

N a z w a je d n
G m in n y Z a k ³a d G o s p o d a r k i K o
M ie s z k a n io w e j
w M a le c h o w ie
G m in n y O  r o d e k P o m o c y S p o ³e
G m in n y Z e s p ó ³ E k o n o m ic z n o - A
P r z e d s z k o li, K u ltu r y i S p o r tu w
S z k o ³a P o d s ta w o w a w M a le c h o
S z k o ³a P o d s ta w o w a w O s tr o w c
S z k o ³a P o d s ta w o w a w L e j k o w ie
S z k o ³a P o d s ta w o w a w N ie m ic y
S z k o ³a P o d s ta w o w a w K a r w ic a
P r z e d s z k o le w M a le c h o w ie
P r z e d s z k o le w O s tr o w c u
G m in n a B ib lio te k a P u b lic z n o - S

POZOSTA£E JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DLA KTÓRYCH ORGANEM ZA£O¯YCIELSKIM JEST
RADA GMINY MALECHOWO

N a zw a za k ³a d

Lp.
1.

Z a k ³a d O p ie k i Z d r o w o tn e j w M

Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Malechowo
REGULAMIN
RADY GMINY W MALECHOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.

Regulamin okrela organizacjê wewnêtrzn¹, tryb dzia³ania Rady Gminy i jej organów.

2.

Rada dzia³a na sesjach a tak¿e za porednictwem komisji .
II. ORGANIZACJA
§ 2.

Wewnêtrznymi organami Rady s¹:
1)

Przewodnicz¹cy,

2)

Komisje sta³e i dorane.
§ 3.

1.

Rada wybiera Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych.
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2.

Przewodnicz¹cy organizuje pracê Rady i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.

3.

W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego, jego obowi¹zki przejmuje Wiceprzewodnicz¹cy wskazany przez
Przewodnicz¹cego.
§ 4.

1.

Do realizacji okrelonych zadañ Rada powo³uje komisje sta³e i dorane.

2.

Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisja Polityki Gospodarczej, Bud¿etu i Ograniczania Skutków Bezrobocia -dzia³a w szczególnoci
w zakresie:
a) planowania gospodarczego i finansowego,
b) bud¿etu gminy,
c) problemów bezrobocia.
2) Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony rodowiska, Handlu, Us³ug, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Budownictwa -dzia³a w szczególnoci w zakresie:
a) gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i u¿ytkowymi,
b) organizacji i funkcjonowania komunalnych firm u¿ytecznoci publicznej,
c) organizacji i zarz¹dzania ruchem,
d) modernizacji i budowy urz¹dzeñ komunalnych,
e) ochrony rodowiska naturalnego cz³owieka,
f) funkcjonowania handlu, us³ug i rolnictwa,
g) zagospodarowania przestrzennego,
h) inwestycji,
i) infrastruktury technicznej,
j) budownictwa.
3) Komisja Owiaty, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej - dzia³a w szczególnoci w zakresie:
a) funkcjonowania placówek owiaty,
b) wychowania i kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y,
c) funkcjonowania s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej,
d) ochrony zdrowia.
4) Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy - dzia³a w szczególnoci w zakresie:
a) funkcjonowania placówek kultury oraz obiektów sportowych,
b) rozwoju sportu, rekreacji i turystyki,
c) promocji gminy,
d) wspierania organizacji samorz¹dowych,
5) Komisja Porz¹dku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich - dzia³a w szczególnoci
w zakresie:
a) przestrzegania aktów prawa miejscowego,
b) porz¹dku publicznego na obszarze gminy,
c) spraw obywatelskich nie objêtych przedmiotem dzia³ania komisji merytorycznych.
III. KOMISJE
§ 5.

1.

Zadaniem komisji, w zakresie przedmiotu dla którego zosta³y powo³ane jest w szczególnoci opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radê, Przewodnicz¹cego oraz Zarz¹d.

2.

Komisje mog¹ opiniowaæ wszystkie przedsiêwziêcia objête w³aciwoci¹ Rady.
§ 6.

1.

Pierwsze posiedzenie komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.

2.

Przewodnicz¹cego komisji i wiceprzewodnicz¹cych wybiera i odwo³uje komisja.
§ 7.

1.

Przewodnicz¹cy komisji zwo³uje jej posiedzenia, a tak¿e organizuje pracê komisji i kieruje dzia³alnoci¹.

2.

Prawo zwo³ywania posiedzenia komisji przys³uguje ponadto Przewodnicz¹cemu Rady w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) gdy na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji przewodnicz¹cy komisji nie zwo³uje posiedzenia w ci¹gu
siedmiu dni;
b) gdy przewodnicz¹cy komisji nie zwo³uje posiedzenia przez kwarta³.
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§ 8.
1.

Cz³onkowie komisji potwierdzaj¹ swój udzia³ w posiedzeniach podpisem na licie obecnoci.

2.

W posiedzeniach komisji bior¹ udzia³ jej cz³onkowie oraz osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego komisji.

3.

W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy oraz cz³onkowie Zarz¹du.

4.

W posiedzeniu komisji mog¹ równie¿ uczestniczyæ osoby inne ni¿ wymienione w ustêpie 1 do 3 - za zgod¹ komisji.

5.

Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
§ 9.

Komisja wyra¿a stanowisko zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
W przypadku tej samej liczby g³osów za i przeciw o wyniku g³osowania rozstrzyga g³os prowadz¹cego obrady.
§ 10.
1.

Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który zawiera:
a) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
b) przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
c) przyjêcie porz¹dku obrad,
d) stanowisko komisji.
Sprawy wymienione w pkt. b,c i d wymagaj¹ odrêbnych g³osowañ.

2.

Na ¿yczenie cz³onka komisji, w protokole mo¿e byæ zawarta treæ jego stanowiska, zdanie odrêbne i g³os w dyskusji.

3.

Protokó³ nie zawiera opisu dyskusji z zastrze¿eniem ust. 2.
§ 11.

Przed zakoñczeniem roku kalendarzowego komisje przedk³adaj¹ Radzie plany pracy na rok nastêpny, a sprawozdania
z dzia³alnoci, co najmniej raz w roku w terminie ustalonym przez Przewodnicz¹cego.
§ 12.
Komisje dorane rozwi¹zuj¹ siê po wype³nieniu zadania i przyjêciu przez Radê koñcowego sprawozdania.
IV. SESJE
A. PRZYGOTOWANIE SESJI.
§ 13.
1.

Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Gminy, proponuj¹c projekt porz¹dku obrad, wyznaczaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji.

2.

Sesja zwo³ywana jest równie¿ na wniosek Zarz¹du lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady.

3.

O terminie i miejscu obrad Rady Gminy powiadamia siê radnych najpóniej na siedem dni przed terminem obrad.

4.

W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz do³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne
materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.

5.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy podaje do publicznej wiadomoci informacjê o terminie, miejscu i przedmiocie obrad
Rady.
§ 14.

Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady Gminy ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
B. OBRADY
§ 15.
Ilekroæ w dziale tym jest mowa o przewodnicz¹cym nale¿y przez to rozumieæ prowadz¹cego obrady.
§ 16.
Sesje rady s¹ jawne.
§ 17.
1.

Sesjê otwiera Przewodnicz¹cy formu³¹: Otwieram sesjê Rady Gminy w Malechowie.

2.

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza prawomocnoæ obrad.

3.

Obrady s¹ prawomocne je¿eli uczestniczy w nich co najmniej po³owa ustawowego sk³adu rady (quorum).
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§ 18.
1.

W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodnicz¹cy og³asza, i¿ od tego momentu Rada
nie mo¿e podejmowaæ uchwa³, z tym ¿e uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹ moc.

2.

Je¿eli w porz¹dku obrad pozosta³y do podjêcia uchwa³y i nadal brak quorum, Przewodnicz¹cy przerywa obrady
i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

3.

Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych , którzy opucili obrady odnotowuje siê w protokole.
§ 19.

1.

Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu.

2.

Na wniosek Przewodnicz¹cego Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie
na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
§ 20.

1.

Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia projekt porz¹dku obrad.

2.

Z wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy radny, a tak¿e Wójt.
§ 21.

Porz¹dek obrad sesji z wyj¹tkiem sesji zwo³anych na wniosek Zarz¹du lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady winien zawieraæ
co najmniej:
1) zatwierdzenie porz¹dku obrad,
2) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
3) sprawozdanie zarz¹du z wykonania uchwa³ rady,
4) podjêcie uchwa³,
5) interpelacje i zapytania radnych.
§ 22.
1.

Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug uchwalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z
punktów. W uzasadnionych przypadkach mo¿e dokonaæ zmian kolejnoci realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad, po uzyskaniu akceptacji Rady.

2.

Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, z tym ¿e przewodnicz¹cy komisji w³aciwych dla przedmiotu obrad oraz Wójt mog¹ otrzymaæ prawo g³osu poza kolejnoci¹

3.

Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie wnioski radnych zg³oszone podczas sesji.
§ 23.

1.

Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków formalnych, takich jak:
a) stwierdzenie quorum,
b) zdjêcia okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
c) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
d) ponownego przeliczenia g³osów,
e) powtórzenia g³osowania (reasumpcji),
f) og³oszenia przerwy w obradach.

2.

Powtórzenie g³osowania (reasumpcja) nastêpuje na uzasadniony wniosek, po uzyskaniu akceptacji Rady.

3.

W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy poddaje radnym pod g³osowanie wnioski formalne.
§ 24.

Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na posiedzenie Rady.
§ 25.
1.

Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, dbaj¹c o to, aby wypowiedzi dotyczy³y meritum sprawy.

2.

Je¿eli temat, sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, Przewodnicz¹cy przywo³uje
radnego do porz¹dku a gdy przywo³anie nie odnosi skutku, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt taki odnotowuje siê
w protokole sesji.
§ 26.

1.

Podjêcie uchwa³ przez Radê Gminy na sesji odbywa siê wed³ug nastêpuj¹cej procedury:
a) przedstawienie projektu uchwa³,
b) przedstawienie opinii komisji rady,
c) prezentacja stanowiska Zarz¹du Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji,
d) dyskusja,
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g³osowanie poprawek zg³oszonych do projektu uchwa³ przez komisje, radnych oraz wójta, w pierwszej kolejnoci g³osuje siê poprawki najdalej id¹ce,
g³osowanie nad projektem uchwa³y po przeg³osowanych poprawkach.

Przewodnicz¹cy stwierdza fakt podjêcia lub nie podjêcia uchwa³y, podaj¹c liczbê g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê.
§ 27.

1.

W sprawach o istotnym znaczeniu dla gminy radny mo¿e sk³adaæ interpelacje na sesji lub miêdzy sesjami.

2.

Interpelacja powinna zawieraæ przedstawienie stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
z niego pytania kierowane do Zarz¹du.

3.

Interpelacjê sk³ada siê na pimie albo ustnie w biurze Rady Gminy.

4.

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki radny mo¿e z³o¿yæ interpelacjê bezporednio na sesji.

5.

Zarz¹d gminy udziela odpowiedzi na sesji oraz na ¿yczenie radnego pisemnie.

6.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ, aby radny interpelacjê zg³oszon¹ ustnie na sesji z³o¿y³ ze wzglêdu na przedmiot i zakres interpelacji na pimie w Biurze Rady.
§ 28.

1.

Radny mo¿e sk³adaæ wnioski i zapytania.

2.

Zapytanie sk³ada siê na pimie w biurze Rady Gminy lub ustnie na sesji w odpowiednim punkcie porz¹dku obrad.

3.

W razie niemo¿noci udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, musi byæ ona udzielona zg³aszaj¹cemu na
pimie w ci¹gu 14 dni, za porednictwem biura Rady Gminy.
§ 29.

1.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³kê: Zamykam sesjê Rady
Gminy w Malechowie.

2.

Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za czas trwania sesji.
§ 30.

1.

Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê protokó³, który powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz numery uchwa³, nazwisko
i imiê przewodnicz¹cego i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci, odnotowanie faktu opuszczenia obrad,
d) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
e) uchwalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treci wyst¹pieñ albo ich streszczenia, teksty zg³oszonych jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów za, przeciw, wstrzymuj¹cych siê,
podpis przewodnicz¹cego oraz protokolanta.

2.

Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

3.

Protokó³ powinien byæ udostêpniony radnym do zapoznania siê w biurze Rady najpóniej na trzy dni przed
terminem obrad kolejnej sesji.
§ 31.

1.

Do protoko³u do³¹cza siê:
1) listê obecnoci radnych,
2) listê zaproszonych goci,
3) teksty przyjêtych przez Radê uchwa³ wraz z uzasadnieniami,
4) z³o¿one na pimie usprawiedliwienia osób nieobecnych,
5) owiadczenia i inne dokumenty, w tym interpelacje z³o¿one w czasie sesji na pimie na rêce przewodnicz¹cego
obrad,
6) pisemne nie wyg³oszone wyst¹pienia radnych,
7) protoko³y komisji skrutacyjnej oraz karty g³osowania tajnego.
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2.

W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u,
przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy.

3.

Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 2 nie zostanie uwzglêdniony wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do Rady.

4.

Po przyjêciu przez Radê protoko³u z sesji, wyk³ada siê go w biurze Rady Gminy do publicznego wgl¹du.

5.

Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹, któr¹ Biuro Rady przechowuje przez 6 miesiêcy.
V. UCHWA£Y
§ 32.

1.

Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym, odnotowanych w protokole sesji.

2.

W sprawach uzasadnionych swoim ogólnospo³ecznym charakterem Rada mo¿e podejmowaæ rezolucje i apele.
§ 33.

1.

Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
a) przedmiot regulacji,
b) podstawê prawn¹,
c) proponowane uregulowania,
d) wykonawcê uchwa³y,
e) termin i sposób wejcia uchwa³y w ¿ycie,
f) uzasadnienie podjêcia uchwa³y,
g) akceptacje prawn¹.

2.

Projekt uchwa³y, przed rozpatrzeniem na sesji, przewodnicz¹cy przekazuje w³aciwej merytorycznie, komisji do
zaopiniowania. Przewodnicz¹cy mo¿e przedstawiæ na sesji do rozpatrzenia projekt uchwa³y nie przekazany wczeniej do zaopiniowania przez komisje.
§ 34.

1.

Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada Przewodnicz¹cy, Zarz¹d, komisje, a tak¿e grupa co najmniej piêciu radnych.

2.

Inicjatywa uchwa³odawcza winna byæ zg³oszona na pimie.
§ 35.

1.

Uchwa³y Rady winny byæ zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ treæ i zawieraæ
w szczególnoci:
a) datê, numer i tytu³,
b) podstawê prawn¹,
c) okrelenie przedmiotu,
d) okrelenie organu, któremu powierzono wykonanie uchwa³y,
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y,
f) okrelenie sposobu opublikowania, gdy uchwa³a tego wymaga.

2.

Uchwa³y mog¹ zawieraæ równie¿ inne elementy, jak na przyk³ad:
a) opisow¹ treæ wstêpn¹,
b) przepisy przejciowe i derogacyjne,
c) uzasadnienie.

3.

Uchwa³y podpisuje prowadz¹cy obrady.
§ 36.

1.

Biuro Rady Gminy zapisuje podjête uchwa³y w rejestrze i przechowuje wraz z protoko³ami sesji.

2.

Uchwa³y i wyci¹gi z protoko³u Biuro Rady Gminy przekazuje Zarz¹dowi gminy do realizacji.
VI. G£OSOWANIE
§ 37.

1.

W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

2.

G³osowanie odbywa siê przez podniesienie rêki.

3.

G³osowanie jawne przeprowadza prowadz¹cy obrady.

4.

Przeliczanie g³osów dokonuje przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy obrad.

5.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza prowadz¹cy obrady.
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§ 38.
1.

W przypadkach wskazanych przez ustawy stosuje siê g³osowanie tajne.

2.

G³osowanie tajne przeprowadza wybrana sporód radnych komisja skrutacyjna, pod przewodnictwem jednego
z jej cz³onków.

3.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ostemplowanych kart do g³osowania, wed³ug zasad zaproponowanych ka¿dorazowo przez komisjê skrutacyjn¹ i przyjêtych przez Radê, a samo g³osowanie przeprowadza siê wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.

4.

Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.

5.

Na podstawie wyników tajnego g³osowania, og³oszonych przez komisjê skrutacyjn¹, przewodnicz¹cy obrad stwierdza podjêcie przez Radê uchwa³y.
§ 39.

1.

Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady chyba, ¿e przepis
ustawy stanowi inaczej. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.

2.

Przez zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów rozumie siê g³osowanie, w którym za kandydatem lub wnioskiem opowie siê wiêksza
liczba g³osuj¹cych ni¿ przeciwko, z wyj¹tkiem wstrzymuj¹cych siê, które nie s¹ uwzglêdniane przy obliczeniu
wyników g³osowania.

3.

Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów ma miejsce wówczas, gdy za kandydatem lub wnioskiem oddana zostanie liczba
g³osów co najmniej o jeden wiêksza od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów (przeciw, wstrzymuj¹cych
siê).

4.

Bezwzglêdna wiêkszoæ ustawowego sk³adu Rady Gminy oznacza liczbê ca³kowit¹ g³osów oddanych za wnioskiem
przewy¿szaj¹ po³owê ustawowego sk³adu rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
§ 40.

1.

W obradach sesji uczestnicz¹ przewodnicz¹cy rad so³eckich bez prawa udzia³u w g³osowaniu.

2.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobom, o których mowa w ust. 1.

3.

Przewodnicz¹cym rad so³eckich przys³uguje prawo zg³aszania wniosków i zapytañ do prowadz¹cego obrady, radnych oraz Wójta.

4.

So³tysom przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i dieta na zasadach okrelonych przez Radê.
VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 41.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ niniejszego regulaminu
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Malechowo
ZASADY I TRYB DZIA£ANIA
KOMISJI REWIZYJNEJ
§1
1.

Komisja rewizyjna , zwana dalej komisj¹ jest organem Rady Gminy Malechowo powo³anym do przeprowadzania
kontroli dzia³alnoci Zarz¹du i gminnych jednostek organizacyjnych, innych jednostek, dla których Rada Gminy
jest organem za³o¿ycielskim oraz sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.

2.

Cz³onkiem komisji mo¿e byæ radny z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych Rady oraz bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du.
§ 2.

1.

Komisja pracuje wed³ug rocznego planu pracy, który przedstawia Radzie do zatwierdzenia.

2.

Rada mo¿e zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doranym.

3.

Rada zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli, okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej
przeprowadzenia.

4.

Komisja wykonuje inne zadania zlecone ustaw¹ z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym.
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§ 3.
Komisja w ramach kontroli i nadzoru bada pod wzglêdem legalnoci, rzetelnoci, gospodarnoci i celowoci dzia³alnoæ
gospodarcz¹, finansow¹ i organizacyjno - administracyjn¹ kontrolowanych jednostek, a w szczególnoci realizacjê
uchwa³ Rady Gminy, okrelaj¹cych podstawowe kierunki spo³eczno - gospodarczej dzia³alnoci gminy.
§ 4.
Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczêcia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja mo¿e termin ten
skróciæ.
§ 5.
1.

Kontrolê przeprowadza wy³oniony przez komisjê sporód jej cz³onków zespó³ kontroluj¹cy licz¹cy co najmniej
dwóch cz³onków.

2.

Cz³onkowie zespo³u kontroluj¹cego przeprowadzaj¹ kontrolê na podstawie imiennego upowa¿nienia, w którym
winny byæ równie¿ wyszczególnione: przedmiot, zakres i termin kontroli.

3.

Upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.

4.

Kontroluj¹cy podlega wy³¹czeniu od udzia³u w kontroli, je¿eli wyniki kontroli mog¹ dotyczyæ jego roszczeñ, praw
lub obowi¹zków albo roszczeñ, praw lub obowi¹zków jego ma³¿onka, krewnych i powinowatych b¹d osób zwi¹zanych z nim z tytu³u przysposobienia opieki lub kurateli. Kontroluj¹cy mo¿e byæ wy³¹czony równie¿ w razie stwierdzenia innych przyczyn, które mog¹ mieæ wp³yw na bezstronnoæ jego postêpowania.
§ 6.

W ramach przeprowadzonej kontroli zespó³ kontroluj¹cy uprawniony jest do:
1)

wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

2)

wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce, a zwi¹zanych z przedmiotem kontroli,

3)

zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4)

wnioskowania do Rady Gminy o spowodowanie powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych przedmiotem
kontroli,

5)

zwracanie siê do pracowników kontrolowanej jednostki o ustne lub pisemne wyjanienia w sprawach dotycz¹cych
przedmiotu kontroli,

6)

przyjmowania od pracowników kontrolowanej jednostki owiadczeñ.
§ 7.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma obowi¹zek:
1)

zapewniæ kontroluj¹cym odpowiednie warunki i rodki techniczne niezbêdne do sprawnego przeprowadzania kontroli,

2)

uzasadniæ pisemnie odmowê udostêpnienia zespo³owi kontroluj¹cemu dokumentów objêtych tajemnic¹ pañstwow¹ lub skarbow¹ .
§ 8.

1.

Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³ kontroluj¹cy winien przestrzegaæ:
1) przepisów bhp obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
2) przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹.

2.

Dzia³alnoæ zespo³u kontroluj¹cego nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy.
§ 9.

1.

Z przebiegu kontroli zespó³ kontroluj¹cy sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy jego cz³onkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

2.

Protokó³ pokontrolny powinien zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe jej kierownika,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) okrelenie przedmiotu i zakresu kontroli,
4) datê kontroli, ze wskazaniem czasu jej trwania,
5) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
6) ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
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ewentualne wyjanienie kierownika jednostki kontrolowanej,
wykaz za³¹czników.
§ 10.

Komisja kieruje do kontrolowanych jednostek oraz do Zarz¹du Gminy wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi
i wnioski dotycz¹ce stwierdzonych nieprawid³owoci, propozycje zapobiegania im na przysz³oæ oraz usprawnienia
dzia³alnoci, która by³a przedmiotem kontroli.
§ 11.
1.

O terminie ka¿dego posiedzenia komisji jej przewodnicz¹cy powiadamia Przewodnicz¹cego Rady Gminy.

2.

Komisja jest w³adna wydaæ opiniê w sprawach, które nale¿¹ do jej kompetencji, je¿eli w posiedzeniu komisji bierze
udzia³ co najmniej po³owa jej cz³onków.

3.

Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu, w przypadku równej liczby g³osów za i przeciw decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
§ 12.

1.

Co najmniej raz w roku, w terminie ustalonym przez Przewodnicz¹cego Rady komisja przedstawia Radzie sprawozdanie ze swej dzia³alnoci.

2.

Sprawozdanie powinno zawieraæ w szczególnoci:
1) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz osób
odpowiedzialnych za ich powstanie,
2) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
3) je¿eli zachodzi koniecznoæ, wnioski o podjêcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powsta³ych nieprawid³owoci.
§ 13.

Obs³ugê techniczno - biurow¹ Komisji zapewnia Urz¹d Gminy.
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy Malechowo
TRYB PRACY ZARZ¥DU
GMINY MALECHOWO
A. SK£AD I KOMPETENCJE ZARZ¥DU
§ 1.
1.

Zarz¹d Gminy Malechowo, zwany dalej Zarz¹dem jest organem wykonawczym gminy.

2.

Zarz¹d Gminy liczy od 5 do 7 osób:
a) Wójt - Przewodnicz¹cy Zarz¹du,
b) Zastêpca Wójta,
c) pozostali cz³onkowie.
§ 2.

1.

Zarz¹d realizuje zadania wynikaj¹ce z przepisów prawa i uchwa³ Rady Gminy.

2.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
a) przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
b) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
c) gospodarowanie mieniem komunalnym,
d) przygotowywanie projektu bud¿etu oraz wykonywanie bud¿etu,
e) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
f) wykonywanie zadañ zleconych i przyjêtych od administracji rz¹dowej w drodze porozumienia,
g) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
h) przedk³adanie Radzie sprawozdañ z wykonania uchwa³ Rady i dzia³alnoci finansowej gminy,
i) wydawanie zarz¹dzeñ w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu,
publicznego, zarz¹dzenia takie wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Rady,
j) udzielanie kierownikom podleg³ych jednostek organizacyjnych gminy pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek,
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informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej, gospodarczej oraz wykorzystania rodków bud¿etowych,
prowadzenie spraw w zakresie zwyk³ego zarz¹dzania maj¹tkiem gminy, zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych do
wysokoci ustalonej przez Radê.
B. TRYB PRACY ZARZ¥DU
§ 3.

1.

Zarz¹d pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du.

2.

Posiedzenia Zarz¹du zwo³ywane s¹ w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na miesi¹c.

3.

Posiedzeniom Zarz¹du przewodniczy Wójt.
§ 4.

1.

W posiedzeniu Zarz¹du uczestnicz¹ bez prawa g³osowania sekretarz gminy, skarbnik oraz kierownik referatu
organizacyjnego.

2.

W posiedzeniach Zarz¹du ma prawo uczestniczyæ Przewodnicz¹cy Rady oraz inne osoby zaproszone przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
§ 5.

1.

Projekt porz¹dku obrad posiedzenia Zarz¹du ustala Przewodnicz¹cy Zarz¹du.

2.

Cz³onkowie Zarz¹du maj¹ prawo zg³aszaæ propozycje zmian porz¹dku obrad, który podlega zatwierdzeniu przez
Zarz¹d.
§ 6.

1.

Materia³y na posiedzenia Zarz¹du, zawieraj¹ce :
a) projekty uchwa³ Rady,
b) projekty uchwa³ Zarz¹du,
c) wnioski komisji Rady,
d) wnioski i zapytania mieszkañców,
e) informacje,
- przygotowuje Biuro Rady i dostarcza je cz³onkom Zarz¹du.

2.

Wszystkie projekty uchwa³ musz¹ byæ zaopiniowane przez radcê prawnego pod wzglêdem formalno - prawnym.
§ 7.

Na posiedzeniu Zarz¹du poszczególne punkty porz¹dku obrad referuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du lub osoba przez niego
upowa¿niona.
§ 8.
Uchwa³y Zarz¹du s¹ podejmowane w wyniku g³osowania jawnego, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Zarz¹du. Przy równej iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
§ 9.
1.

Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który zawiera:
a) porz¹dek posiedzenia,
b) streszczenie przebiegu dyskusji,
c) treæ projektów uchwa³ poddanych pod g³osowanie,
d) wyniki g³osowañ,
e) ustalenia Zarz¹du,
f) listê obecnoci.

2.

Protoko³y s¹ numerowane i przechowywane zgodnie z instrukcj¹ kancelaryjn¹.

3.

Protoko³y po przyjêciu przez Zarz¹d podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
§ 10.

1.

Uchwa³y Zarz¹du zawieraj¹:
a) datê, numer i tytu³,
b) podstawê prawn¹,
c) okrelenie przedmiotu,
d) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y.
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2.

Uchwa³y Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du bior¹cy udzia³ w posiedzeniu.

3.

Rejestr uchwa³ Zarz¹du prowadzi Biuro Rady.

4.

Kopie uchwa³ przekazuje siê do realizacji kierownikom jednostek organizacyjnych oraz samodzielnym stanowiskom
pracy w Urzêdzie Gminy.
§ 11.

1.

Decyzje wydawane przez Zarz¹d gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Wójt.

2.

W decyzji wymienia siê imiê i nazwisko cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydaniu decyzji.
§ 12.

1.

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki Zarz¹d wydaje przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzenia.

2.

Prowadzenie ewidencji zarz¹dzeñ oraz nadzór nad ich realizacj¹ nale¿y do kierownika referatu organizacyjnego.
C. PRAWA I OBOWI¥ZKI CZ£ONKÓW ZARZ¥DU
§ 13.

1.

Wójt Gminy jest Przewodnicz¹cym Zarz¹du, prze³o¿onym wszystkich pracowników samorz¹dowych i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.

2.

Wójt reprezentuje gminê na zewn¹trz.

3.

W przypadku nieobecnoci Wójta z powodu choroby lub urlopu, jego kompetencje przejmuje zastêpca wójta.
§ 14.

W imieniu Zarz¹du pisma, og³oszenia i inne dokumenty podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
§ 15.
1.

Do zadañ cz³onków Zarz¹du nale¿y:
a) aktywne uczestnictwo w posiedzeniu Zarz¹du,
b) nadzorowanie realizacji zadañ, wynikaj¹cych z uchwa³ rady i Zarz¹du w zakresie okrelonym przez Wójta,
c) bie¿¹cy nadzór nad wykonaniem bud¿etu gminy,
d) wspó³praca z komisjami Rady,
e) wystêpowanie w imieniu Zarz¹du w sprawach i zakresie ustalonym przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du.

2.

Cz³onek Zarz¹du ma prawo po uprzednim powiadomieniu kierownika jednostki, zwracaæ siê bezporednio do pracowników Urzêdu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w celu uzyskania informacji, niezbêdnych dla w³aciwego wype³nienia swoich obowi¹zków.
D. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 16.

1.

Wójt i zastêpca wójta za pe³nienie swoich funkcji otrzymuj¹ wynagrodzenie.

2.

Pozostali cz³onkowie Zarz¹du, bêd¹cy radnymi, otrzymuj¹ z bud¿etu gminy zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych
oraz dietê na zasadach ustalonych przez Radê Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y.

Poz. 89
UCHWA£A NR VI/ 35 / 99
Rady Miejskiej w Szczecinku
z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Szczecinka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Szczecinku uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXII/176/96 Rady Miejskiej w Szczecinku z dnia 27 wrzenia 1996 r. w sprawie Statutu
Miasta Szczecinka (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 49, poz. 149 i z 1998 r.. Nr 15, poz. 81) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
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1)

w § 8 w ust. 11, 18 i 19, w § 9 w ust. 3, w § 21 w ust. 2 w pkt m, w § 30 u¿yte w ró¿nych przypadkach wyrazy ustawa
o samorz¹dzie terytorialnym zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami ustawa o samorz¹dzie
gminnym,

2)

w § 9 ust. 9 skrela siê s³owa oraz podejmowania uchwa³ w sprawach udzielania absolutorium Zarz¹dowi Miasta,

3)

w skrela siê § 9 ust. 10,

4)

§ 9 dotychczasowe ust. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 otrzymuj¹ oznaczenie 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

5)

§ 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Klub radnych mo¿e tworzyæ nie mniej ni¿ trzech radnych,

6)

w § 1 ust. 5 za³¹cznika nr 5 do Statutu Miasta wyrazy Sejmiku Samorz¹dowego zastêpuje siê wyrazami Rady
poprzedniej kadencji oraz po wyrazach na obszarze ca³ego kraju dodaje siê wyrazy lub w przypadku wyborów
przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Miejskiej w Szczecinku,

7)

w § 5 ust. 1 za³¹cznika nr 5 do Statutu Miasta skrela siê pkt d, a dotychczasowy punkt e otrzymuje oznaczenie
d.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Janczewski
Poz. 90
UCHWA£A NR IV/37/99
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Karlino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Karlinie
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W statucie Gminy Karlino stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIII/198/96 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 12 lipca
1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karlino (Dz.Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 43, poz. 127, z 1998 r. Nr 2, poz. 13,
Nr 17, poz. 92) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 2 wyraz koszaliñskim zastêpuje siê wyrazem zachodniopomorskim,

2)

w § 6 w ust. 2 w pkt 3:
a) po wyrazach utrzymania czystoci dodaje siê wyrazy i porz¹dku,
b) wyraz utylizacji zastêpuje siê wyrazem unieszkodliwiania,

3)

w § 6 w ust. 2 w pkt 3, 9, 10 i 13, w § 49 w pkt 1 w lit. a), c), e) i i), w § 68 w pkt 3 i 10, w § 84 w ust. 3 i w § 86 u¿yty
w ró¿nych przypadkach i liczbach wyraz komunalny zastêpuje siê u¿ytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem gminny,

4)

w § 9 w ust. 2 wyraz miêdzykomunalnego zastêpuje siê wyrazem miêdzygminnego,

5)

w § 13 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
Podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ na podstawie odrêbnie zawieranych porozumieñ z administracj¹ rz¹dow¹ oraz samorz¹dow¹,

6)

§ 15 otrzymuje brzmienie:
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni od
og³oszenia zbiorczych wyników do rad na obszarze ca³ego kraju lub w wypadku wyborów przedterminowych
w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady,

7)

w § 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Uchwa³a Rady w sprawie okrelonej w § 82 ust. 2 powinna wskazaæ nazwê, obszar, granice i siedzibê organów
jednostki pomocniczej,
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w § 89 w ust. 3 i w § 91 zastêpuje siê wyraz terytorialnym wyrazem gminnym.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Tomasz Rusiecki

Poz. 91
UCHWA£A NR VI /32/99
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 25 lutego 1999 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobylanka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art.41 ust.1 i art.42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622;
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Gminy Kobylanka stanowi¹cy integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Kobylance Nr XXII/104/96 z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Kobylanka (Dz.Urz. Woj. Szczec. Nr 23, poz. 164).
§ 3.
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Kobylance Nr XI/47/91 z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Rady Gminy w Kobylance.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Maria Szyndlarewicz

S TAT U T
G M I N Y

K O B Y L A N K A

Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Osoby zamieszkuj¹ce w granicach administracyjnych gminy Kobylanka tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹.
§ 2.
Opis przebiegu granic gminy Kobylanka wraz z map¹ stanowi za³¹cznik nr 4 do Statutu.
§ 3.
Wspólnota samorz¹dowa mieszkañców oraz terytorium gminy Kobylanka - zwana dalej Gmin¹ - s¹ gmin¹ w rozumieniu
ustawy o samorz¹dzie terytorialnym.
§ 4.
Siedzib¹ organów gminy jest miejscowoæ Kobylanka.
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§ 5.
Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
§ 6.
Gmina posiada herb. Wzór przedstawia za³¹cznik nr 5 do Statutu. Insygnia Gminy podlegaj¹ ochronie prawnej. Zgodê na
ich komercyjne u¿ywanie wyra¿a Zarz¹d Gminy.
§ 7.
Rada Gminy mo¿e osobie szczególnie zas³u¿onej dla Gminy nadaæ Honorowe Obywatelstwo.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA GMINY
§ 8.
Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej, tworzenie warunków do racjonalnego
i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty.
§ 9.
1.

Do zadañ Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz
innych podmiotów.

2.

Gmina wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej na³o¿one przez ustawy lub
wynikaj¹ce z porozumieñ zawartych z t¹ administracj¹.

3.

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 10.

Do zadañ w³asnych Gminy nale¿¹ sprawy wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów, a w szczególnoci:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymywania
czystoci oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych;
7) komunalnego budownictwa mieszkaniowego;
8) owiaty, w tym szkó³ podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli i innych placówek owiatowo-wychowawczych;
9) kultury, w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni komunalnej i zadrzewieñ;
13) cmentarzy komunalnych;
14) porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) zapewnienie kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
§ 11.
W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
§ 12.
Gmina oraz gminna jednostka organizacyjna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie wykraczaj¹c¹ poza zadania
o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§ 13.
1.

Je¿eli wykonanie zadañ publicznych przekracza mo¿liwoci organizacyjne, Gmina mo¿e, przyst¹piæ do zwi¹zku
gmin.
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2.

Przyst¹pienie do zwi¹zku wymaga uchwa³y Rady.

3.

Gmina mo¿e wykonywaæ zadania publiczne na zasadach wspó³dzia³ania miêdzykomunalnego.

4.

Gmina mo¿e tworzyæ stowarzyszenia, porozumienia lub inne zorganizowane podmioty oraz byæ ich cz³onkiem - na
zasadach prawa w³aciwego tym podmiotom.
Rozdzia³ III
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA ORGANÓW GMINY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 14.

1.

Mieszkañcy Gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za
porednictwem organów Gminy.

2.

Zasady i tryb przeprowadzenia referendum okrela ustawa z dnia 11 padziernika 1991 r. o referendum gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 84, poz. 386).
§ 15.

Organami Gminy s¹:
1)

Rada Gminy,

2)

Zarz¹d Gminy.
RADA GMINY
§ 16.

1.

Organem stanowi¹cym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy, zwana w treci niniejszego Statutu Rad¹.

2.

Rada jest reprezentantem zbiorowych interesów wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców Gminy.

3.

Rada sk³ada siê z radnych w liczbie okrelonej w ustawie 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, Nr 162, poz. 1126) zwanej dalej Ustaw¹, wybranych
przez mieszkañców Gminy zgodnie z ustaw¹  ordynacja wyborcza do rad gmin z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 1996 r.
Nr 84, poz. 387).

4.

Rada realizuje zadania okrelone w ustawie oraz w przepisach odrêbnych nie zastrze¿onych na rzecz innych podmiotów. W szczególnoci okrela politykê rozwoju Gminy.

5.

Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Gminy nale¿¹ zadania okrelone ustawami, a w szczególnoci:
1) uchwalanie Statutu Gminy,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu, oraz Sekretarza Gminy
- na wniosek przewodnicz¹cego Zarz¹du,
4) uchwalanie bud¿etu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania sk³adników mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych Gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych, oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia
zasad Zarz¹d mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d
w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê usta1on¹
corocznie przez Radê Gminy, b¹d wykraczaj¹cych poza rok bud¿etowy,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
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h) tworzenia, likwidacji, i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, na podstawie porozumienia,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
nadawanie Honorowego Obywatelstwa Gminy,
stanowienia w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada realizuje funkcje kontrolne przez: uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej, komisji sta³ych i doranych,
radnych, a tak¿e przez interpelacje i zapytania radnych w sposób okrelony w za³¹cznikach nr 1 i nr 3.
§ 17.

Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady okrela Regulamin Rady Gminy stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do Statutu.
RADNI
§ 18.
Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami i ich organizacjami, przyjmuje zg³aszane skargi,
uwagi i wnioski oraz przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
§ 19.
1.

Radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2.

Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ radnego od pracy zawodowej w celu umo¿liwienia mu wziêcia udzia³u
w pracach organów Gminy.

3.

Radny oraz cz³onkowie komisji spoza Rady otrzymuj¹ diety i zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na warunkach
okrelonych przez Radê.
§ 20.

1.

Radny jest zobowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady oraz jednostek, b¹d instytucji do których zosta³ wybrany lub
desygnowany.

2.

Radny jest zobowi¹zany z³o¿yæ owiadczenie o swoimi stanie maj¹tkowym zgodnie z ustaw¹.
§ 21.

Zasady postêpowania w przypadku kolizji mandatu radnego z zatrudnieniem w Urzêdzie Gminy lub innych jednostkach
organizacyjnych Gminy okrela ustawa.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
§ 22.
1.

Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego Rady i wiceprzewodnicz¹cego.

2.

Funkcji, o których mowa w ust. 1, nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ cz³onka Zarz¹du Gminy.
§ 23.

1.

Przewodnicz¹cy Rady, wspó³dzia³aj¹c z wiceprzewodnicz¹cym Rady i przewodnicz¹cymi komisji Rady oraz klubów
radnych, kieruje jej prac¹ oraz czuwa nad zapewnieniem radnym warunków niezbêdnych do wykonywania mandatu.

2.

W przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez Przewodnicz¹cego zastêpuje go wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 24.

Przewodnicz¹cy Rady w szczególnoci:
a) zwo³uje sesje Rady,
b) przewodniczy obradom Rady,
c) reprezentuje Radê na zewn¹trz,
d) nadzoruje w imieniu Rady terminowoæ wykonywania uchwa³ Rady,
e) zapewnia realizacje uprawnieñ Rady, jej komisji i radnych,
f) udziela radnym, na wniosek w³aciwych komisji, upowa¿nieñ do przeprowadzenia kontroli,
g) kontroluje terminowoæ udzielania odpowiedzi na interpelacje,
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powo³uje z w³asnej inicjatywy, na wniosek komisji albo Rady, ekspertów w celu opracowania opinii, lub
ekspertyz w sprawach rozpatrywanych przez Radê b¹d komisje,
okrela zakres obowi¹zków wiceprzewodnicz¹cego Rady,
opiniuje projekt bud¿etu w zakresie wydatków Rady i Biura Rady Gminy.
KOMISJE RADY
§ 25.

1.

W celu sprawnego wykonywania zadañ Rada mo¿e powo³aæ komisje stale, okrelaj¹c ich sk³ad osobowy i przedmiot dzia³alnoci.

2.

Rada mo¿e powo³ywaæ komisje dorane okrelaj¹c ich sk³ad osobowy, zakres i przedmiot dzia³ania i ewentualnie
czas funkcjonowania.

3.

Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego komisji wybieraj¹ radni - cz³onkowie komisji sporód radnych wchodz¹cych w sk³ad danej komisji.
§ 26.

Do zadañ komisji sta³ych nale¿y w szczególnoci:
1)

opiniowanie projektów uchwa³ Rady,

2)

wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,

3)

kontrolowanie dzia³alnoci Zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek w zakresie w³aciwoci komisji,

4)

kontrolowanie realizacji uchwa³ Rady,

5)

praca koncepcyjna w zakresie w³aciwoci komisji,

6)

rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radê, komisje Rady, Zarz¹d, cz³onków Zarz¹du, cz³onków
komisji i inne podmioty oraz mieszkañców.
§ 27.

1.

Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ w celu kontrolowania dzia³alnoci Zarz¹du i gminnych jednostek organizacyjnych.

2.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej mog¹ wchodziæ tylko radni, z wy³¹czeniem cz³onków Zarz¹du oraz Przewodnicz¹cego
i wiceprzewodnicz¹cego Rady.

3.

Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§ 28.

1.

Komisje podlegaj¹ wy³¹cznie Radzie.

2.

Komisje dzia³aj¹ na podstawie rocznego planu pracy oraz wykonuj¹ zadania zlecone doranie przez Radê.

3.

Komisje sk³adaj¹ Radzie sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 29.

1.

Radny, z wyj¹tkiem Przewodnicz¹cego Rady, mo¿e byæ cz³onkiem co najmniej jednej komisji sta³ej.

2.

Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ 2 komisji sta³ych oraz Komisji Rewizyjnej.

3.

Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub wiceprzewodnicz¹cym tylko jednej komisji sta³ej.

4.

Przewodnicz¹cy Rady, ani wiceprzewodnicz¹cy Rady nie mog¹ byæ przewodnicz¹cymi ani wiceprzewodnicz¹cymi
komisji sta³ych.
§ 30.

Cz³onkami komisji sta³ych i doranych, z zastrze¿eniem § 27 ust. 2, mog¹ byæ osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy iloci radnych wchodz¹cych w sk³ad komisji.
KLUBY RADNYCH
§ 31.
1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych w celu realizacji wspólnych zamierzeñ programowych. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu radnych.

2.

Klub radnych mo¿e byæ utworzony przez co najmniej 4 radnych.

3.

Kluby radnych dzia³aj¹ na podstawie w³asnych regulaminów. Fakt powstania klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu Rady. W zg³oszeniu nale¿y pod¹æ nazwê klubu, jego sk³ad osobowy oraz w³adze upowa¿nione do
jego reprezentowania.
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Ka¿dorazow¹ zmianê w sk³adzie osobowym, lub w³adzach klubu nale¿y zg³osiæ niezw³ocznie Przewodnicz¹cemu
Rady.
§ 32.

1.

Kluby radnych mog¹ wystêpowaæ do Wójta Gminy o nieodp³atne udostêpnienie pomieszczeñ w celu odbywania
swoich spotkañ.

2.

Wykorzystanie pomieszczeñ gminy na posiedzenia klubu radnych mo¿e odbywaæ siê tylko w czasie pracy urzêdu.

3.

Na posiedzenia klubowe wyznacza siê sale posiedzeñ urzêdu gminy w Kobylance.

4.

Korzystanie z pomieszczeñ urzêdu gminy przez klub radnych nie mo¿e zak³óciæ pracy urzêdu gminy, jak te¿ Rady
Gminy.

5.

Korzystanie ze sprzêtu bêd¹cego we w³adaniu Urzêdu Gminy na rzecz klubu radnych mo¿e byæ realizowane za
odp³atnoci¹.
ZARZ¥D GMINY
§ 33.

1.

Organem wykonawczym gminy jest Zarz¹d Gminy, zwany w treci niniejszego Statutu Zarz¹dem.

2.

W sk³ad Zarz¹du wchodzi 6 osób:
1) Wójt gmin jako przewodnicz¹cy,
2) zastêpca wójta,
3) cz³onkowie Zarz¹du.
§ 34.

1.

Rada wybiera Zarz¹d sporód radnych, lub spoza sk³adu Rady, w ci¹gu 6 miesiêcy od daty og³oszenia wyników
wyborów przez w³aciwy organ wyborczy.

2.

Zarz¹d jest wybierany na okres kadencji Rady.

3.

Po up³ywie kadencji Rady, Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du.

4.

Cz³onkostwa Zarz¹du nie mo¿na ³¹czyæ z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej.
§ 35.

1.

Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady i inne zadania Gminy okrelone przepisami prawa.

2.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
a) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
b) wykonywanie uchwa³ Rady oraz okrelanie sposobu ich realizacji,
c) opracowywanie projektu bud¿etu i jego realizacja,
d) podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem gminy, w tym:
1) zaci¹ganie po¿yczek krótkoterminowych w granicach upowa¿nienia udzielonego przez Radê na dany rok
kalendarzowy,
2) zaci¹ganie zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci nie przekraczaj¹cej
wartoci ustalonej przez Radê na dany rok bud¿etowy,
e) wykonywanie zadañ zleconych i przejêtych od administracji rz¹dowej,
f) gospodarowanie mieniem komunalnym,
g) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie im pe³nomocnictw do zarz¹dzania mieniem tych jednostek,
h) udzielanie upowa¿nieñ do sk³adania owiadczeñ woli w zakresie zarz¹du mieniem Gminy w granicach przewidzianych przepisami prawa,
i) okrelenie zakresu, w jakim Wójt Gminy mo¿e powierzyæ Sekretarzowi prowadzenie spraw Gminy w swoim
imieniu,
j) zatwierdzanie podjêtych przez Wójta czynnoci nale¿¹cych do Zarz¹du w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki
zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego,
k) przedk³adanie Radzie sprawozdañ z pracy Zarz¹du i dzia³alnoci finansowej gminy,
1) wystêpowanie z wnioskiem do Przewodnicz¹cego Rady o zwo³anie sesji,
m) wydawanie decyzji administracyjnych przekazanych przepisami prawa do kompetencji Zarz¹du,
n) wydawanie przepisów porz¹dkowych w formie zarz¹dzeñ w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, o których
mowa w ustawie,
o) informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu rodków bud¿etowych,
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1.

W realizacji zadañ w³asnych Zarz¹d podlega Radzie.

2.

Dzia³alnoæ Zarz¹du dotycz¹ca gospodarki finansowej Gminy podlega pó³rocznym sprawozdaniom i corocznemu
absolutorium.
§ 37.

1.

Do zadañ Wójta Gminy - przewodnicz¹cego Zarz¹du, nale¿¹ sprawy okrelone w ustawach, a w szczególnoci:
1) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz,
2) organizowanie pracy Zarz¹du,
3) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy,
4) kierowanie prac¹ Urzêdu Gminy,
5) wykonywanie funkcji zwierzchnika s³u¿bowego wobec pracowników Urzêdu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wy³¹czeniem zatrudniania i odwo³ywania tych ostatnich),
6) wnioskowanie o wybór i odwo³anie cz³onków Zarz¹du oraz powo³anie i odwo³anie Sekretarza i Skarbnika
Gminy,
7) og³aszanie bud¿etu Gminy oraz sprawozdania z jego wykonania,
8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2.

Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ cz³onków Zarz¹du lub innych pracowników Urzêdu do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 8.
§ 38.

1.

Wójt Gminy, jego zastêpca s¹ pracownikami samorz¹dowymi na podstawie wyboru.

2.

Czynnoci zwi¹zane z nawi¹zaniem i zmianami stosunku pracy (z wy³¹czeniem odwo³ania) z Wójtem Gminy i jego
zastêpc¹ wykonuje przewodnicz¹cy Rady.
§ 39.

1.

Sekretarz i Skarbnik Gminy s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie powo³ania.

2.

Powo³ania dokonuje Rada na wniosek Wójta, a stosunek pracy nawi¹zuje wójt.
§ 40.

Owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek
Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d (pe³nomocnik), dwie osoby upowa¿nione przez Zarz¹d (pe³nomocnicy) lub
jedna osoba upowa¿niona przez Zarz¹d.
§ 41.
1.

Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

2.

Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Gminy okrela jego Regulamin, a gminych jednostek organizacyjnych
ich statuty.

3.

Regulamin i statuty, o których mowa w ust. 2, uchwala Rada na wniosek Zarz¹du Gminy.
§ 42.

Zarz¹d Gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 43.
Tryb pracy Zarz¹du okrela Regulamin Zarz¹du Gminy stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do Statutu.
Rozdzia³ IV
SAMORZ¥DOWE JEDNOSTKI POMOCNICZE
§ 44.
Podstawow¹ jednostk¹ pomocnicz¹ w gminie jest so³ectwo.
§ 45.
1.

Jednostki pomocnicze tworzy Rada w drodze uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami, lub z ich
inicjatywy, kieruj¹c siê uwarunkowaniami przestrzennymi oraz bior¹c pod uwagê istnieje wiêzi spo³eczne mieszkañców danego obszaru.

2.

Uchwa³a Rady, o której mowa w ust. 1, powinna wskazywaæ: nazwê i granice jednostki pomocniczej.
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Zasady i termin wyborów rady jednostki pomocniczej okrela Rada Gminy w odrêbnej uchwale.
§ 46.

1.

Jednostki pomocnicze w gminie dzia³aj¹ w oparciu o statut uchwalony przez Radê Gminy.

2.

Statut jednostki pomocniczej okrela szczegó³owo jej organizacjê oraz zakres dzia³ania, zarz¹dzania i korzystania
z mienia komunalnego oraz rozporz¹dzanie dochodami z tego ród³a, zadania i sposób finansowania oraz zasady
wspó³pracy z organami Gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
§ 47.

Organem uchwa³odawczym jednostki pomocniczej jest rada so³ecka, a organem wykonawczym so³tys.
§ 48.
1.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy zawiadamia Rady So³eckie o sesjach Rady Gminy przekazuj¹c im jednoczenie materia³y na sesjê.

2.

So³tys, cz³onek Rady So³eckiej lub inna zainteresowana osoba mo¿e uczestniczyæ w sesjach Rady Gminy z prawem
zabierania g³osu w sprawach dotycz¹cych jednostki ale bez prawa udzia³u w g³osowaniach.

3.

So³tys organizuje wspó³dzia³anie jej organów z komisjami Rady i radnymi z terenu danego so³ectwa.
§ 49.

Jednostka pomocnicza mo¿e przej¹æ do realizacji zadania w³asne Gminy w trybie uchwa³y Rady Gminy oraz ustaleñ
zawartych z Zarz¹dem Gminy okrelaj¹cych w szczególnoci: rodzaj i zakres przejmowanego zadania oraz sposób finansowania i nadzoru nad jego realizacj¹.
§ 50.
1.

Rada jednostki pomocniczej decyduje o sposobie korzystania z mienia komunalnego przekazanego jednostce przez
Zarz¹d Gminy w celu prowadzenia podstawowej dzia³alnoci statutowej oraz w zwi¹zku z prowadzeniem przejêtych
od Gminy jej zadañ w³asnych.

2.

Zarz¹d Gminy udziela cz³onkom rady jednostki pomocniczej pe³nomocnictw do wykonywania czynnoci zwi¹zanych z korzystaniem z przekazanego jednostce pomocniczej mienia oraz prowadzeniem gospodarki finansowej.
§ 51.

1.

Po¿ytki pochodz¹ce z gospodarowania mieniem, o którym mowa w § 50, przekazanym jednostce pomocniczej s¹
dochodami bud¿etu gminy.

2.

Rada jednostki pomocniczej ustala tytu³y wydatkowania dochodów, o których mowa w ust. 1.

3.

Realizacja wydatków, o których mowa w ust.2 nastêpuje po:
a) ujêciu dochodów pochodz¹cych z przekazanego jednostce pomocniczej mienia i kierunków ich wydatkowania
w bud¿ecie gminy,
b) zrealizowaniu dochodów.

4.

Procedur prowadzenia gospodarki finansowej jednostki pomocniczej okrela Zarz¹d Gminy w formie uchwa³y.
§ 52.

1.

Jednostki pomocnicze uczestnicz¹ w pracach nad tworzeniem bud¿etu gminy zgodnie z zasadami ustalonymi przez
Radê Gminy.

2.

Zmiany bud¿etu gminy dotycz¹ce ograniczenia wydatków na realizacjê zadañ prowadzonych przez jednostkê pomocnicz¹ wymagaj¹ zaopiniowania przez jednostkê pomocnicz¹, której zmiany te dotycz¹.

3.

Jednostki pomocnicze maj¹ prawo zaci¹gaæ zobowi¹zania i realizowaæ wydatki do wysokoci rodków ujêtych
w bud¿ecie gminy na realizowane przez jednostkê pomocnicz¹ zadania.
§ 53.

1.

Rada Gminy ustala w bud¿ecie gminy rodki finansowe przeznaczone na rea1izacjê zadañ statutowych jednostek
pomocniczych, bior¹c pod uwagê liczbê mieszkañców w poszczególnych jednostkach.

2.

Jednostka pomocnicza wykonuj¹ca zadania przekazane jej przez Radê Gminy, o których mowa w § 49, otrzymuje
rodki finansowe na ich realizacjê.
§ 54.

1.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej sprawuje Rada Gminy oraz Zarz¹d Gminy.

2.

Kontrolê dzia³alnoci rady jednostki pomocniczej prowadzi komisja rewizyjna jednostki powo³ana ze sk³adu Rady
Gminy.
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W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w zakresie zarz¹dzania sprawami finansowymi i maj¹tkowymi nale¿¹cymi do kompetencji jednostki pomocniczej, komisja rewizyjna informuje o tym niezw³ocznie radê tej jednostki i
Radê Gminy.
§ 55.

1.

Zarz¹d Gminy mo¿e sprawdzaæ zgodnoæ z prawem uchwa³ podejmowanych przez organy jednostki pomocniczej.

2.

Organem w³aciwym do uchylenia uchwa³y jednostki pomocniczej podjêtej niezgodnie z prawem jest Rada Gminy.
Rozdzia³ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 56.

1.

Uchwalenie Statutu nastêpuje po uprzednim uzgodnieniu jego projektu z Rad¹ Gminy.

2.

Statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 57.

Zmiana Statutu wymaga uchwa³y Rady z uwzglêdnieniem zasad okrelonych w § 56.
§ 58.
W sprawach nie uregulowanych w Statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustawy oraz inne przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce.
Za³¹cznik nr 1 do Statutu
Gminy Kobylanka
REGULAMIN RADY GMINY
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Regulamin Rady Gminy okrela wewnêtrzn¹ organizacjê i tryb pracy Rady Gminy Kobylanka z wy³¹czeniem Komisji
Rewizyjnej, której regulamin okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§ 2.
Rada dzia³a na sesjach oraz za porednictwem komisji i poszczególnych radnych.
Rozdzia³ II
LUBOWANIE I WYKONYWANIE MANDATU RADNEGO
§ 3.
l.

Na pierwszej sesji Rady , przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radny sk³ada lubowanie, którego rota
brzmi:
lubujê uroczycie jako radny pracowaæ dla dobra i pomylnoci gminy, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem
oraz z interesami gminy i jej mieszkañców, godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê
o ich sprawy oraz nie szczêdziæ si³ dla wykonania zadañ gminy.

2.

Po odczytaniu roty przez Radnego Seniora, wywo³ani w kolejnoci alfabetycznej radni kolejno powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê.

3.

Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹
lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
§ 4.

l.

Radny mo¿e odbywaæ dy¿ury w swoim okrêgu wyborczym, lub w siedzibie Rady. Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy Rady w porozumieniu z Wójtem gminy wska¿e radnemu lokal, w którym bêdzie odbywa³ dy¿ury.

2.

Informacjê o terminach i miejscach dy¿urów Przewodnicz¹cy Rady Gminy podaje do wiadomoci wyborcom
w poszczególnych okrêgach wyborczych.
§ 5.

Do zbierania materia³ów lub przeprowadzenia kontroli przez radnego lub grupê radnych niezbêdne jest imienne upowa¿nienie udzielone przez Przewodnicz¹cego Rady. Upowa¿nienie winno okrelaæ przedmiot i zakres zbieranych materia³ów
lub kontroli.
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Rozdzia³ III
WYBÓR I ODWO£YWANIE PRZEWODNICZ¥CEGO RADY I ZARZ¥DU GMINY
§ 6.
1.

Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady radni wybieraj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.

2.

Odwo³anie Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady w trybie ustalonym w ust. 1. Wniosek o odwo³anie powinien byæ zg³oszony nie póniej ni¿ 14 dni przed sesj¹,
na której ma byæ rozpatrywany.
§ 7.

1.

Rada wybiera Wójta gminy w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.

2.

Rada wybiera Zarz¹d na wniosek Wójta gminy sporód radnych lub spoza sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 8.

l.

Z powodu nie udzielenia absolutorium Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.

2.

Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d, z wyj¹tkiem Wójta gminy, z innej przyczyny ni¿ nie udzielenie absolutorium jedynie na
wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady po uzyskaniu opinii w³aciwej komisji oraz komisji rewizyjnej na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od terminu zg³oszenia wniosku. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. Uchwa³a zapada bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.

3.

Odwo³anie Wójta gminy mo¿e nast¹piæ wiêkszoci¹ 2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym, na
zasadach okrelonych w ust.2. Odwo³anie Wójta gminy jest równoznaczne z odwo³aniem pozosta³ych cz³onków
Zarz¹du.

4.

Odwo³anie poszczególnych cz³onków Zarz¹du mo¿e nast¹piæ na uzasadniony wniosek Wójta gminy zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym. Rada rozpatruje
wniosek na sesji nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od daty z³o¿enia wniosku na sesji Rady Gminy.

5.

Je¿eli wniosek o odwo³anie Zarz¹du lub Wójta gminy nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania - przy
zachowaniu zasad okrelonych w ust. 2 i 3.

6.

W razie odwo³ania Zarz¹du - Rada gminy wybiera w ci¹gu 1 miesi¹ca nowy Zarz¹d na zasadach okrelonych
w § 7 niniejszego Regulaminu. Do czasu wyboru nowego Zarz¹du, obowi¹zki Zarz¹du wykonuje dotychczasowy
Zarz¹d.
Rozdzia³ IV
TRYB PRACY KOMISJI RADY
§ 9.

1.

Komisja dzia³a na posiedzeniach oraz w okresach pomiêdzy posiedzeniami poprzez swoich cz³onków wykonuj¹cych zlecone im zadania.

2.

Kandydatury na cz³onków komisji spoza Rady zg³asza Radzie w³aciwa komisja Rady, przy czym kandydatury
przedstawicieli jednostek pomocniczych zg³aszaj¹ komisjom Rady przewodnicz¹cy rad so³eckich sporód cz³onków tych rad.
§ 10.

1.

Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy komisji, wybierani s¹ w g³osowaniu jawnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy uprawnionych do g³osowania. Je¿eli komisja nie dokona wyboru w terminie
1 miesi¹ca od dnia jej powo³ania albo zwolnienia siê stanowiska przewodnicz¹cego, lub wiceprzewodnicz¹cego to
wyboru dokonuje Rada. Odwo³anie nastêpuje w trybie wyboru, nie wczeniej ni¿ na posiedzeniu komisji, nastêpnym po z³o¿eniu wniosku.

2.

Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ, zwo³uje posiedzenia komisji i kieruje obradami.

3.

W przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez przewodnicz¹cego komisji zastêpuje go wiceprzewodnicz¹cy komisji.
§ 11.

1.

Pierwsze posiedzenie komisji sta³ej zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.
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2.

Posiedzenia komisji sta³ych odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.

3.

Przewodnicz¹cy komisji obowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie komisji w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku.

4.

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji dorêcza siê cz³onkom komisji i osobom zaproszonym na posiedzenie
z przynajmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.

5.

W uzasadnionych przypadkach komisja mo¿e odst¹piæ od terminu okrelonego w ust. 3.

6.

Wraz z zawiadomieniem o terminie posiedzenia komisji podaje siê porz¹dek obrad i przekazuje niezbêdne materia³y.

7.

W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ, oprócz cz³onków komisji, przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy
Rady, cz³onkowie Zarz¹du, radni nie bêd¹cy cz³onkami danej komisji oraz osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego komisji.

8.

Komisja nie mo¿e odmówiæ wys³uchania cz³onka Zarz¹du, a tak¿e innej osoby, je¿eli z wnioskiem o jej wys³uchanie
wyst¹pi Przewodnicz¹cy Rady, lub cz³onek Zarz¹du.

9.

Komisja mo¿e podj¹æ uchwa³ê o utajnieniu ca³oci lub czêci posiedzenia i o wy³¹czeniu z udzia³u w nim osób
zaproszonych. Przepisy § 31 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu stosuje siê odpowiednio.
§ 12.

Porz¹dek obrad podlega zatwierdzeniu przez komisjê. Mo¿e on byæ w czasie obrad uzupe³niony lub zmieniony za zgod¹
komisji.
§ 13.
1.

Komisje Rady mog¹ uchwalaæ dezyderaty zawieraj¹ce postulaty skierowane do Zarz¹du gminy, lub jego cz³onków,
Sekretarza, b¹d Skarbnika.

2.

Adresat dezyderatu winien z³o¿yæ na pimie odpowied wyjaniaj¹c¹ w terminie 21 dni.

3.

Dezyderat i udzielona odpowied mog¹ byæ przedmiotem debaty na posiedzeniu Rady, celem zajêcia stanowiska.
§ 14.
Uchwa³a (dezyderat, stanowisko, wniosek) komisji podejmowana jest zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej potowy jej sk³adu (quorum). W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os prowadz¹cego obrady.
Przepisy § 44 - 47 niniejszego Regulaminu dotycz¹ce procedury g³osowania na sesji Rady stosuje siê odpowiednio,
z tym ¿e g³osowanie imienne przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza na wniosek przynajmniej 2 cz³onków komisji. Stanowisko komisji na posiedzeniu Rady prezentuje przewodnicz¹cy komisji lub sprawozdawca upowa¿niony przez komisjê.
§ 15.

1.

Z obrad komisji sporz¹dzany jest protokó³ stanowi¹cy jedyn¹ formaln¹ dokumentacjê przebiegu posiedzenia. Dla
prawid³owego sporz¹dzenia protoko³ów pracownik Biura Rady Gminy mo¿e korzystaæ z dwiêkowego zapisu przebiegu obrad. Po przyjêciu protoko³u zapis dwiêkowy ulega likwidacji.

2.

W protokole odnotowuje siê stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia (quorum i prawid³owoæ zwo³ania), porz¹dek obrad oraz przedstawienie przebiegu obrad, w tym g³ówne tezy wyst¹pieñ i wyniki g³osowañ.

3.

Za³¹cznikami do protoko³u s¹ w szczególnoci:
1) listy obecnoci radnych i zaproszonych goci,
2) pisemne wyst¹pienia radnych i innych osób,
3) owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego,
4) pisemne sprawozdania.

4.

Protokó³ przygotowuje Biuro Rady Gminy. Za jego sporz¹dzenie odpowiedzialny jest przewodnicz¹cy komisji.

5.

Protokó³ podpisany przez protokolanta oraz przewodnicz¹cego obrad, udostêpnia siê do wgl¹du uczestnikom
obrad w Biurze Przewodnicz¹cego Rady nie póniej ni¿ 14 dni po zakoñczeniu posiedzenia komisji w celu ewentualnego zg³oszenia poprawek.

6.

Ostateczny tekst protoko³u zatwierdza komisja w g³osowaniu na kolejnym posiedzeniu. Komisja rozstrzyga o wprowadzeniu do protoko³u poprawek zg³oszonych przez uczestników obrad, a nie uwzglêdnionych w przed³o¿onym
tekcie.

7.

Protoko³y przechowuje Biuro Przewodnicz¹cego Rady Gminy.

8.

Ka¿dy mieszkaniec Gminy Kobylanka ma prawo wgl¹du do protoko³ów, robienia notatek i odpisów.

9.

Dokumenty inne ni¿ protokó³ bêd¹ce w posiadaniu komisji, mog¹ byæ udostêpniane do wgl¹du tylko za zgod¹
przewodnicz¹cego komisji lub Przewodnicz¹cego Rady.

414

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 91

§ 16.
Na wniosek Przewodnicz¹cego komisji Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zleciæ przygotowanie fachowych opracowañ, opinii
i ekspertyz.
§ 17.
Komisje, w ramach swoich uprawnieñ kontrolnych, mog¹ przeprowadziæ analizê dzia³alnoci jednostek Urzêdu Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych oraz mog¹ ¿¹daæ od kierowników tych jednostek sk³adania sprawozdañ.
Rozdzia³ V
INICJATYWA UCHWA£ODAWCZA
§ 18.
1.

Z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹, w formie projektu uchwa³y Rady gminy mog¹ wyst¹piæ jako projektodawcy:
1) przewodnicz¹cy Rady,
2) komisja Rady,
3) klub radnych,
4) grupa co najmniej 4 radnych,
5) Wójt gminy
6) Zarz¹d gminy

2.

Projekt uchwa³y Rady Gminy sk³ada projektodawca na pimie u Przewodnicz¹cego Rady
§ 19.

Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1)

tytu³ uchwa³y,

2)

kompetencyjn¹ i merytoryczn¹ podstawê prawn¹ do jej wydania,

3)

regulacjê sprawy bêd¹cej przedmiotem uchwa³y,

4)

okrelenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y,

5)

ustalenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y,

6)

sposób podania do wiadomoci publicznej,

7)

podpis projektodawcy,

8)

uzasadnienie wraz z informacj¹ o ewentualnych skutkach prawnych, finansowych, spo³ecznych i organizacyjnych
jej realizacji w przypadku projektodawców, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt. 5 i 6.
§ 20.

1.

Przewodnicz¹cy rejestruje projekt uchwa³y, spe³niaj¹cy wymogi formalne o których mowa w § 19 i opatruje go
numerem sk³adaj¹cym siê z pisanego cyframi arabskimi kolejnego numeru roboczego (narastaj¹co od pocz¹tku roku
kalendarzowego), przedzia³ki i dwóch ostatnich cyfr okrelaj¹cych rok zg³oszenia projektu (np. 157/96) oraz zaznacza datê jego zg³oszenia przez projektodawcê, a tak¿e w przypadku , o którym mowa w ust.2 datê zg³oszenia projektu
spe³niaj¹cego wymogi formalne.

2.

Projekt z³o¿ony przez projektodawców wymienionych w § 18 p. 1-4 niniejszego Regulaminu wymagaj¹cy opracowania pod wzglêdem formalno  prawnym Przewodnicz¹cy Rady przekazuje do opracowania w zakresie, o którym
mowa w § 19 pkt. 2 i 4, a tak¿e na wniosek projektodawcy w zakresie o którym mowa w § 19 pkt. 3 niniejszego
Regulaminu. Opracowanie projektu powinno nast¹piæ w terminie 14 dni od daty z³o¿enia u Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.

3.

Projekt uchwa³y, z³o¿ony przez projektodawców innych ni¿ Zarz¹d Gminy, spe³niaj¹cy wymogi formalne, o których
mowa w § 19 niniejszego Regulaminu, Przewodnicz¹cy Rady kieruje niezw³ocznie do Zarz¹du Gminy w celu zaopiniowania. Niedostarczenie Przewodnicz¹cemu Rady opinii o projekcie uchwa³y w terminie 14 dni od daty otrzymania oznacza, ¿e Zarz¹d Gminy odst¹pi³ od opiniowania projektu.

4.

Projekt uchwa³y, który przeszed³ procedurê okrelon¹ w ust. 1-3, Przewodnicz¹cy Rady kieruje w ci¹gu 7 dni do
komisji Rady i klubów radnych w celu zaopiniowania. Niedostarczenie Przewodnicz¹cemu Rady opinii o projekcie
uchwa³y w terminie 10 dni od daty skierowania jej do komisji oznacza, ¿e komisja odst¹pi³a od opiniowania projektu.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie opinii poszczególnych komisji i klubów o projektach
uchwa³ i przedstawia je na sesji.

5.

W razie zg³oszenia wiêcej ni¿ jednego projektu uchwa³y, lub jej czêci, dotycz¹cych tej samej sprawy - oznacza siê
je dodatkowo jako wariant i uzupe³nia kolejn¹ cyfr¹ rzymsk¹ (np. 157/96 wariant II).
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6.

Przewodnicz¹cy Rady kieruje projekt uchwa³y na sesjê nie póniej ni¿ 60 dni od daty zarejestrowania w Biurze Rady
Gminy projektu uchwa³y spe³niaj¹cego wymogi formalne, o których mowa w § 19 niniejszego Regulaminu.

7.

Projekt uchwa³y spe³niaj¹cy wymogi formalne, z wyj¹tkiem projektu uchwa³y w sprawie zmian bud¿etu gminy, mo¿e
byæ w nag³ych przypadkach przed³o¿ony przez projektodawcê na sesji z pominiêciem trybu opisanego w ust. 1-6.
Rada decyduje w g³osowaniu o jego rozpatrzeniu, b¹d odes³aniu do zaopiniowania przez komisje Rady, co oznacza
rozpoczêcie inicjatywy uchwa³odawczej wed³ug procedury okrelonej w ust. 1-6.
§ 21.

1.

W przypadku wprowadzenia przez projektodawcê autopoprawek do projektu uchwa³y przed sesj¹, na której ma byæ
on rozpatrywany, oznacza siê go dodatkowo jako wersja i uzupe³nia kolejn¹ cyfr¹ arabsk¹ (np. wersja 2) oraz
sk³ada u Przewodnicz¹cego Rady gminy.

2.

Wszystkie warianty i/lub kolejne wersje projektu uchwa³y spe³niaj¹ce wymogi formalne, po zarejestrowaniu przez
Przewodnicz¹cego Rady gminy, s¹ przez niego kierowane w ci¹gu 3 dni do komisji Rady i klubów radnych, a na sesjê
nie póniej ni¿ 60 dni od daty zarejestrowania wariantu P, lub wersji I projektu uchwa³y w przedmiotowej
sprawie spe³niaj¹cego wymogi formalne, o których mowa w § 19 niniejszego Regulaminu.
§ 22.

1.

Projektodawca mo¿e wycofaæ projekt uchwa³y do momentu zarz¹dzenia przez przewodnicz¹cego obrad g³osowania
nad ca³ym projektem uchwa³y.

2.

Zakoñczenie inicjatywy uchwa³odawczej nastêpuje przez podjêcie lub odrzucenie uchwa³y w wyniku g³osowania,
lub te¿ na skutek wycofania projektu uchwa³y przez projektodawcê, b¹d wskutek dwukrotnego nie przyjêcia go
przez Radê gminy do proponowanego przez Przewodnicz¹cego Rady porz¹dku obrad sesji.
Rozdzia³ VI
SESJA RADY
§ 23.

Rada obraduje na sesjach:
l.

Inauguracyjnej,

2.

Uroczystej,

3.

Nadzwyczajnych,

4.

Zwyczajnych,

5.

Wyj¹tkowych.
§ 24.

l.

Sesjê inauguracyjn¹ zwo³uje i jej porz¹dek ustala przewodnicz¹cy Sejmiku Samorz¹dowego poprzedniej kadencji
w terminie 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze ca³ego kraju.

2.

Zawiadomienia o sesji inauguracyjnej radni otrzymuj¹ wraz ze Statutem gminy.

3.

Porz¹dek obrad sesji inauguracyjnej winien zawieraæ m. in. punkt dotycz¹cy lubowania radnych, wyboru przewodnicz¹cego obrad oraz przewodnicz¹cego Rady.

4.

Sesjê inauguracyjn¹ do momentu wybrania przewodnicz¹cego obrad, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny
na sesji.
§ 25.

Porz¹dek obrad sesji uroczystej ustala Przewodnicz¹cy Rady po zasiêgniêciu opinii wiceprzewodnicz¹cego Rady
i przewodnicz¹cych klubów radnych. Porz¹dek ten nie podlega g³osowaniu.
§ 26.
l.

Sesje wyj¹tkowe zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady na pisemny wniosek Wójta gminy, Zarz¹du lub co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu Rady. Sesja wyj¹tkowa winna siê odbyæ w terminie nie przekraczaj¹cym 7 dni od daty z³o¿enia
wniosku.

2.

Wniosek o zwo³anie sesji wyj¹tkowej mo¿na zg³osiæ wy³¹cznie w sprawach szczególnie wa¿nych dla gminy, które
wymagaj¹ niezw³ocznego rozstrzygniêcia.

3.

Bez nadania biegu mo¿na pozostawiæ wniosek o zwo³anie sesji wyj¹tkowej, je¿eli do planowanego terminu sesji
zwyczajnej pozosta³o nie wiêcej ni¿ 14 dni. Porz¹dek obrad tej sesji powinien obj¹æ sprawy zg³oszone we wniosku
o zwo³anie sesji wyj¹tkowej.
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4.

Wniosek o zwo³anie sesji wyj¹tkowej Rady musi zawieraæ uzasadnienie, proponowany porz¹dek obrad i projekty
uchwa³ wymagaj¹ce pilnego podjêcia.

5.

O terminie i porz¹dku obrad sesji wyj¹tkowej zawiadamia siê radnych najpóniej na dwa dni przed jej terminem,
do³¹czaj¹c do zawiadomienia projekty uchwa³.
§ 27.

l.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy, które le¿¹ w jej kompetencjach stanowi¹cych lub kontrolnych.

2.

Rada mo¿e przyj¹æ stanowisko, apel lub rezolucjê, które nie rodz¹ skutków prawnych, je¿eli zosta³y zg³oszone na
pimie nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji. Nie podlegaj¹ one procedurze przewidzianej dla inicjatywy uchwa³odawczej, o której mowa w § § 18 - 21.
§ 28.

l.

Rada odbywa sesje w miarê potrzeby, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.

2.

Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, a w razie jego nieobecnoci wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 29.

1.

O terminie , miejscu i proponowanym porz¹dku sesji powiadamia siê radnych listownie lub w inny skuteczny
sposób najpóniej na siedem dni przed terminem obrad.

2.

Do zawiadomienia o sesji do³¹cza siê proponowany porz¹dek obrad, projekty uchwa³ oraz, w miarê potrzeby inne
materia³y.
§ 30.

l.

Na sesje Rady zapraszani s¹ z prawem zabrania g³osu cz³onkowie Zarz¹du, Sekretarz gminy i Skarbnik gminy.
W obradach mog¹ uczestniczyæ wyznaczeni przez Wójta lub innego cz³onka Zarz¹du pracownicy Urzêdu Gminy.
Osoby te, za zgod¹ przewodnicz¹cego obrad mog¹ referowaæ sprawy i udzielaæ wyjanieñ.

2.

Prawo zabrania g³osu maj¹ przewodnicz¹cy jednostek pomocniczych, jako g³os doradczy w sprawach zwi¹zanych
z ich zakresem dzia³ania , a tak¿e kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 31.

1.

Sesje Rady s¹ jawne. Zawiadomienia o miejscu , terminie i porz¹dku obrad podaje siê do wiadomoci mieszkañców
nie póniej ni¿ 3 dni przed sesj¹ w sposób zwyczajowo przyjêty.

2.

Jawnoæ sesji lub jej czêci zostaje wy³¹czona, jeli przedmiotem obrad maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹. O wy³¹czeniu jawnoci w tych przypadkach decyduje przewodnicz¹cy obrad z w³asnej inicjatywy,
lub na wniosek Zarz¹du po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cych klubów radnych.

3.

W obradach , w których jawnoæ zosta³a wy³¹czona uczestnicz¹ radni, cz³onkowie Zarz¹du, Sekretarz gminy, Skarbnik gminy i protokolant, a za zgod¹ Rady - inne osoby.

4.

Osoby uczestnicz¹ce w obradach niejawnych zobowi¹zane s¹ do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyska³y w trakcie tych obrad.

5.

Z obrad, których jawnoæ zosta³a wy³¹czona, sporz¹dza siê odrêbny protokó³, który mo¿e byæ udostêpniony
wy³¹cznie osobom uczestnicz¹cym w tych obradach oraz organom i instytucjom uprawnionym z mocy prawa.
§ 32.

1.

Sesja Rady powinna odbyæ siê na jednym posiedzeniu.

2.

Za zgod¹ Rady przewodnicz¹cy obrad mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym
terminie na kolejnym posiedzeniu.
§ 33.

1.

Sesjê otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka Przewodnicz¹cy Rady lub wiceprzewodnicz¹cy.

2.

Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i porz¹dkiem obrad  jego decyzje w tym zakresie s¹
ostateczne.

3

W razie zak³ócania przez kogo przebiegu obrad przewodnicz¹cy obrad mo¿e zwróciæ siê do odpowiednich s³u¿b
o usuniêcie z sali obrad osoby zak³ócaj¹cej porz¹dek i przywrócenie porz¹dku.
§ 34.

1.

Otwarcie sesji nastêpuje w momencie wypowiedzenia przez przewodnicz¹cego obrad formu³y Otwieram ... (podaje
numer) sesjê Rady Gminy Kobylanka.
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Po otwarciu obrad przewodnicz¹cy stwierdza prawomocnoæ sesji (quorum) na podstawie listy obecnoci.
W przypadku stwierdzenia braku quorum lub istotnych nieprawid³owoci przy zwo³ywaniu sesji przewodnicz¹cy
obrad wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji.
§ 35.

Przewodnicz¹cy mo¿e powo³aæ sporód cz³onków Rady jednego lub wiêcej sekretarzy obrad i powierzyæ im prowadzenie
listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum
oraz innych czynnoci o podobnym charakterze.
§ 36.
1.

Po stwierdzeniu prawomocnoci sesji przewodnicz¹cy przedstawia projekt porz¹dku obrad.

2.

Porz¹dek obrad sesji zwyczajnej powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) uchwalenie porz¹dku obrad,
2) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
3) podjêcie uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie,
5) informacje o dzia³alnoci Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady, Zarz¹du gminy,
6) wolne wnioski.
§ 37.

Przewodnicz¹cy prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad. W uzasadnionych przypadkach, je¿eli nie
sprzeciwi siê temu Rada, mo¿e z w³asnej inicjatywy lub na wniosek radnego albo cz³onka Zarz¹du zmieniæ kolejnoæ
poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
§ 38.
1.

Przedmiotem wyst¹pieñ na sesji mog¹ byæ tylko sprawy objête porz¹dkiem obrad.

2.

Rada mo¿e okreliæ dopuszczalny czas wyst¹pieñ w rozpatrywanym punkcie porz¹dku obrad.

3.

Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.

4.

Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ klubowi radnych zaprezentowania w³asnego stanowiska przez przedstawiciela klubu.

5.

Je¿eli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie wyd³u¿a swoje wyst¹pienie, przewodnicz¹cy obrad zwraca
mu uwagê przywo³uj¹c do rzeczy. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi przewodnicz¹cy obrad mo¿e odebraæ g³os
mówcy. Mówca, któremu odebrano g³os, ma prawo odwo³ania siê do Rady, która rozstrzyga tê sprawê w sposób
przewidziany dla wniosków formalnych.

6.

Je¿eli treæ lub forma wyst¹pienia mówcy zak³óca porz¹dek obrad, b¹d godzi w powagê sesji, przewodnicz¹cy
przywo³uje mówcê do porz¹dku, lub odbiera mu g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole obrad.
§ 39.

1.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹ zg³oszonych mówców, je¿eli koniecznoæ zabrania
g³osu wi¹¿e siê bezporednio z g³osem przedmówcy (ad vocem).

2.

Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu poza kolejnoci¹ cz³onkowi Zarz¹du gminy, Sekretarzowi i Skarbnikowi gminy
lub osobom przez nich upowa¿nionym do z³o¿enia wyjanieñ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad.

3.

Poza kolejnoci¹ udziela siê g³osu w sprawie zg³oszenia wniosku formalnego w sprawach:
1) twierdzenia quorum,
2) graniczenia czasu wyst¹pieñ w dyskusji,
3) zarz¹dzenia przerwy,
4) zamkniêcia listy mówców,
5) zarz¹dzenia g³osowania imiennego,
6) zmiany porz¹dku obrad,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji lub projektodawcy,
8) g³osowania bez dyskusji,
9) reasumpcji g³osowania (natychmiastowego poddania podjêtej uchwa³y ponownemu g³osowaniu tj. przed
rozpoczêciem debaty nad kolejnym projektem uchwa³y lub punktem porz¹dku obrad albo przerw¹ w obradach)
oraz w przypadku stwierdzenia arytmetycznej nieprawid³owoci przy ustalaniu wyniku g³osowania,
10) ponownego przeliczenia g³osów,
11) sprecyzowania wniosku poddawanego pod g³osowanie,
12) przestrzegania zasad prowadzenia obrad.

4.

Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezw³ocznie po jego zg³oszeniu, po wys³uchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
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§ 40.
W czasie rozpatrywania projektu uchwa³y przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu w kolejnoci:
a)

przedstawicielowi projektodawcy uchwa³y (referentowi),

b)

przedstawicielom klubów radnych,

c)

przedstawicielom komisji, które opiniowa³y projekt uchwa³y,

d)

przedstawicielowi Zarz¹du gminy je¿eli nie on by³ projektodawc¹ uchwa³y.
Nastêpnie otwiera dyskusjê nad projektem.
§ 41.

1.

W trakcie dyskusji i radnych nad projektem uchwa³y:
1) przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach udziela
g³osu poza kolejnoci¹,
2) g³os mog¹ zabraæ za zgod¹ Przewodnicz¹cego Rady obecni na sesji przewodnicz¹cy jednostek pomocniczych,
gminnych jednostek organizacyjnych, zwi¹zków zawodowych, lub innych organizacji, je¿eli z³o¿yli wniosek
w tej sprawie przewodnicz¹cemu obrad przed otwarciem sesji lub ustosunkowania siê do wyst¹pieñ w dyskusji i ewentualnie ad vocem.
3) mówca mo¿e zabraæ g³os z w³asnej inicjatywy nie wiêcej ni¿ dwa razy w tej samej sprawie, chyba, ¿e Rada
wyrazi zgodê na kolejne wyst¹pienie,
4) czas wyst¹pienia mówcy w dyskusji wynosi do 5 min.,
5) mówca mo¿e w przypadku zamkniêcia listy mówców, g³osowania bez dyskusji, lub odebrania mu g³osu z³o¿yæ
treæ swego wyst¹pienia na pimie do protoko³u. Przewodnicz¹cy informuje o tym Radê.

2.

Po zakoñczeniu dyskusji przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu referentowi w celu ewentualnego zg³oszenia autopoprawek i zamyka dyskusjê.

3.

Wnioski dotycz¹ce zmiany treci projektu uchwa³y radny zg³asza na pimie przewodnicz¹cemu obrad.

4.

Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy obrad rozpoczyna procedurê g³osowania. Od tej chwili do czasu zarz¹dzenia g³osowania mo¿na zabraæ g³os tylko w przypadkach, o których mowa w niniejszym Regulaminie w § 22 lub § 39
ust.3 pkt.5), 7), i 11) .
§ 42.

Projekt uchwa³y, odes³any przez Radê do komisji lub projektodawcy Przewodnicz¹cy Rady umieszcza w projekcie porz¹dku obrad na najbli¿sz¹ sesjê, ale nie wczeniej ni¿ po 14 dniach od decyzji Rady w tej sprawie.
§ 43.
1.

Rozstrzygniêcia podejmowane s¹ przez Radê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Rady, z wyj¹tkiem uchwa³ dotycz¹cych zobowi¹zañ finansowych, które zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oraz innych uchwa³, dla których podjêcia Ustawa wymaga innej wiêkszoci lub innego quorum.

2.

Zwyk³a wiêkszoæ g³osów ma miejsce wówczas, gdy liczba g³osów za jest wiêksza ni¿ przeciw.

3.

Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów ma miejsce wówczas, gdy liczba g³osów za jest wiêksza ni¿ liczba sumy g³osów
przeciw i wstrzymuje siê.

4.

W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw gdy wymagana jest zwyk³a wiêkszoæ oraz za i sumy g³osów
przeciw i wstrzymujê siê gdy wymagana jest bezwzglêdna wiêkszoæ rozstrzyga w g³osowaniu jawnym g³os
przewodnicz¹cego obrad, a w g³osowaniu tajnym nastêpuje powtórne g³osowanie. Powtórzenie siê wyniku
w drugim tajnym g³osowaniu oznacza, ¿e uchwa³a nie zosta³a podjêta.
§ 44.

1.

G³osowanie mo¿e byæ: jawne zwyk³e, jawne imienne lub tajne.

2.

G³osowanie na sesjach Rady jest jawne i odbywa siê przez podniesienie rêki .

3.

G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy obrad.

4.

G³osowanie jawne zwyk³e jest niewa¿ne, je¿eli suma g³osów za, przeciw i wstrzymujê siê jest wiêksza ni¿ liczba
obecnych na sali radnych.

5.

Na wniosek co najmniej 4 radnych, zg³oszony na pimie, przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie imienne.

6.

W g³osowaniu imiennym przewodnicz¹cy Rady lub wyznaczony przez niego wiceprzewodnicz¹cy Rady, odczytuje
z listy obecnoci nazwiska radnych, którzy g³osuj¹ ustnie : za, lub przeciw, lub wstrzymujê siê i potwierdzaj¹
swoje g³osowanie na kartach z pieczêci¹ Rady oraz imieniem i nazwiskiem sk³adaj¹c je do protoko³u.
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§ 45.
1.

G³osowanie tajne obowi¹zuje w przypadkach okrelonych w ustawie.

2.

Przewodnicz¹cy obrad przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej na czas trwania posiedzenia oraz zapewnia radnym warunki niezbêdne do oddania g³osu w sposób tajny. Komisja wybiera przewodnicz¹cego sporód swoich
cz³onków.

3.

G³osowanie tajne przeprowadza siê na kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Rady. Karty wydaje radnym
komisja skrutacyjna odnotowuj¹c ten fakt na licie obecnoci.

4.

Na kartach do g³osowania tajnego umieszcza siê krótkie, precyzyjnie sformu³owane pytanie dotycz¹ce poddawanej
g³osowaniu treci projektu uchwa³y (stanowiska, wniosku) oraz s³owa za, przeciw, wstrzymujê siê. Radny
oddaje g³os wpisuj¹c znak X przy wybranej odpowiedzi. Wpisanie wiêcej ni¿ jednego znaku X, brak znaku X,
dopiski lub skrelenia na karcie uniewa¿niaj¹ g³os.

5.

W przypadku g³osowania tajnego nad np.: wyborem osób na karcie do g³osowania umieszcza siê w porz¹dku
alfabetycznym pod pytaniem: Czy jeste za wyborem do/na... nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów. Radny
oddaje g³os przez postawienie znaku X przy wybranych nazwiskach. Postawienie znaku X przy wiêkszej liczbie
nazwisk, ni¿ jest miejsc mandatowych, dopiski lub skrelenia na karcie powoduj¹ uniewa¿nienie g³osu.

6.

Je¿eli liczba zg³oszonych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby miejsc mandatowych, to za zgod¹ Rady
mo¿na przeprowadziæ g³osowanie ³¹czne  en bloc. Na karcie do g³osowania umieszcza siê w porz¹dku alfabetycznym pod pytaniem Czy jeste za wyborem do/na... nazwiska i imiona zg³oszonych kandydatów oraz na dole karty
s³owa za, przeciw, wstrzymujê siê. G³osowanie odbywa siê jak w ust.4.

7.

Wyczytywani w porz¹dku alfabetycznym przez cz³onka komisji skrutacyjnej wrzucaj¹ wype³nione karty do g³osowania do urny.
§ 46.

1.

Autopoprawki nie g³osuje siê, chyba ¿e wniosek o poddanie jej g³osowaniu zg³osi przewodnicz¹cy klubu radnych
lub przewodnicz¹cy komisji Rady Gminy.

2.

Kolejnoæ g³osowania wniosków dotycz¹cych projektu uchwa³y jest nastêpuj¹ca:
1) g³osowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwa³y,
2) g³osowanie wniosku o odes³anie projektu uchwa³y wraz z wytycznymi do projektodawcy, lub do komisji Rady,
3) g³osowanie poprawek, przy czym g³osuje siê
a) w pierwszej kolejnoci te poprawki, których przyjêcie b¹d odrzucenie rozstrzyga o zasadnoci g³osowania innych poprawek, a nastêpnie
b) pozosta³e poprawki w kolejnoci od najdalej id¹cych.

3.

W przypadku sformu³owania w danej sprawie poprawki jako:
1) jednej wersji - g³osuje siê za, przeciw, lub wstrzymujê siê,
2) dwóch, lub wiêcej wersji alternatywnych do projektu - g³osuje siê kolejno:
a) za jedn¹ ze wszystkich alternatywnych wersji, lub wstrzymujê siê,
b) za jedn¹ z dwóch wersji, które uzyska³y w poprzednim g³osowaniu najwiêksz¹ liczbê g³osów, lub
przeciw, lub wstrzymujê siê.

4.

Po przeg³osowaniu poprawek przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie ca³oæ projektu uchwa³y z przyjêtymi poprawkami. Ust. 3 stosuje siê odpowiednio.

5.

G³osowanie nad ca³oci¹ projektu uchwa³y mo¿e zostaæ odroczone na czas potrzebny do zatwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodz¹ sprzecznoci miêdzy szczególnymi sformu³owaniami projektu i czy s¹ one
zgodne z przepisami prawa. G³osowanie powinno odbyæ siê na tym samym posiedzeniu Rady, lub ostatecznie na
nastêpnej sesji.

6.

Wniosek o odroczenie g³osowania mo¿e zg³osiæ cz³onek Zarz¹du gminy lub radny. O odroczeniu decyduje przewodnicz¹cy obrad.

7.

Po g³osowaniu radny mo¿e zg³osiæ swoje odrêbne zdanie (votum separatum) wobec podjêtej uchwa³y wnosz¹c je
dodatkowo na pimie do protoko³u.
§ 47.

1.

Wyniki g³osowania oblicza siê w stosunku do wa¿nie oddanych g³osów.

2.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy obrad, a tajnego przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej niezw³ocznie po ich ustaleniu. Rada gminy nie mo¿e zmieniæ og³oszonego wyniku z wyj¹tkiem o którym mowa w § 39
ust. 3 pkt. 9 niniejszego Regulaminu.
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3.

Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji, a wynik g³osowania tajnego w protokole komisji
skrutacyjnej, który wraz z kartami do glosowania za³¹cza siê do protoko³u sesji.

4.

W protokole komisji skrutacyjnej podaje siê w szczególnoci sk³ad komisji skrutacyjnej datê przedmiot g³osowania, liczbê wydanych kart do g³osowania, liczbê kart wrzuconych do urny, liczbê g³osów wa¿nych oraz za, przeciw, wstrzymujê siê, a tak¿e stwierdzenie wa¿noci g³osowania.
§ 48.

1.

W przypadku stwierdzenia przez przewodnicz¹cego obrad braku quorum w trakcie posiedzenia uchwa³y podjête do
tego czasu zachowuj¹ moc.

2.

Je¿eli z powodu braku quorom w trakcie posiedzenia nie mo¿na podj¹æ uchwa³ przewidzianych w porz¹dku obrad,
przewodnicz¹cy przerywa obrady i wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji.

3.

Fakt przerwania obrad z powodu braku quorum oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole. Rada mo¿e postanowiæ o pozbawieniu tych radnych diet.
§ 49.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê:
 zamykam .... ( podaje numer ) sesjê Rady Gminy Kobylanka
§ 50.
l.

Uchwa³om Rady nadaje siê formê odrêbnych dokumentów, z wyj¹tkiem uchwa³ proceduralnych, które odnotowuje
siê w protokole sesji.

2.

Podjête uchwa³y opatruje siê dat¹ i numerem , na który sk³adaj¹ siê: cyfra rzymska numeru sesji, przedzia³ka, cyfry
arabskie kolejnego numeru uchwa³y od pocz¹tku kadencji Rady, przedzia³ka oraz dwie ostatnie cyfry arabskie roku
podjêcia uchwa³y (np. XV/123/95).

3.

Uchwa³ê podpisuje osoba przewodnicz¹ca obradom w momencie jej podjêcia.
§ 51.

l.

Uchwa³y Rady Przewodnicz¹cy Rady przekazuje Sekretarzowi Gminy nie póniej ni¿ w terminie3 dni po zamkniêciu
sesji.

2.

Uchwa³y Rady , stanowi¹ce przepisy gminne wywiesza siê na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy w Kobylance oraz rozplakatowuje w innych miejscach publicznych.
§ 52.

1. Pracownik Biura Przewodnicz¹cego Rady Gminy sporz¹dza protokó³ z sesji Rady, który stanowi jedyn¹ formaln¹
dokumentacjê przebiegu posiedzenia. Dla prawid³owego sporz¹dzania protoko³u mo¿na korzystaæ z dwiêkowego
zapisu przebiegu obrad. Po przyjêciu protoko³u zapis dwiêkowy ulega likwidacji.
2. W protokole odnotowuje siê stwierdzenia prawomocnoci posiedzenia (quorum i prawid³owoæ zwo³ania), porz¹dek obrad oraz przedstawienie przebiegu obrad, w tym g³ówne tezy wyst¹pieñ i wyniki g³osowañ.
3. Za³¹cznikami do protoko³u s¹ w szczególnoci:
1) listy obecnoci radnych i zaproszonych goci,
2) uchwa³y Rady wraz z uzasadnieniem i opiniami,
3) protoko³y komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania tajnego oraz imiennego,
4) interpelacje,
5) pisemne wyst¹pienia radnych i innych osób,
6) owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego obrad,
7) pisemne sprawozdania.
4. Za sporz¹dzenie protoko³u odpowiedzialny jest Przewodnicz¹cy Rady.
5. Projekt protoko³u udostêpnia siê do wgl¹du uczestnikom obrad u Sekretarza Rady nie póniej ni¿ 10 dni po zakoñczeniu sesji w celu ewentualnego zg³oszenia poprawek.
6. Protokó³ podpisany przez protokolanta oraz wszystkie osoby, które przewodniczy³y obradom sesji, wyk³ada siê do
wgl¹du na 7 dni przed nastêpn¹ sesj¹.
7. Ostateczny tekst protoko³u zatwierdza Rada w g³osowaniu na nastêpnej sesji. Rada rozstrzyga o wprowadzeniu do
protoko³u poprawek zg³oszonych przez uczestników obrad, nieuwzglêdnionych w przed³o¿onym tekcie.
8. Protokó³ przechowuje Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
9. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³ów, robienia notatek i odpisów, z zastrze¿eniem przepisu
§ 31 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
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10. Dokumenty inne ni¿ protokó³ mog¹ byæ udostêpnione do wgl¹du tylko za zgod¹ Przewodnicz¹cego Rady.
Rozdzia³ VII
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
§ 53.
Radny lub grupa radnych mog¹ sk³adaæ interpelacje i zapytania do cz³onków Zarz¹du, Sekretarza gminy lub Skarbnika
gminy, a zapytania równie¿ do Przewodnicz¹cego Rady.
§ 54.
1.

Interpelacjê sk³ada siê w sprawach o istotnym znaczeniu dla gminy i jego mieszkañców.

2.

Przedmiotem interpelacji i zapytañ mog¹ byæ wy³¹cznie sprawy nale¿¹ce do kompetencji organów gminy.

3.

Interpelacjê sk³ada siê Przewodnicz¹cemu Rady na pimie.

4.

Przewodnicz¹cy kieruje interpelacjê do Zarz¹du wyznaczaj¹c termin udzielenia odpowiedzi, termin ten nie mo¿e byæ
d³u¿szy ni¿ 14 dni.

5.

Na ka¿dej sesji przewodnicz¹cy obrad informuje Radê o wszystkich interpelacjach, które wp³ynê³y w czasie od
ostatniej sesji.

6.

Odpowied na interpelacjê Zarz¹d przekazuje na pimie interpeluj¹cemu oraz innym radnym na ich wniosek, a kopiê
do Przewodnicz¹cego Rady gminy.

7.

Przewodnicz¹cy Rady na wniosek interpeluj¹cego mo¿e wyst¹piæ o dodatkowe wyjanienia, je¿eli treæ odpowiedzi
na interpelacjê jest niewystarczaj¹ca. W tym celu przewodnicz¹cy wyznacza interpolowanemu dodatkowy termin,
nie d³u¿szy jednak ni¿ 7 dni.

8.

Na ¿¹danie interpeluj¹cego interpelowany udziela dodatkowych wyjanieñ na najbli¿szej sesji.

9.

Interpeluj¹cy mo¿e postawiæ pod g³osowanie Rady wniosek o odbycie na nastêpnej sesji debaty nad zagadnieniem
poruszonym w interpelacji. W przypadku jego przyjêcia przez Radê podmiotem kontroli staje siê w miejsce interpeluj¹cego Rada.
§ 55.

1.

Zapytanie sk³ada siê w sprawach niezbyt z³o¿onych, a zw³aszcza w celu uzyskania informacji i wyjanieñ o faktach.

2.

Odpowiedzi na zapytanie udziela Wójt lub wyznaczona przez niego osoba albo Przewodnicz¹cy Rady.

3.

Na ¿yczenie pytaj¹cego odpowiedzi na zapytanie udzielaj¹ na pimie osoby, o których mowa w ust. 2 w terminie 7
dni od z³o¿enia zapytania.

4.

Odpowied na zapytanie musi byæ udzielona na sesji, je¿eli pytaj¹cy z³o¿y³ zapytania na pimie najpóniej na dwa
dni robocze przed jej rozpoczêciem.

5.

Nad zapytaniem i odpowiedzi¹ Rada nie debatuje.
Rozdzia³ VIII
BIURO RADY GMINY
§ 56.

1.

Obs³ugê Przewodnicz¹cego Rady, wiceprzewodnicz¹cego, radnych oraz dzia³alnoci komisji zapewnia Sekretarz
Rady gminy.

2.

Obs³ugê sesji Rady Gminy zapewnia wyznaczony pracownik wyznaczony przez Wójta na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.

3.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy prowadzi rejestry:
1) klubów radnych,
2) Honorowych Obywateli,
3) projektów uchwa³ Rady Gminy,
4) uchwa³ Rady Gminy,
5) interpelacji,
6) zapytañ na pimie.

4.

Szczegó³owy zakres zadañ Sekretarza okrela Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminnego.
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Za³¹cznik nr 2 do
Statutu Gminy Kobylanka
REGULAMIN
ZARZ¥DU GMINY
§ 1.
1.

Pracê Zarz¹du organizuje Wójt Gminy.

2.

Wójt gminy w szczególnoci:
a) Zwo³uje posiedzenia Zarz¹du,
b) Ustala porz¹dek obrad Zarz¹du i przewodniczy jego obradom,
c) Nadzoruje wykonanie uchwa³ Zarz¹du.
§ 2.

1.

Wójta zastêpuje zastêpca.

2.

Zastêpca przejmuje zadania okrelone w § ust.2 niniejszego Regulaminu w przypadku nieobecnoci Wójta.

3.

Wójt mo¿e, odrêbnym zarz¹dzeniem, dokonaæ podzia³u zadañ pomiêdzy wszystkich cz³onków zarz¹du.
§ 3.

1.

Wszyscy cz³onkowie Zarz¹du, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy zobowi¹zani s¹ do brania udzia³u w pracach
Zarz¹du.

2.

Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, w dniu wyznaczonym przez Wójta. Skarbnik i Sekretarz uczestnicz¹ w posiedzeniach Zarz¹du bez prawa do g³osowania

3.

W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ uczestniczyæ przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Rady, a na zaproszenie Wójta,
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
§ 4.

1.

Za przygotowanie projektów uchwa³ (zarz¹dzeñ, decyzji) Zarz¹du odpowiedzialni s¹ w³aciwi merytorycznie pracownicy urzêdu.

2.

Zasadê okrelon¹ w ust. 1 stosuje siê równie¿ do projektów uchwa³ dotycz¹cych gminnych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez poszczególne wydzia³y (równorzêdne jednostki organizacyjne).
§ 5.

1.

Projekt uchwa³y Zarz¹du opracowany jest zgodnie z zasadami redagowania aktów prawnych.

2.

Przed wniesieniem projektu uchwa³y pod obrady Zarz¹du jednostka przygotowuj¹ca projekt dokonuje niezbêdnych uzgodnieñ merytorycznych redakcyjno - prawnych zgodnie z zasadami okrelonymi w uchwale Zarz¹du.

3.

Projekty uchwa³ dotycz¹ce upowa¿nieñ i pe³nomocnictw - przygotowuje Sekretarz Gminy po otrzymaniu uzasadnionych wniosków od kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.
§ 6.

Szczegó³owy tryb sk³adania materia³ów i przedstawienia ich na posiedzeniu Zarz¹du okrela zarz¹dzenie Wójta gminy.
§ 7.
Przewodnicz¹cy posiedzenia mo¿e w toku obrad przekazaæ przewodnictwo obrad Zastêpcy Wójta.
§ 8.
Zadania okrelone w § 35 Statutu Zarz¹d realizuje w formie:
1)

podejmowanych uchwa³, wydawanych zarz¹dzeñ oraz decyzji w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci.

2)

podejmowanych stanowisk w sprawach indywidualnych, b¹d bêd¹cych przedmiotem obrad; a nie wymagaj¹cych
formy uchwa³y, zarz¹dzenia lub decyzji.
§ 9.

1.

Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu Zarz¹du.

2.

Uchwa³y dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych zapadaj¹ bezwzg1êdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Zarz¹du w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego obrad.
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§ 10.
1.

W przypadkach okrelonych ustawami Zarz¹d wydaje decyzje administracyjne.

2.

Decyzje zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków
Zarz¹du.
§ 11.

1.

Uchwa³y i zarz¹dzenia wydane przez Zarz¹d podpisuje przewodnicz¹cy posiedzenia.

2.

Decyzje wydawane przez Zarz¹d w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Wójt Gminy lub osoba
przewodnicz¹ca obradom Zarz¹du pod nieobecnoæ Wójta Gminy. W decyzji wymienia siê nazwiska cz³onków
Zarz¹du, którzy brali udzia³ w jej podjêciu.

3.

W przypadku zmiany osoby przewodnicz¹cego w toku obrad, uchwa³y, zarz¹dzenia i decyzje podpisuje przewodnicz¹cy tej czêci posiedzenia, w której uchwa³a, zarz¹dzenie lub decyzja zosta³y podjête.
§ 12.

1.

Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.

2.

Protokó³ zawiera w szczególnoci:
1) datê oraz numer kolejny posiedzenia,
2) okrelenie osoby przewodnicz¹cego i uczestników obrad,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) informacje o ewentualnej zmianie przewodnicz¹cego posiedzenia w toku obrad,
5) treæ podjêtych uchwa³, zarz¹dzeñ, decyzji, przyjêtych stanowisk i opinii,
6) okrelenie terminu realizacji podjêtych uchwa³ i zarz¹dzeñ,
7) okrelenie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizacjê podjêtych uchwa³,
8) zajête w sprawach stanowiska i wyra¿one opinie.
§ 13.

1.

Protokó³ jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu Zarz¹du w wyniku g³osowania.

2.

Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy oraz osoba protoko³uj¹ca.
§ 14.

1.

Obs³ugê administracjo - biurow¹ posiedzeñ Zarz¹du, w tym protoko³owanie posiedzeñ Zarz¹du i przekazywanie do
realizacji podjêtych uchwa³, kontrolê formaln¹ w tym zakresie oraz informowanie o stanowisku zajêtym przez Zarz¹d
w poszczególnych sprawach zapewnia Sekretarz Gminy.

2.

Sekretarz prowadzi zbiór uchwa³, zarz¹dzeñ, decyzji Zarz¹du oraz protoko³ów z posiedzeñ Zarz¹du. Materia³y te
udostêpnione s¹ do wgl¹du radnym.
Rozdzia³ II
WSPÓ£DZIA£ANIE Z RAD¥ GMINY
§ 15.

1.

Wójt gminy, cz³onkowie Zarz¹du, Sekretarz lub Skarbnik gminy przedstawiaj¹ na sesjach Rady zgodnie z podzia³em
kompetencji:
1) projekty uchwa³ wnoszone przez Zarz¹d pod obrady Rady,
2) stanowisko Zarz¹du do projektów uchwa³, których Zarz¹d nie by³ projektodawc¹,
3) informacjê i sprawozdania na temat uchwa³ Rady powierzonych do wykonania Zarz¹dowi,
4) okresowe sprawozdania z dzia³alnoci Zarz¹du,
5) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

2.

Odpowiedzialnymi wobec Rady za merytoryczne przygotowanie projektów uchwa³ Rady i innych opracowañ pisemnych kierowanych pod obrady Rady, w tym odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, s¹ cz³onkowie
Zarz¹du w³aciwi ze wzglêdu na przedmiot uchwa³y, stosownie do podzia³u zadañ, zgodnie z zarz¹dzeniem, o którym
mowa w §2 ust.3 niniejszego Regulaminu.

3.

Sekretarz Gminy zapewnia terminowe oraz zgodne z wymogami formalno - prawnymi przekazywanie materia³ów.
§ 16.

1.

Cz³onkowie Zarz¹du, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy wspó³pracuj¹ z komisjami Rady zapewniaj¹c bie¿¹ce informowanie komisji o stanowisku oraz dzia³aniach Zarz¹du podejmowanych w sprawach dotycz¹cych problemów stanowi¹cych przedmiot prac komisji.

2.

Dezyderaty komisji kierowane do Zarz¹du lub Wójta Gminy pod1egaj¹ za³atwieniu zgodnie z podzia³em zadañ
okrelonym w zarz¹dzeniu, o którym mowa w § 2 ust.3 niniejszego Regulaminu.
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Za³¹cznik nr 3 do Statutu
Gminy Kobylanka

REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Regulamin okrela wewnêtrzn¹ organizacjê oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
§ 2.
Komisja Rewizyjna zwana w tym regulaminie Komisj¹ dzia³a na podstawie Ustawy oraz niniejszego regulaminu.
Rozdzia³ II
TRYB ORAZ ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI
§ 3.
1.

Cz³onków komisji w liczbie 3 wybiera Rada sporód radnych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

2.

Przewodnicz¹cego wybiera Komisja sporód swoich cz³onków w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów. Odwo³anie nastêpuje równie¿ bezwzglêdnie wiêkszoc¹ g³osów sk³adu Komisji.
§ 4.

1.

Posiedzenia Komisji zwo³uje jej Przewodnicz¹cy, ustalaj¹c projekt porz¹dku obrad.

2.

Przewodnicz¹cy Komisji jest zobowi¹zany zwo³aæ posiedzenie na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, b¹d co najmniej dwóch cz³onków Komisji. Porz¹dek obrad musi zawieraæ zagadnienie wnoszone przez wnioskodawcê.
§ 5.

1.

Komisja podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy
swego sk³adu.

2.

Przewodnicz¹cy Komisji na wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹dza g³osowanie jawne imienne.

3.

Postanowienia § 44 - § 47 Regulaminu Rady dotycz¹ce procedury g³osowania na sesji Rady stosuje siê odpowiednio.

4.

Przy g³osowaniu jawnym w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego obrad.
§ 6.

1.

W posiedzeniu Komisji mog¹ braæ udzia³ osoby, zaproszone przez przewodnicz¹cego komisji, jednak bez prawa
udzia³u w g³osowaniu.

2.

Przepisy § 11 ust. 9 Regulaminu Rady Gminy stosuje siê odpowiednio.
§ 7.

1.

Z obrad Komisji sporz¹dzany jest protokó³ stanowi¹cy jedyn¹ formaln¹ dokumentacjê przebiegu posiedzenia. Dla
prawid³owego sporz¹dzenia protoko³u wyznaczony Sekretarz mo¿e skorzystaæ z dwiêkowego zapisu przebiegu
obrad. Po przyjêciu protoko³u zapis dwiêkowy ulega likwidacji.

2.

W protokole odnotowuje siê stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia (quorum prawid³owoæ zwo³ania), porz¹dek
obrad oraz przedstawienie przebiegu obrad, w tym g³ówne tezy wyst¹pieñ i wyniki g³osowañ.

3.

Za³¹cznikami do protoko³u s¹ w szczególnoci:
1) listy obecnoci radnych i zaproszonych goci,
2) pisemne wyst¹pienia radnych i innych osób,
3) owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego,
4) pisemne sprawozdania.

4.

Protokó³ przygotowuje Sekretarz. Za jego sporz¹dzenie odpowiedzialny jest Przewodnicz¹cy Komisji.

5.

Protokó³ podpisany przez protokolanta oraz wszystkie osoby, które przewodniczy³y obradom komisji, udostêpnia
siê u Sekretarza gminy do wgl¹du uczestnikom obrad nie póniej ni¿ 14 dni od zakoñczenia posiedzenia komisji
w celu ewentualnego zg³oszenia poprawek.
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6.

Ostateczny tekst protoko³u zatwierdza Komisja w g³osowaniu na kolejnym posiedzeniu. Komisja rozstrzyga
o wprowadzeniu do protoko³u poprawek zg³oszonych przez uczestników obrad, a nie uwzglêdnionych w przed³o¿onym tekcie.

7.

Protokó³ jest udostêpniany radnym, a za zgod¹ Komisji tak¿e innym osobom.

8.

Protoko³y przechowuje Sekretarz Rady Gminy.
Rozdzia³ III
ZADANIA KOMISJI
§ 8.

Do zadañ Komisji nale¿y dokonywanie:
1)

kontroli ca³okszta³tu dzia³alnoci Zarz¹du gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

2)

bie¿¹cej kontroli realizacji bud¿etu gminy i wystêpowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium Zarz¹dowi.
Rozdzia³ IV
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ KOMISJÊ
§ 9.

Komisja przeprowadza kontrolê w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:
1)

legalnoci (badanie zgodnoci dzia³ania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa w tym uchwa³ami Rady
i Zarz¹du ),

2)

celowoci,

3)

gospodarnoci,

4)

rzetelnoci (badanie czy powierzone obowi¹zki s¹ wykonywane w sposób sumienny, uczciwy, solidny),

5)

terminowoci.
§ 10.

1.

Komisja przeprowadza kontrole w celu realizacji zadañ, o których mowa w art. 18 a ust. 3 Ustawy, lub na zlecenie
Rady.

2.

Uchwa³a Rady w sprawie przeprowadzenia kontroli okrela przedmiot, zakres i czas jej trwania.
§ 11.

l.

Kontrolê, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu przeprowadzaj¹ zespo³y kontroluj¹ce wyznaczone przez
Komisjê.

2.

Przewodnicz¹cego zespo³u kontroluj¹cego ustala Komisja. W pracach zespo³u mog¹ braæ udzia³ w razie potrzeby
oprócz cz³onków Komisji specjalici (biegli) z dziedziny,odpowiadaj¹cej: przedmiotowi kontroli. Wydatki zwi¹zane
z uczestnictwem specjalistów (bieg³ych) w kontroli, pokrywane s¹ ze rodków Rady na podstawie umów.
§ 12.

Zespó³ kontroluj¹cy ma prawo:
1)

wstêpu do pomieszczeñ jednostki kontrolowanej,

2)

wgl¹du w dokumenty zwi¹zane z prowadzon¹ kontrol¹,

3)

wezwaæ do z³o¿enia wyjanieñ pracowników jednostki kontrolowanej, przy czym wyjanienia utrwalane s¹ na
¿¹danie pracownika w formie protoko³u.
§ 13.

Kierownik kontrolowanej jednostki zobowi¹zany jest do:
1)

zapewniania zespo³owi kontroluj¹cemu w³aciwych warunków lokalowych i technicznych; oraz kopii niezbêdnych
dokumentów;

2)

pisemnego uzasadnienia braku mo¿liwoci dostarczenia zespo³owi kontroluj¹cemu niezbêdnych dokumentów.
§ 14.

1.

Po zakoñczeniu kontroli zespó³ kontroluj¹cy sporz¹dza projekt protoko³u pokontrolnego zawieraj¹cy:
1) sk³ad zespo³u,
2) wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
3) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespó³,
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wykaz nieprawid³owoci ustalonych przez zespó³ z podaniem dowodów, na podstawie których ustalono te
nieprawid³owoci, a zw³aszcza dokumentów, wyjanieñ pracowników jednostki kontrolowanej, oglêdzin i opinii bieg³ych powo³anych na wniosek zespo³u lub Komisji,
adnotacjê o zapoznaniu z protoko³em kierownika jednostki kontrolowanej, zaopatrzonego podpisem tego
kierownika,
podpisy cz³onków Zespo³u.

2.

Przed³o¿ony przez zespó³ projekt protoko³u zatwierdza Komisja.

3.

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zg³aszania do otrzymanego protoko³u w terminie 7 dni uwag co do
jego treci oraz przebiegu kontroli.

4.

Orygina³ protoko³u przechowywany jest w aktach Komisji, natomiast odpisy uwierzytelnione podpisami przewodnicz¹cego Komisji i przewodnicz¹cego zespo³u kontroluj¹cego przekazywane s¹:
1) Przewodnicz¹cemu Rady,
2) Wójtowi Gminy,
3) kierownikowi jednostki skontrolowanej.

5.

Protokó³ z przeprowadzonej kontroli jak i dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 nie mog¹ byæ wynoszone na zewn¹trz
jednostki kontrolowanej b¹d Urzêdu, a osoby które w zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹ uzyska³y informacje
stanowi¹ce tajemnicê s³u¿bow¹ b¹d pañstwow¹ obowi¹zane s¹ do zachowania tych wiadomoci w tajemnicy.
§ 15.

Zespó³ kontroluj¹cy przedk³ada Komisji propozycje zaleceñ i wniosków pokontrolnych.
§ 16.
1.

Komisja w terminie 30 dni od daty zakoñczenia kontroli formu³uje zalecenia pokontrolne i wnioski w sprawie:
1) usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci przez jednostki kontrolowane,
2) wyci¹gniêcia przez Wójta gminy konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
3) ewentualnego kierowania sprawy do pañstwowych organów kontroli, nadzoru i cigania.

2.

Zalecenia i wnioski, o których mowa w ust. 1 Komisja kieruje do Zarz¹du Gminy i Przewodnicz¹cego Rady.

3.

Wójt Gminy lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, do którego wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane, jest obowi¹zany w wyznaczonym terminie nie krótszym ni¿ 10 dni zawiadomiæ Komisjê i Przewodnicz¹cego Rady
o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.
§ 17.

1.

W przypadku sporu pomiêdzy Komisj¹ a Wójtem gminy lub kierownikiem kontrolowanej gminnej jednostki organizacyjnej odnonie sposobu realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych, Komisja kieruje sprawê do rozstrzygniêcia
przez Radê.

2.

Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków i zaleceñ, pokontrolnych i w tym zakresie korzysta z uprawnieñ,
o których mowa w ust. 1.
§ 18.

Komisja przedstawia Radzie gminy wyniki dzia³añ kontrolnych w sprawozdaniu rocznym ze swej pracy, które winno
zawieraæ w szczególnoci:
1)

zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

2)

sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych.
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Za³¹cznik nr 4 do
Statutu Gminy Kobylanka
GMINA KOBYLANKA

Poz. 91
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Za³¹cznik nr 5 do
Statutu Gminy Kobylanka

Poz. 92
UCHWA£A NR IV/28/99
Rady Gminy w Osinie
z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Osina.
Na podstawie art. 3, ust. 1, art. 18, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734
i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy w Osinie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Osina stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Rady Gminy Nr XX/113/96 z dnia 12 czerwca 1996 r.
w sprawie Statutu Gminy Osina (Dz.Urz. Woj. Szczec. Nr 9 poz. 75) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.

§ 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Na I sesji nowej kadencji Rada Gminy:
1) wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego,
2) wybiera Wójta Gminy,
3) wybiera na wniosek Wójta Gminy, Zastêpcê Wójta oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du,
4) wybiera sk³ady komisji sta³ych Rady Gminy.
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2.

§ 11 otrzymuje brzmienie:
§ 11 Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady Gminy, Rada uchwala kadencyjny program dzia³ania.

3.

§ 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie, b¹d o zmianê w projekcie obrad mo¿e wyst¹piæ do Rady: radny, Wójt,
a w przypadku jego nieobecnoci Z-ca Wójta.

4.

§ 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszelkie sprawy na1e¿¹ce do jej kompetencji okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak¿e w aktach prawnych wydanych na
podstawie ustaw.

5.

§ 31 otrzymuje brzmienie:
§ 31 Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹: przynajmniej trzech Radnych, komisje sta³e Rady, Zarz¹d Gminy,
Wójt Gminy, a w razie jego nieobecnoci Z-ca Wójta Gminy.

6.

§ 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady Gminy lub wyznaczony Radny przeliczaj¹c g³osy
oddane za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê, sumuj¹c je, porównuj¹c z 1ist¹ radnych obecnych na sesji,
nakazuj¹c odnotowanie wyników w protokole.

7.

§ 50 ust. 3 skrela siê.

8.

W § 58 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu: Z-ca Wójta pe³ni funkcjê spo³ecznie.

9.

§ 66 otrzymuje brzmienie:
§ 66 Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie mianowania mog¹ byæ osoby zajmuj¹ce
stanowiska kierownicze oraz inspektorzy. Pozostali pracownicy samorz¹dowi zatrudniani s¹ na podstawie
umowy o pracê.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Przybylski
Poz. 93
UCHWA£A NR VI/38/99
Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim
z dnia 25 marca 1999 r.
w sprawie zmiany w statucie gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106 poz. 679, nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XIX/136/96 Rady Gminy w Stargardzie Szczeciñskim z dnia 25
lipca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy wprowadza siê zmiany:
w § 42 ust. 1 pkt. b, który otrzymuje brzmienie:
§ 42 ust. 1 pkt. b, Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Bud¿etu.
§ 2.
Zmiana Statutu Gminy podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Wojciechowski
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KOMUNIKAT
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 22 marca 1999 r.
w sprawie wytyczenia granic pasa technicznego morskich wód wewnêtrznych przebiegaj¹cego
wzd³u¿ wschodniego brzegu Zalewu Szczeciñskiego i cieniny Dziwny na terenie
gminy Wolin.
Dyrektor Urzêdu Morskiego w Szczecinie informuje, ¿e na podstawie § 3 ust 1. Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie okrelenia granic oraz szerokoci pasa technicznego i pasa ochronnego (Dz. U. Nr 50,
poz. 228), po zasiêgniêciu opinii Rady Miasta i Gminy Wolin, wytyczono granice pasa technicznego morskich wód
wewnêtrznych na wschodnim brzegu Zalewu Szczeciñskiego i cieniny Dziwny na obszarze gminy Wolin, jak ni¿ej:
OBRÊB EWIDENCYJNY SKOSZEWO
Pocz¹wszy od punktu nr 761, le¿¹cego w przeciêciu siê granicy morskich wód wewnêtrznych Zalewu Szczeciñskiego z granic¹ pomiêdzy gminami Stepnica i Wolin, granica pasa technicznego, identyczna z granic¹ wymienionych
gmin, biegnie na wschód, terenem podmok³ym, poroniêtym trzcinami i drzewami, do punktu nr 63, zlokalizowanego
u podstawy wa³u przeciwpowodziowego. Z punktu nr 63, kieruj¹c siê generalnie na pó³noc, granica pasa technicznego
biegnie po terenie obrêbu ewidencyjnego Skoszewo, podstaw¹ wa³u przeciwpowodziowego pozostaj¹cego w zarz¹dzie
Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych O/Kamieñ Pomorki, wzniesionego wzd³u¿ brzegu Zatoki Skoszew-skiej, przez punkty graniczne o numerach: 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 212, 213, 210, 209, 208, 220, 244, 243, 242, 241, 194,
193, 192, 191, 190, 189, 235, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182 i 38. Biegnie dalej wspó³kszta³tnie do wa³u przeciwpowodziowego, jego podstaw¹ od strony wody, w kierunku pó³nocno-wschodnim - przez punkty graniczne nr 37 i 36, pó³nocnym
- przez punkty graniczne nr 35 i 34, pó³nocno-zachodnim  przez punkty nr 33, 32 i 31, zachodnim - do punktu nr 30 oraz
pó³nocno-zachodnim - przez punkty nr 29 i 28. Nastêpnie wznosi siê na koronê wa³u dochodz¹c do punktu granicznego
nr 246 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2015), sk¹d jego górn¹ krawêdzi¹ od strony wody, w kierunku pó³nocnym biegnie przez punkty nr 247 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2016), 248 i 249 do punktu granicznego
nr 250, a potem kieruj¹c siê na pó³nocny wschód ³agodnym ³ukiem przechodzi przez punkty nr 251, 252, 253, 254, 255 i 256.
Od punktu nr 246 biegnie na pó³noc, schodzi zachodnim brzegiem drogi wiejskiej na dó³ wa³u ochronnego do punktu
granicznego nr 180, gdzie skrêca na wschód zamykaj¹c wylot tej drogi w punkcie nr 257. St¹d kontynuuje bieg podnó¿em
wa³u do punktu granicznego nr 18. W punkcie tym grania pasa technicznego skrêca na pó³noc, przebiega zachodnim
brzegiem pastwiska do punktu nr 17, zachodnim brzegiem lasu do punktu nr 16 i znów brzegiem pastwiska do punktu
nr 15 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2018). Odchyla siê ku wschodowi przebiegaj¹c przez pastwisko do
punktu nr 13 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2019). Kieruj¹c siê na pó³noc przebiega po granicy dzia³ki
u¿ytkowanej jako pastwisko, wzd³u¿ m³odnika olchowego uprawianego w pasie technicznym, do punktu granicznego nr
12, usytuowanego na granicy ustalonej pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Skoszewo i Zagórze. Z punktu nr 12 granica
pasa technicznego, identyczna z granic¹ pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Skoszewo i Zagórze, biegnie przez m³odnik
olchowy ku wodzie, w kierunku zachodnim do punktu nr 64, a potem pó³nocno-zachodnim do punktu granicznego
morskich wód wewnêtrznych oznaczonego numerem 65.
OBRÊB EWIDENCYJNY ZAGÓRZE
Z punktu granicznego nr 65, powsta³ego w przeciêciu granicy morskich wód wewnêtrznych, granic¹ ustalon¹
pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Skoszewo i Zagórze, granica pasa technicznego, identyczna z ni¹, zmierza po terenie
uprawy olchowej, w kierunku po³udniowo-wschodnim do punktu nr 64, a potem na wschód do punktu nr 12. Z punktu
granicznego nr 12 granica pasa technicznego biegnie na pó³noc po terenie u¿ytkowanym rolniczo, przez punkty
o numerach 297, 298, 299, 300, 301 i 38. Dalej zmierza poroniêtym kêpami drzew brzegiem pól (granicami dzia³ek) przez
punkty 35 i 275 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2017) oraz na pó³nocny wschód, przez punkt nr 363 do punktu
nr 364, usytuowanego u podnó¿a naturalnej skarpy. Podnó¿em skarpy zd¹¿a na pó³noc przez punkty nr 294 (punkt
osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2018) i 365 oraz 283 i 282 (punkty osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2019 i 2020).
Biegnie dalej na pó³noc, pastwiskiem, przez punkty nr 296 i 302 i na zachód do punktu nr 303. Skrêca znów na pó³noc
przebiegaj¹c skrajem pastwiska przez punkty graniczne nr 277 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2022) i 276.
Nastêpnie odchyla siê nieznacznie na wschód przebiegaj¹c przez pastwisko i punkty graniczne nr 308 i 304. Dalej,
kieruj¹c siê na pó³nocny zachód, granica pasa technicznego przebiega po pó³nocno-wschodniej granicy dzia³ki, po³o¿onej w pasie technicznym, na której usytuowany jest nabie¿nik Zagórze Dolne, do punktu granicznego nr 305. Zmierzaj¹c
dalej przez pastwisko dochodzi do punktu nr 309, sk¹d jego skrajem, kieruj¹c siê na pó³noc dociera do punktu nr 272
(punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2024), a potem na wschód do punktu granicznego nr 271. Dalej granica pasa
technicznego biegnie na pó³noc zachodnimi granicami gospodarstw rolnych przez punkty graniczne o numerach 270, 73,
269 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2028), 284, 67, 68, 268 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2029),
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267, 266 i 247. W punkcie nr 247 granica pasa technicznego skrêca na zachód i biegnie po³udniow¹ granic¹ dzia³ki  ³¹ki
do punktu nr 310, potem na pó³noc przez tê dzia³kê do punktu nr 311 i na wschód, pó³nocn¹ jej granic¹ do punktu nr 248.
Biegnie st¹d na pó³nocny zachód, zachodnimi granicami gospodarstw rolnych przez punkty nr 265, 264, 263, 262 do
punktu nr 261 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2031) usytuowanego na za³amaniu drogi wiejskiej. Zachodni¹
stron¹ tej drogi zmierza na pó³nocny zachód przez punkty graniczne nr 260 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej
nr 2032) i 287. Skrêca na zachód, biegnie brzegiem ³¹ki (po granicach dzia³ki) do punktu nr 288, nastêpnie na pó³noc do
punktu nr 289 i na wschód do punktu nr 259. St¹d ponownie biegnie na pó³nocny zachód zachodni¹ krawêdzi¹ wiejskiej
drogi do punktu nr 291. W punkcie tym skrêca na zachód i zmierza brzegiem ³¹ki (po granicach dzia³ki) do punktu
granicznego nr 292, nastêpnie na pó³nocny zachód do punktu nr 293, i na wschód do punktu nr 290, zlokalizowanego po
zachodniej stronie drogi wiejskiej. Dalej biegnie na pó³nocny zachód, zachodni¹ stron¹ tej drogi przez punkty nr 258 i 257
(punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2033 i 2034) do punktu nr 256. Zamyka jej wylot zmierzaj¹c w kierunku
pó³nocno-wschodnim do punktu nr 255. Biegnie dalej górn¹ krawêdzi¹ naturalnej skarpy (granicami gospodarstw rolnych), ³agodnym ³ukiem zmieniaj¹c stopniowo kierunek na pó³nocno-zachodni, przez punkty graniczne o numerach 254,
253 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2036), 252, 251 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2037) i 250,
potem lini¹ ³aman¹ przez punkty nr 249 i 375 do punktu granicznego nr 374 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr
2038) zlokalizowanego na granicy ustalonej pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Zagórze i Gogolice. W punkcie nr 374
skrêca na zachód biegn¹c po granicy wymienionych obrêbów, ku wodzie, podmok³¹ ³¹k¹ poroniêt¹ krzewami i trzcinami
do punktu powsta³ego w miejscu jej przeciêcia z granic¹ morskich wód wewnêtrznych, oznaczonego numerem 433.
OBRÊB EWIDENCYJNY GOGOLICE
Pocz¹wszy od punktu nr 433, le¿¹cego w przeciêciu siê granicy morskich wód wewnêtrznych ustalonej na wschodnim brzegu cieniny Dziwny z granic¹ przebiegaj¹c¹ pomiêdzy gminami Zagórze i Gogolice, granica pasa technicznego,
identyczna z wymienion¹, biegnie na wschód, terenem podmok³ym i zakrzaczonym do punktu nr 374 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2038). W punkcie nr 374 granica pasa technicznego skrêca na pó³nocny zachód i zmierza
granicami gospodarstw rolnych przebiegaj¹cymi górn¹ krawêdzi¹ naturalnej skarpy, ³agodnym ³ukiem, przez punkty
graniczne nr 199 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2052), 198, 197, 196, 195, 194, 193 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2053), 192, oraz 191 i 190 (punkty osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2054 i 2055), zmieniaj¹c stopniowo na ka¿dym z nich kierunek przebiegu na pó³nocno-wschodni. Nastêpnie schodzi zboczem skarpy do punktu nr 189
i dalej jej do³em dociera do punktu nr 188 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2056). St¹d zmierza na pó³nocny
wschód, pó³nocno-zachodnimi granicami gospodarstw rolnych po³o¿onych wzd³u¿ bagnistego, poroniêtego trzcinami,
krzewami i drzewami brzegu Dziwny przez punkty o numerach 187 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2057), 186,
185 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2058), 183, 182, 181, 180, 179, 178 i 177. Zamyka wylot drogi gruntowej
w punkcie nr 176 i biegnie dalej przez punkty nr 171 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2061), 174, 173, 172 (punkt
osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2064), 175, 170, 169 i 168, po czym gwa³townie skrêca na po³udniowy wschód
i dociera do punktu nr 167. Kontynuuje bieg w kierunku pó³nocno-wschodnim po granicach nieruchomoci, po³o¿onych
nad bagnistym i zadrzewionym brzegiem Dziwny, przez punkty nr 166, 165, 164 i 163 - krawêdzi¹ rowu, a potem naturalnej
skarpy do punktu nr 162 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2067). Dalej granica pasa technicznego biegnie gór¹
naturalnej skarpy, jednoczenie pó³nocno-zachodni¹ stron¹ wiejskiej drogi przez punkty graniczne nr 161 i 160.
W punkcie nr 160 skrêca na pó³nocny zachód i zmierza granic¹ gospodarstwa przebiegaj¹c¹ górn¹ krawêdzi¹ skarpy
przez punkty nr 159, 158, 157 i 156, zmieniaj¹c stopniowo kierunek przebiegu na pó³nocno-wschodni, do punktu nr 155
usytuowanego na zachodniej krawêdzi drogi lokalnej. Zachodni¹ stron¹ tej drogi biegnie przez punkty nr 154, 153, 152
i 216, a potem na pó³noc wschodni¹ krawêdzi¹ drogi polnej przez punkty nr 217 i 218. Nie zmieniaj¹c kierunku, zmierza
przez podmok³e ³¹ki i pastwiska, przez punkty graniczne nr 215 i 214. Odchylaj¹c siê nieznacznie na wschód, biegnie
skrajem lasu, terenem podmok³ym, przez punkty nr 212, 211, 210, 209, 208, 207 i 206. Biegnie dalej na pó³noc przecinaj¹c
rów miêdzy punktami nr 206 i 205, nastêpnie brzegiem lasu do punktu nr 204 oraz podmok³¹ ³¹k¹ do punktu nr 203.
Przechodzi przez rów miêdzy punktami nr 203 i 202. Znów biegnie podmok³¹ ³¹k¹, przecinaj¹c po drodze rów odwadniaj¹cy w punktach nr 201 i 200, do punktu granicznego nr 956, ustalonego na granicy pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi
Gogolice i Rec³aw. Tu skrêca na pó³nocny zachód przebiegaj¹c po granicy wymienionych obrêbów, przez punkt nr 141
(punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2071), do punktu nr 140 ustalonego na wschodnim brzegu Dziwny.
OBRÊB EWIDENCYJNY REC£AW
Pocz¹wszy od punktu oznaczonego numerem 140 ustalonego na brzegu Dziwny granica pasa technicznego
morskich wód wewnêtrznych biegnie w kierunku po³udniowo-wschodnim po granicy pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Gogolice i Rec³aw, przez punkty graniczne nr 141 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2071) i 956. Z punktu
nr 956 granica pasa technicznego biegnie na pó³noc, przez podmok³e ³¹ki, odcinkami wyznaczonymi przez punkty graniczne o numerach 957, 958, 959 i 894. Kieruje siê dalej na pó³nocny wschód, przecina drogê wiejsk¹ miêdzy punktami
nr 894 i 893, potem rów odwadniaj¹cy dochodz¹c do punktu nr 891 zlokalizowanego na skrzy¿owaniu brzegów dwóch
rowów. Biegnie dalej do punktu nr 960 pó³nocno-zachodni¹ krawêdzi¹ rowu melioracyjnego do punktu nr 960. St¹d
biegnie po granicy nieruchomoci zabudowanej w kierunku pó³nocno-zachodnim do punktu nr 961, nastêpnie w kierun-
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ku pó³nocno-wschodnim do punktu nr 890. Z punktu nr 890 po³o¿onego na krawêdzi drogi o utwardzonej nawierzchni
wiod¹cej przez most na wyspy w Wolinie, zd¹¿a na pó³nocny zachód do punktu nr 888. Tu skrêca na pó³nocny wschód
przechodz¹c przyczó³kiem mostu, na drug¹ stronê drogi do punktu nr 889 (punktu osnowy geodezyjnej III kl. nr 1004),
gdzie z kolei ostro skrêca na po³udniowy wschód i przebiega jej pó³nocn¹ stron¹ do punktu nr 963. Zmieniaj¹c kierunek
przebiegu na pó³nocno-wschodni biegnie przez zmeliorowane ³¹ki, przecinaj¹c rów miêdzy punktami nr 964 i 965 i dalej
prprzez punkty graniczne nr 966, 967 i 968. Przecina rów melioracyjny przebiegaj¹c miêdzy punktami nr 968 i 969, po czym
skrêca na wchód i zmierza jego pó³nocnym brzegiem do punktu nr 905. Dalej biegnie na pó³nocny wschód zachodnim
brzegiem kolejnego rowu przez punkt nr 975 do punktu nr 976 zlokalizowanego na jego brzegu, u ujcia do zbiorczego
rowu odprowadzaj¹cego wodê do Dziwny. Przechodzi na drug¹ stronê rowu zbiorczego w punkcie 977. D¹¿y dalej
granicami dzia³ek, podmok³¹ ³¹k¹, przez punkt nr 907 i 908. Przecina rów odwadniaj¹cy miêdzy punktami nr 908 i 978. D¹¿y
dalej na pó³nocny zachód przez ³¹kê do punktu nr 979, sk¹d podstaw¹ umocnionego betonem przyczó³ku mostu biegnie
na pó³noc przez punkty graniczne o numerach 980, 981, 982, 983 i 984 na drug¹ stronê drogi pañstwowej wiod¹cej przez
Dziwnê do Wolina. Z punktu nr 984 granica pasa technicznego biegnie w kierunku pó³nocno-wschodnim, krawêdzi¹ tej
drogi przez punkty nr 985 i 986. Dalej biegnie na pó³noc i pó³nocny zachód przez zmeliorowane ³¹ki przecinaj¹c kolejno
rowy w punktach o numerach 987 i 988, 989 i 990 oraz 991 i 921. Kieruj¹c siê na pó³nocny wschód przebiega brzegiem
zbiorczego rowu melioracyjnego przez punkty nr 932 i 931. St¹d, lini¹ ³aman¹, kieruj¹c siê generalnie na pó³noc, granica
pasa technicznego biegnie przez ³¹ki, odcinkami wyznaczonymi przez punkty graniczne nr 992, 993 i 928. Dalej podstaw¹
umocnionego betonem nasypu kolejowego przebiega na pó³nocny zachód przez punkt nr 994 do punktu granicznego
nr 836 ustalonego na wschodnim brzegu Dziwny. Pas techniczny morskich wód wewnêtrznych nie obejmuje terenów
Polskich Kolei Pañstwowych, tj. nasypu i mostu kolejowego w Wolinie. Licz¹c na pó³noc od mostu kolejowego
w Wolinie granica pasa technicznego biegnie z punktu nr 819 ustalonego na wschodnim brzegu Dziwny, granicami
dzia³ek Skarbu Pañstwa, terenem podmok³ym zakrzaczonym i zadrzewionym, na po³udniowy wschód przez punkty nr 997,
998 i 999. Ostro skrêca na pó³nocny wschód i biegnie wzd³u¿ naturalnej skarpy, granicami dzia³ek przez punkty graniczne
nr 295, 933 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2085), 296 i 934 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2086)
i dalej do punktu nr 935. Tu skrêca na pó³nocny zachód i dociera do punktu nr 936 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2087), a potem w kierunku pó³nocno-wschodnim do punktu nr 309. Miêdzy punktami granicznymi nr 309 i 308
biegnie równolegle do brzegu Dziwny, granic¹ dzia³ki, na której zlokalizowany zosta³ ruroci¹g gazowy. Odchylaj¹c siê ku
wschodowi zd¹¿a przez teren bagnisty i zadrzewiony do punktu nr 1005, na pó³noc do punktu nr 940 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2091) oraz na pó³nocny wschód (po granicy nieruchomoci) do punktu granicznego nr 941
(punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2092). Dalej granica pasa technicznego biegnie generalnie na pó³noc, zachodnimi granicami gospodarstw rolnych, po³o¿onych na pagórkach o zboczach nachylonych ku Dziwnie, lini¹ ³aman¹
wyznaczon¹ przez punkty graniczne nr 942 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2093), 943 i 944 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2094) i dalej odchylaj¹c siê na pó³nocny wschód, przez punkty nr 945 (punkty osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2095), 946, 947, 948 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2096), 949, 950, 951 (punkt
osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2097), 952, 953 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2098), 954 i 955, do punktu
granicznego nr 552 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2099). W punkcie granicznym nr 552 granica pasa technicznego skrêca na zachód przebiegaj¹c po granicy pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Rec³aw i Laska do punktu nr 721
ustalonego na brzegu Dziwny.
OBRÊB EWIDENCYJNY LASKA
Pocz¹wszy od punktu oznaczonego numerem 721 ustalonego na wschodnim brzegu Dziwny granica pasa technicznego morskich wód wewnêtrznych biegnie w kierunku wschodnim po granicy pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi
Rec³aw i Laska, nieu¿ytkiem, do punktu granicznego nr 552 (punktu osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2099). Z punktu
nr 552 granica pasa technicznego biegnie generalnie w kierunku pó³nocno-wschodnim, wzd³u¿ brzegu Dziwny, granicami
gospodarstw rolnych, pocz¹tkowo skrajem ³¹ki do punktu nr 551, nastêpnie zamyka ujcie rowu melioracyjnego
w punkcie nr 550, a potem po naturalnej skarpie: górn¹ krawêdzi¹ przez punkty nr 549, 548 (punkt osnowy geodezyjnej
pomiarowej nr 2100), 547 i 546, zboczem przez punkty nr 545 i 544, podnó¿em przez punkty nr 543, 542, 541, zboczem przez
punkty 540 i 539, gór¹ przez punkty nr 538 i 537, zboczem przez punkty nr 536, 535, 534, 533 i 532, górn¹ krawêdzi¹ przez
punkty nr 531 i 530, na dó³ do punktu nr 529 i znowu zboczem na szczyt skarpy do punktów nr 554 i 528 (brzeg rowu
odwadniaj¹cego), dalej gór¹ skarpy przez punkty nr 553, 527, 526, 525 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2103),
524, 523, 522 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2104), 521, 520, 519, 518, 561, jednoczenie brzegiem rowu do
punktu nr 562 i dalej do punktu nr 517 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2105), po czym skrêca na zachód
zbiegaj¹c na dó³ skarpy do punktu nr 516. St¹d kieruje siê generalnie na pó³nocny wschód, przebiegaj¹c granic¹ dzia³ki
pozostaj¹cej we w³adaniu Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, podmok³ymi ³¹kami u podnó¿a naturalnej skarpy
przez punkty graniczne o numerach 515, 514, 513, 512, 511, 564 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2109), 509, 508
(punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2110), 507 i 504. Nie zmieniaj¹c kierunku biegnie dalej granic¹ prywatnej
nieruchomoci, brzegiem ³¹ki przez punkty nr 503, 502 i 499, potem na wschód do punktu nr 500. Zamyka wylot drogi
polnej miêdzy punktami nr 500 i 501 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2147). Dociera do punktu granicznego
nr 569 zlokalizowanego na za³amaniu granicy w. wymienionej dzia³ki Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, gdzie
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skrêca na pó³nocny wschód i biegnie po jej granicy, do³em naturalnej skarpy przez punkty nr 568, 567 i 496 (punkt
osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2148). Biegnie st¹d na pó³noc przez ³¹kê do punktu nr 493, a potem jej brzegiem,
zachodni¹ granic¹ gospodarstwa, do punktu nr 490. St¹d biegnie zachodni¹ stron¹ drogi polnej do punktu nr 510, a po
zmianie kierunku na pó³nocno-wschodni, jej pó³nocno-zachodni¹ stron¹ do punktu granicznego nr 487 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2149). Zd¹¿a dalej granicami gospodarstw, wzd³u¿ brzegu Dziwny, brzegiem pól, przez punkt
nr 486, podnó¿em lub zboczem naturalnej skarpy przez punkty nr 485 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2150),
484, 483, 265 oraz 556 i 482 (punkty osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2151 i 2152), 156, 481, 157, 480 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2153). Zamyka wylot drogi polnej w punkcie nr 281 i odchylaj¹c siê na wschód, biegnie lini¹
³aman¹, ³agodnym ³ukiem, odcinkami wyznaczonymi przez punkty graniczne o numerach 283, 285 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2154), 282, dalej zboczem skarpy do punktu nr 479, potem jej górn¹ krawêdzi¹ przez punkt nr 478, do
punktu nr 477 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2155). Tu skrêca na pó³noc i przebiega granic¹ dzia³ki, po ³¹ce,
przecinaj¹c rów odwadniaj¹cy w punktach nr 476 i 475, do punktu granicznego nr 474, zlokalizowanego na zboczu
naturalnej skarpy. Granic¹ gospodarstwa rolnego, jednoczenie brzegiem pola i krawêdzi¹ naturalnej skarpy zmierza na
pó³nocny zachód do punktu nr 473 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2156), a potem na pó³nocny wschód do
punktu nr 566. Biegnie dalej brzegiem pola i gór¹ skarpy przez punkt nr 565 do punktu granicznego nr 471. Kontynuuje
bieg na pó³nocny wschód granicami gospodarstw skrajem ³¹ki do punktu nr 470, przecinaj¹c rów odprowadzaj¹cy wodê
do Dziwny w punktach nr 470 i 469 i dalej przez punkt nr 468 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2157) do punktu
nr 467. St¹d przebiega przez pastwisko odcinkami okrelonymi przez punkty graniczne nr 563 i 463. Z punktu granicznego
nr 463 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2159) zlokalizowanego na granicy pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi
Laska i Sibin, stanowi¹cej jednoczenie granicê pomiêdzy gminami Wolin i Kamieñ Pomorski, granica pasa technicznego,
identyczna z wymienion¹, zmierza na pó³nocny zachód, terenem podmok³ym, poroniêtym trzcinowiskiem i zadrzewionym, do punktu nr 555 ustalonego na brzegu Dziwny.
Materia³y kartograficzne i dane analityczne dla opisanych wy¿ej odcinków granic pasa technicznego znajduj¹ siê
w zasobie Urzêdu Morskiego w Szczecinie oraz w³aciwym terytorialnie Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
DYREKTOR URZÊDU MORSKIEGO
W SZCZECINIE
Micha³ Buczkowski
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