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ZARZ¥DZENIE NR 78/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 12 kwietnia 1999 r.
w sprawie ustalenia nowej treci za³¹czników do tymczasowego statutu
Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Na podstawie art. 29 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz.U. Nr 91, poz. 577) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
W tymczasowym statucie Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie, ustalonym zarz¹dzeniem
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania tymczasowego statutu
Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 28, poz. 338)
za³¹czniki nr 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie ustalone w za³¹cznikach do niniejszego zarz¹dzenia.
§ 2.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
Za³¹cznik nr 1 do tymczasowego
statutu Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Szczecinie
WYKAZ PRZEDSIÊBIORSTW PAÑSTWOWYCH
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZA£O¯YCIELSKIM JEST WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
1. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Szczecinie.
2. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Koszalinie.
3. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Stargardzie Szczeciñskim.
4. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Ko³obrzegu.
5. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Gryficach.
6. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Kamieniu Pomorskim.
7. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Myliborzu.
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8. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Wa³czu.
9. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w widwinie.
10. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Szczecinku.
11. Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia PKS w Koszalinie.
12. Przedsiêbiorstwo Przewozu Towarów PKS w Szczecinie.
13. Przedsiêbiorstwo Transportowo-Sprzêtowe Budownictwa TRANSBUD w Szczecinie.
14. Przedsiêbiorstwo Sprzêtowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego w Szczecinie.
15. Przedsiêbiorstwo Transportowo-Spedycyjne i Us³ug Ró¿nych TRANSHANDEL w Koszalinie.
16. Przedsiêbiorstwo Po³owów Dalekomorskich i Us³ug Rybackich GRYF w Szczecinie.
17. Przedsiêbiorstwo Po³owów Dalekomorskich i Us³ug Rybackich ODRA w winoujciu.
18. Przedsiêbiorstwo Po³owów i Us³ug Rybackich BARKA w Ko³obrzegu.
19. Przedsiêbiorstwo Po³owów i Us³ug Rybackich KUTER w Dar³owie.
20. Przedsiêbiorstwo Pañstwowe ¯egluga Szczeciñska w Szczecinie.
21. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych w Goleniowie.
22. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych w Gryficach.
23. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych w Nowogardzie.
24. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych w Szczecinie.
25. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych w Stargardzie Szczeciñskim.
26. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych w Choszcznie.
27. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych w Dêbnie Lubuskim.
28. Wa³eckie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych WA£DRÓG w Wa³czu.
29. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Bia³ogardzie.
30. Drawskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych w Drawsku.
31. Przedsiêbiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych w Koszalinie.
32. Przedsiêbiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych TRANSMASZ w Stargardzie Szczeciñskim.
33. Przedsiêbiorstwo Robót Instalacyjno-Monta¿owych w Szczecinie.
34. Przedsiêbiorstwo Budownictwa Rolniczego w Pyrzycach.
35. Koszaliñskie Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych w Koszalinie.
36. Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych Budownictwa Komunalnego w Koszalinie.
37. Kombinat Budowlany w Ko³obrzegu.
38. Przedsiêbiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA-3 w Szczecinie.
39. Rejonowe Przedsiêbiorstwo Melioracyjne w Szczecinku.
40. Przedsiêbiorstwo Konserwacji Urz¹dzeñ Wodnych i Melioracyjnych w Koszalinie.
41. Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT w Szczecinie.
42. Biuro Studiów i Projektów S³u¿by Zdrowia w Szczecinie.
43. INWEST-SERWIS Przedsiêbiorstwo Inwestycyjne w Szczecinie.
44. Przedsiêbiorstwo Us³ug Inwestycyjnych w Ko³obrzegu.
45. Przedsiêbiorstwo Obs³ugi Inwestycyjnej w Wa³czu.
46. Przedsiêbiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie.
47. Ch³odnia Szczeciñska w Szczecinie.
48. Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego ODRA w Szczecinie.
49. Barlineckie Zak³ady Przemys³u Drzewnego w Barlinku.
50. Zak³ady Przemys³u Zapa³czanego POLMACHT w Sianowie.

Poz. 105
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51. Wytwórnia Octu i Musztardy w widwinie.
52. Fabryka Pomocy Naukowych w Koszalinie.
53. Przedsiêbiorstwo Przemys³u Terenowego w Pyrzycach.
54. Zak³ady Zespo³ów Elektronicznych UNIKON w Bia³ogardzie.
55. Przedsiêbiorstwo Wyrobów Wapienno-Piaskowych w Barwicach.
56. Zak³ad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO w Koszalinie.
57. Przedsiêbiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obs³ugi Rolnictwa ELTOR w Szczecinie - Mierzynie.
58. Fabryka Kontenerów UNIKON w Szczecinie.
59. Przedsiêbiorstwo Automatyki i Telekomunikacji w Stargardzie Szczeciñskim.
60. Przedsiêbiorstwo Remontowo-Produkcyjne Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych DORMASZ w Dobrej Nowogardzkiej.
61. Zak³ad Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Resku.
62. Pañstwowy Orodek Maszynowy w Lipianach.
63. Cukrownia Szczecin.
64. Przedsiêbiorstwo Przemys³u Zbo¿owo-M³ynarskiego PZZ w Gryficach.
65. Przedsiêbiorstwo Przemys³u Zbo¿owo-M³ynarskiego PZZ w Stois³awiu.
66. Przedsiêbiorstwo Przemys³u Zbo¿owo-M³ynarskiego PZZ w Bia³ogardzie.
67. Przedsiêbiorstwo Zbo¿owo-M³ynarskie PZZ w Szczecinku.
68. Centrala Nasienna w S³awnie.
69. Centrala Nasienna w Szczecinku.
70. Centrala Nasienna w Wa³czu.
71. Centrala Nasienna w Koszalinie.
72. Przedsiêbiorstwo Handlu Sprzêtem Rolniczym AGROMA w Gryficach.
73. Przedsiêbiorstwo Handlu Sprzêtem Rolniczym AGROMA w Wa³czu.
74. Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Obrotu Zwierzêtami Hodowlanymi w Koszalinie.
75. Rejonowe Przedsiêbiorstwo Handlu Wewnêtrznego w Gryficach.
76. Rejonowe Przedsiêbiorstwo Handlu Wewnêtrznego w Stargardzie Szczeciñskim.
77. Przedsiêbiorstwo Obrotu Wyrobami Metalowymi i Us³ug Technicznych METALZBYT w Szczecinie.
78. Dom Ksi¹¿ki Przedsiêbiorstwo Pañstwowe w Szczecinie.
79. Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM w Szczecinie.
80. Szczeciñskie Przedsiêbiorstwo Us³ug Mieszkaniowych i Bytowych w Szczecinie.
81. Przedsiêbiorstwo Turystyczne POMERANIA w Szczecinie.
82. Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL w Szczecinie.
83. Szczeciñskie Przedsiêbiorstwo Handlu Artyku³ami Technicznymi w Goleniowie.
84. Przedsiêbiorstwo Pañstwowe POLMOZBYT w Szczecinie.
85. Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Surowców Wtórnych w Szczecinie.
86. Wojewódzkie Zak³ady Ortopedyczne w Szczecinie.
87. Szczeciñskie Zak³ady Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w Szczecinie.
88. Gryfickie Zak³ady Przemys³u Drzewnego w Gryficach.
89. Rejonowe Przedsiêbiorstwo Handlu Wewnêtrznego w winoujciu.
90. Inwrol Przedsiêbiorstwo Realizacji Inwestycji w Szczecinie.
91. Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Monta¿owe STOL-AL w Szczecinie.
92. Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Szczecinie.
93. Przedsiêbiorstwo Budownictwa Rolniczego w Kamieniu Pomorskim.
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94. Rejonowe Przedsiêbiorstwo Melioracyjne w Nowogardzie.
95. Przedsiêbiorstwo Us³ug Inwestycyjnych w Stargardzie Szczeciñskim.
96. Pañstwowy Orodek Maszynowy w Dobrzanach.
97. Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe Prometal w Stargardzie Szczeciñskim.
98. Zak³ad Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Goleniowie.
99. Stocznia Odra w Szczecinie.
100. Przedsiêbiorstwo Automatyki i Aparatury Pomiarowej w Szczecinie.
101. Przedsiêbiorstwo Przemys³u Spo¿ywczego Gryfryb w Szczecinie.
102. Zak³ad Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Golczewie.
103. Przedsiêb. Konserwacji Urz¹dzeñ Wodnych i Melioracyjnych w Pyrzycach.
104. Zak³ad Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Kamieniu Pomorskim.
105. Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego w Nowogardzie.
106. Przedsiêbiorstwo Gastronomiczno-Handlowe Gastropol w Szczecinie.
107. Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Pomtor w Warnicach.
108. Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Szkó³ Cezas w Szczecinie.
109. Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Szczecinie.
110. Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Handlu Wewnêtrznego Arpis w Szczecinie.
111. Szczeciñskie Przedsiêbiorstwo Produkcji Lenej Las w Szczecinie.
112. Przedsiêbiorstwo Przemys³u Zbo¿owo-M³ynarskiego PZZ w £obzie.
113. Przedsiêbiorstwo Inwestycyjne Inwest w winoujciu.
114. Przedsiêbiorstwo Mechanizacji i Produkcji Zwierzêcej Meprozet w Pyrzycach.
115. Przedsiêbiorstwo Remontowo - Monta¿owe Przemys³u Zbo¿owo-M³ynarskiego w Stargardzie Szczeciñskim.
116. Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Handlu Wewnêtrznego Dom-Serwis w Szczecinie.
117. Przedsiêbiorstwo Remontowo-Monta¿owe Spomasz w Szczecinie.
118. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych w Chojnie.
119. Koszaliñskie Zak³ady Przemys³u Lnianego P³ytolen w Koszalinie.
120. Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Turystyczne Jantaria w Koszalinie.
121. Przedsiêbiorstwo Produkcji Pomocniczej i Monta¿y Budownictwa Rolniczego w Koszalinie
122. Przedsiêbiorstwo Prodykcyjno-Handlowe w Z³ocieñcu.
123. Drawska Fabryka Mebli w Drawsku Pomorskim.
124. Zak³ad Elektroniczny Elkon w Ko³obrzegu.
125. Pañstwowy Orodek Maszynowy w Czaplinku.
126. Koszaliñskie Zak³ady Elektryczne Kazel w Koszalinie.
127. Koszaliñskie Zak³ady Naprawy Samochodów w Koszalinie.
128. Agromet Fabryka Maszyn Rolniczych w Dar³owie.
129. Przedsiêbiorstwo Instalacji Przemys³owych w Koszalinie z/s w Sianowie.
130. Koszaliñskie Fabryki Mebli w Koszalinie.
131. Szczecineckie Przedsiêbiorstwo Budowlane Pojezierze w Szczecinku.
132. Przedsiêbiorstwo Robót Instalacyjno-Monta¿owych Budownictwa Rolniczego w Drawsku Pom.
133. Przedsiêbiorstwo Handlu Sprzêtem Rolniczym Agroma w Szczecinku.
134. Koszaliñskie Przedsiêbiorstwo Produkcji Lenej Las w Koszalinie.
135. Pañstwowy Orodek Maszynowy w Tychowie.
136. Zak³ady Produkcji Przyczep Awrol w Barwicach.
137. Komunalne Przedsiêbiorstwo Budownictwa Specjalnego w Szczecinku.
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138. Przedsiêbiorstwo Remontowo-Budowlane w Przybrdzie.
139. Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego w Z³ocieñcu.
140. Przedsiêbiorstwo Budownictwa Rolniczego w Dêbnie Lubuskim.
141. Dêbnowskie Zak³ady Obuwia w Dêbnie Lubuskim.
142. Przedsiêbiorstwo Sprzêtowo-Transportowe w Dêbnie Lubuskim.
143. Fabryka Maszyn Budowlanych Bumar-Choszczno w Choszcznie.
144. Przedsiêbiorstwo Budowlane w Wa³czu.
145. Pañstwowy Orodek Maszynowy w Wa³czu.
Za³¹cznik Nr 2 do tymczasowego
Statutu Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Szczecinie
WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZ¥DKOWANYCH WOJEWODZIE
L.p.
I.
1.
2.
3.
4.

Nazwa jednostki organizac
W zakresie ochrony zdrowia:
Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia
Kolejowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Portowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Portowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w winoujciu

II.
1.
2.

W zakresie ochrony przyrody:
Dyrekcja Iñskiego i Szczeciñskiego Parku Krajobrazowego w S
Dyrekcja Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i Cedyñs
w Szczecinie
Zarz¹d Drawskiego Parku Krajobrazowego w Drawsku Pomors
Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie

3.
4.
III
1.
IV.
1.
V.
1.
VI.
1.
VII
1.
2.
3.
VIII
1.
IX.
1.

W zakresie rolnictwa:
Orodek Doradztwa Rolniczego w Koszalinie
W zakresie rybactwa ródl¹dowego:
Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y Rybackiej w Szczec
W zakresie utrzymania drogowych przejæ granicznych:
Zarz¹d Drogowych Przejæ Granicznych w Szczecinie
W zakresie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
Pracownia Wdro¿eñ Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego
W zakresie doskonalenia kadr:
Zachodniopomorskie Centrum Szkolenia Administracji w Szcz
Wojewódzki Orodek Doskonalenia Kadr w Szczecinie z siedz
Wojewódzki Orodek Doskonalenia Kadr z siedzib¹ w Ostrowc
W zakresie informatyki:
Terenowy Bank Danych - Orodek Informatyki Zachodniopom
w Szczecinie
W zakresie gospodarczej i transportowej obs³ugi Urzêdu Wojew
Zak³ad Obs³ugi Administracji Zachodniopomorskiego Urzêdu W
w Szczecinie

Poz. 106
UCHWA£A NR III/11/98
Rady Miejskiej w Bia³ym Borze
z dnia 21 grudnia 1998 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Bia³y Bór.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz.U z 1996 r.
Nr 13, poz. 74) Rada Miejska, uchwala co nastêpuje:
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§ 1.
Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w Statucie Gminy Bia³y Bór stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Rady Miejskiej
w Bia³ym Borze Nr XVII/139/96 z 14 wrzenia 1996 r. (Dz.Urz.Woj. Koszaliñskiego Nr 52, poz. 155):
1) w § 2 ustêp 1 otrzymuje brzmienie:
1. Gmina po³o¿ona jest w Województwie Zachodniopomorskim i obejmuje obszar 270 km2,
2) w § 6 ustêp 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) porozumienie zawarte z innymi gminami i organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej,
3) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Gmina mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci
publicznej w przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie,
4) w § 13 w ustêpie 1 po wyrazach Do wy³¹cznej w³aciwoci rady nale¿y: dodaje siê wyraz w szczególnoci,
5) w § 13 ustêp 11 otrzymuje brzmienie:
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie terytorialnym,
6) w § 13 ustêp 13 otrzymuje brzmienie:
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic, placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
7) w § 13 ustêp 14 otrzymuje brzmienie:
14) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy oraz tytu³u Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Bia³y Bór,
8) w § 18 w ustêpie 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony rodowiska,
9) w § 18 w ustêpie 1 wykrela siê pkt 5, a w to miejsce wpisuje siê:
5) Rozwoju Gospodarczego i Finansów Publicznych,
10) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zasady wyboru Burmistrza mog¹ byæ okrelone na podstawie odrêbnej uchwa³y podjêtej przez Radê,
11) w § 24 ustêp 2 otrzymuje brzmienie:
2. Za wybranego na stanowisko Burmistrza uwa¿a siê tego kandydata, na którego oddano co najmniej dziesiêæ wa¿nych g³osów,
12) w § 28 w trzecim wersie po wyrazach ... administracji rz¹dowej dodaje siê wyraz samorz¹dowej,
13) w § 30 w ustêpie 14 w pierwszym wersie po wyrazach ...z zakresu administracji rz¹dowej dodaje siê wyraz
i samorz¹dowej,
14) § 32 ustêp 3 otrzymuje brzmienie:
Po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej o wykonaniu bud¿etu gminy i opini¹ w³aciwej terytorialnie
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycz¹c¹ wniosku Komisji Rewizyjnej do rady w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium Zarz¹dowi oraz uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej i po wys³uchaniu wyjanieñ
Zarz¹du. Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, okrelonego
w § 12 ust. 1 Statutu w g³osowaniu tajnym,
15) w § 52 dopisuje siê punkty 8, 9, 10, 11 o treci:
8. Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w Urzêdzie Miasta i Gminy w Bia³ym Borze.
9. Przepis ust. 1 dotyczy równie¿ kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
10. Cz³onek Zarz¹du nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej.
11. Radny nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.
16) w § 53 ustêp 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Do dokonywania czynnoci prawnych z zakresu stosunku pracy dotycz¹cych wysokoci wynagrodzenia
z pozosta³ymi osobami, których stosunek pracy nawi¹zany jest na podstawie wyboru, w³aciwa jest Rada na
wniosek Burmistrza,
17) w § 54 ustêp 2 otrzymuje brzmienie:
2. Uchwa³y o odwo³anie osób wymienionych w ust. 1 nie mog¹ byæ podjête na sesji, na której zosta³ z³o¿ony
wniosek o odwo³anie,
18) § 57 ustêp 1 otrzymuje brzmienie:
1. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 2.
Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w Regulaminie Rady Miejskiej stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3 do Statutu Gminy
Bia³y Bór:
1) w § 12 ustêp 1 otrzymuje brzmienie:
1. Sesjê przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady z udzia³em Wiceprzewodnicz¹cych Rady oraz Przewodnicz¹cym
Zarz¹du lub wyznaczonym przez niego cz³onkiem Zarz¹du,
2) w § 24 w ustêpie 7 po zakoñczeniu zdania dodaje siê wyrazy: z powiadomieniem Rady,
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3)
4)
5)
6)

w § 24 wykrela siê ustêp 8,
w § 36 w ustêpie 3 wyrazy ,,7 dni zastêpuje siê wyrazami 14 dni,
w § 43 w ustêpie 1 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem Biuro Rady,
w § 45 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia w³aciwej Regionalnej
Izbie Obrachunkowej:,
7) w § 48 wykreliæ ustêp 2,
8) w § 48 zmienia siê treæ ustêpu 3 w sposób nastêpuj¹cy:
3. G³osowanie tajne odbywa siê w nastêpuj¹cy sposób:
a) radni g³osuj¹ na opatrzonych pieczêci¹ Rady kartach zawieraj¹cych precyzyjnie postawione pytanie
oraz rubryki z odpowiedziami za, przeciw, wstrzymujê siê. Radny oddaje g³os wpisuj¹c znak
X w kratce z wolnym miejscem przy wybranej odpowiedzi,
b) przy g³osowaniu tajnym personalnym, karta do g³osowania zawiera nazwiska kandydatów oraz wyra¿enie wstrzymujê siê. Radny oddaje g³os wpisuj¹c znak X przy wybranym kandydacie lub wyra¿eniu wstrzymujê siê,
§ 5.
9) w § 48 po ustêpie 4 dopisuje siê ustêp 5 o treci: W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw, g³osowanie
powtarza siê,
10) w § 57 skrela siê ustêp 2, a ustêp 1 otrzymuje brzmienie: Wiceprzewodnicz¹cy Rady uczestnicz¹ w pracach
komisji Rady z g³osem doradczym, bez prawa g³osowania,
11) § 59 otrzymuje brzmienie: Przewodnicz¹cy komisji sta³ych nie rzadziej ni¿ raz w roku przedstawiaj¹ na sesji
Rady sprawozdanie z dzia³alnoci komisji,
12) w § 60 wykrela siê ustêp 3 w ca³oci,
13) w § 68 zmienia siê treæ ustêpu 2 w nastêpuj¹cy sposób:
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu, wystêpuje z wnioskiem do Rady o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium z tego tytu³u w terminie do 10 kwietnia po up³ywie roku bud¿etowego,
14) w § 68 dopisuje siê ustêp 3 o treci:
3. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Rada Miejska przyjmuje w g³osowaniu jawnym po przeprowadzeniu
dyskusji nad sprawozdaniem. Rada Miejska decyduje nad absolutorium dla Zarz¹du. Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, na wniosek Komisji Rewizyjnej wystêpuje o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla Zarz¹du. Rada podejmuje uchwa³ê, o której mowa w absolutorium, w g³osowaniu jawnym,
15) zmienia siê treæ § 69 w nastêpuj¹cy sposób:
Przewodnicz¹cy Rady przesy³a niezw³ocznie wniosek Komisji Rewizyjnej do w³aciwej Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem wydania opinii,
16) rozdzia³ XI otrzymuje tytu³ Wspólne sesje z radami innych gmin,
17) w § 70 dodaje siê ustêp 4 o treci:
Przewodnicz¹cym obrad jest Przewodnicz¹cy Rady gminy, na terenie której odbywa siê wspólna sesja.
§3
Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowi¹cym za³¹cznik Nr 4 do Statutu Gminy Bia³y Bór:
1) w § 20 ustêp 3 otrzymuje brzmienie:
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodnicz¹cy Rady przesy³a do zaopiniowania w³aciwej Regionalnej
Izbie Obrachunkowej,
2) w § 22 ustêp 1 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja opiniuje na pimie wniosek o odwo³anie Zarz¹du z wyj¹tkiem Burmistrza, poszczególnych cz³onków zarz¹du oraz wniosek o odwo³anie Burmistrza,
3) w § 24 w ustêpie 1 skrela siê wyrazy: do 15 grudnia ka¿dego roku, a w to miejsce wpisuje siê: do koñca roku
kalendarzowego,
4) w § 24 w ustêpie 2 dodaje siê od mylnika wyrazy: - zakres i przedmiot kontroli,
5) w § 24 w ustêpie 3 wyraz jedynie zastêpuje siê wyrazem równie¿,
6) w § 25 w ustêpie 1 wykrela siê wyrazy: do 30 stycznia ka¿dego roku, a zastêpuje wyrazami: do koñca lutego
ka¿dego roku,
7) po § 31 dodaje siê § 32 o treci:
Tryb i zakres kontroli okrelonych w niniejszym Regulaminie nie ma zastosowania do czynnoci zwi¹zanych
z badaniem sprawozdania finansowego z wykonania bud¿etu.
§4
Dokonuje siê nastêpuj¹c¹ zmianê w Regulaminie Zarz¹du stanowi¹cym za³¹cznik Nr 5 do Statutu Gminy Bia³y Bór:
w § 5 po wyrazach Cz³onkostwa w Zarz¹dzie nie mo¿na ³¹czyæ: dodaje siê wyrazy ,,w szczególnoci.
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§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta i Gminy do dostosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miasta i Gminy
w Bia³ym Borze do treci Statutu nadanej t¹ uchwa³¹ i przed³o¿enia go Radzie do uchwalenia.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Stanis³aw Winnicki
Poz. 107
UCHWA£A NR VII/55/99
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 11 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Moryñ
dotycz¹cej zmiany przeznaczenia dzia³ek od nr 119/3 do nr 119/36 w obrêbie Bielin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 i 36 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370), Rada Miejska w Moryniu uchwala co nastêpuje:
§ 1.
1.

Uchwala siê zmianê Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moryñ uchwalonego uchwa³¹ Nr VII/25/79 z dnia 26 stycznia 1979 r. (Dz.Urz.Woj.Szczec. z 1993 r. Nr 9, poz. 105, Nr 10,
poz. 111), polegaj¹c¹ na zmianie przeznaczenia gruntów rolnych, dzia³ki nr: 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7,
119/8, 119/9, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15, 119/16, 119/17, 119/18, 119/19, 119/20, 119/21,
119/22, 119/23, 119/24, 119/25, 119/26, 119/27, 119/28, 119/29, 119/30, 119/31, 119/32, 119/33, 119/34,
19/35, 119/36, w obrêbie geodezyjnym Bielin, o ³¹cznej powierzchni 3,89 ha na tereny rekreacyjne z mo¿liwoci¹ zabudowy.

2.

Obszar i zakres zmiany jest zgodny z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXII/202/96 z dnia 22 sierpnia
1996 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
Gminy Moryñ uchwalonego uchwa³¹ Nr VII/25/79 z dnia 26 stycznia 1979 r. z póniejszymi zmianami.
§ 2.

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

2.

USTALENIA PLANISTYCZNE
Ustalenia funkcjonalne
1) Funkcja podstawowa: rekreacyjna symbol na rysunku zmiany planu UT.
2) W granicach terenu o funkcji podstawowej jak w p. 1), wyodrêbniono liniami rozgraniczenia tereny
o ró¿nych zasadach zagospodarowania.
3) Granice terenu objêtego zmian¹ pokazano na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowi¹cym za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y, granice te pokrywaj¹ siê z zewnêtrznymi granicami stanu w³adania dzia³ek od nr 119/3 do
119/36.
Ustalenia ogólne dotycz¹ce terenu UT
1) Ustalenia z zakresu ochrony rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury
a) W zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ procedury wynikaj¹ce z po³o¿enia w otulinie Cedyñskiego Parku Krajobrazowego zawarte w Rozporz¹dzeniu nr 3/93
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Wojewody Szczeciñskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyñskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 4 z dnia 10 kwietnia 1993 r.). Projekt budowlany musi byæ uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
b) Strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obejmuje ca³y obszar zmiany (w obszarze le¿y stanowisko archeologiczne nr 45), obowi¹zuj¹:
- uzgodnienie i opiniowanie wszelkich prac in¿ynieryjnych i budowlanych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie Dzia³ Ochrony Zabytków Archeologicznych,
- w przypadku podjêcia inwestycji obowi¹zuje prowadzenie nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego oraz ewentualnych badañ ratunkowych na koszt inwestora,
- inwestorzy i u¿ytkownicy terenu zobowi¹zani s¹ do zawiadomienia MNS-DOZA o podjêciu dzia³añ inwestycyjnych lub remontowych zwi¹zanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 1 miesi¹ca,
- rozpoczêcie prac ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji uzale¿nia siê od uzyskania stosownego zezwolenia MNS-DOZA w Szczecinie.
c) Zakaz odprowadzania cieków do gruntu.
Zasady obs³ugi z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Obs³uga terenu z istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr 41731 Bielin  G¹dno.
b) Wyznacza siê:
- teren bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej, jako drogê wewnêtrzn¹ kategorii D o szerokoci
w granicach rozgraniczenia 12 m.; symbol na rysunku zmiany planu l6 KD; droga niepubliczna,
konieczne ustanowienie s³u¿ebnoci gruntowej w zakresie przechodzenia i przejazdu do wszystkich dzia³ek przez ni¹ obs³ugiwanych,
- drogê obs³ugi bezporedniej terenów ogólnodostêpnych nad jeziorem - gminna droga lokalna kategorii D o szerokoci minimum 12 m. w liniach rozgraniczenia, symbol na rysunku zmiany planu
2KD,
- trasê rowerow¹ i ci¹g pieszy ogólnodostêpny o szerokoci ca 7 m. w liniach rozgraniczenia; symbol
na rysunku zmiany planu 7K,
- ci¹gi piesze o symbolu na rysunku zmiany planu 17K,
- parking ogólnodostêpny symbol na rysunku zmiany planu 3KS,U z dopuszczeniem lokalizacji
us³ug (np. gastronomia, handel) o powierzchni zabudowy nie przekraczaj¹cej 20% powierzchni
ca³ego terenu.
c) Obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów u¿ytkowników na w³asnym terenie
w iloci odpowiedniej do potrzeb, minimum 2 miejsca postojowe na dzia³ce.
d) Nawierzchnie terenów komunikacyjnych o konstrukcji przepuszczalnej (p³yty a¿urowe, ¿u¿el itp.) lub
trawiastej.
e) Obowi¹zuje zapewnienie dostêpu do jeziora Bieliñskiego dla swobodnego przejcia lub przejazdu wzd³u¿
jego brzegu o szerokoci minimum 10 m.
f) Zakaz rozpoczynania u¿ytkowania obiektów przed uzbrojeniem w sieæ kanalizacyjn¹.
g) Zaopatrzenie wodê z projektowanej sieci wodoci¹gowej z ujêcia wody w Bielinie.
h) Odprowadzanie cieków sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacyjnej i do projektowanej oczyszczalni cieków w Bielinie o przepustowoci bilansuj¹cej siê z istniej¹cymi i projektowanymi potrzebami.
i) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej
z sieci 15 kV poza obszarem zmiany. Zasilanie obiektów sieci¹ kablow¹ niskiego napiêcia.
j) Obs³uga telekomunikacyjna z istniej¹cej sieci telekomunikacyjnej.
k) Ustala siê mo¿liwoæ zaopatrzenia w gaz przewodowy. Wprowadzenie gazoci¹gu redniego cinienia
z projektowanego pasa infrastruktury technicznej wzd³u¿ drogi wojewódzkiej. Lokalizacja sieci wewnêtrznej i reduktorów na cinienie u¿ytkowe wed³ug potrzeb i uzgodnieñ z dysponentem sieci.
l) Ogrzewanie budynków ze róde³ lokalnych. Preferencja ogrzewania elektrycznego, dopuszcza siê inne
rodzaje paliwa.
m) Ustala siê miejski system gromadzenia odpadów w obrêbie dzia³ek rekreacyjnych. Unieszkodliwianie
lub utylizacja w ramach systemu gminnego. Wskazuje siê koniecznoæ segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpady niebezpieczne.
Zasady i standardy kszta³towania zabudowy
a) Ustala siê lokalizacjê:
- dzia³ek rekreacyjnych - tereny 8UT, 9UT, 10UT, 11UT
- us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu turystycznego - teren 3KS,U
- dróg obs³ugi bezporedniej i parkingów - 2KD, 3KS,U, 16KD
- tras rowerowych i ci¹gów pieszych - 7K, 17K
- sieci i urz¹dzeñ realizowanych na terenach komunikacji i terenach 5ZN/i, 6ZN/i, 14ZN/i, 15ZN/i,
12NO, 13 EE
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b) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
- od linii rozgraniczaj¹cej drogi wojewódzkiej (poza obszarem zmiany)  20 m.
- od linii rozgraniczaj¹cej drogi obs³ugi bezporedniej 16KD i ci¹gów pieszych 7K i 17K - 5 m.
- od krawêdzi skarpy - minimum 20 m.
c) Ustala siê:
- minimaln¹ powierzchniê dzia³ki rekreacyjnej - 1000 m2, a maksymaln¹ 1700 m2
- wskanik wykorzystania terenu netto:
- minimalny 6 obiektów/1 ha
- maksymalny 10 obiektów/1 ha
- minimaln¹ powierzchniê zabudowy 80 m2/dzia³kê a maksymaln¹ 200 m2/dzia³kê
- maksymalny procent zabudowy terenu 25%
- minimalny procent zieleni na dzia³ce 60%.
d) Ustala siê:
- zakaz zmiany ukszta³towania terenu
- typ zabudowy: wolnostoj¹cy, gara¿e w jednej bryle z budynkiem zasadniczym
- wysokoæ zabudowy do 7,0 m od istniej¹cego poziomu terenu do kalenicy dachu
- dachy dwuspadowe obowi¹zuj¹cy k¹t nachylenia po³aci 45o
- zakaz podpiwniczania budynków na terenach o symbolach 8UT, 9UT, 10UT
- wysokoci ogrodzeñ 1,1 m.
4) Ustalenia dotycz¹ce mo¿liwoci parcelacji terenu. Dopuszcza siê parcelacjê terenu podlegaj¹cego zmianom wed³ug zasad zawartych w § 3 ust. 1, oraz na rysunku zmiany planu (za³¹cznik nr 1).
3. Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów wyodrêbnionych na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczaj¹cymi
Lp.
Symbol
Powierzchnia
Treæ ustaleñ
na rys.
ha*

1
1.

2
1 ZL

3
0,25

4
Zieleñ wysoka do dalszeg

2.

2 KD

0,06

Gminna droga obs³ugi be
w liniach rozgraniczenia
Pas infrastruktury technic
przed procesami erozyjny

3.

3KS,U

0,06

Parking ogólnodostêpny,
i gastronomii zwi¹zanych
Konieczne zabezpieczeni

4.

4 ZN

0,05

Skarpa zieleñ niska, koni
erozyjnymi.

5.

5ZN/i

0,03

6.

6ZN/i

0,02

7.

7K

0,12

Zieleñ niska, pas infrastru
zabudowy i sadzenia drze
i ci¹g pieszy. Szerokoæ w
zabezpieczenie skarpy pr
Zieleñ niska, pas infrastru
rozgraniczenia 15m. Zak
Rezerwa terenu pod trasê
zabezpieczenie skarpy pr
Trasa rowerowa i ci¹g pi
polnej; szerokoæ w linia

8.
9.
10.
11.
12 .

8UT
9UT
10UT
11UT
12 NO

0,40
0,71
0,36
1,00
0, l7

Teren zabudowy rekreacy
Teren zabudowy rekreacy
Teren zabudowy rekreacy
Teren zabudowy rekreacy
Teren lokalizacji przepom
zieleni izolacyjnej. Ewen
poza granice terenu.
Dopuszczalna lokalizacja
zabudowy rekreacyjnej.
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13.

13 EE

0,06

14.

14ZN/i

0,08

15.

15ZN/i

0,08

Zieleñ niska, pas infrastru
rozgraniczenia 15m. Zak
Rezerwa terenu pod trasê

16.

16KD

0,42

Droga bezporedniej (we
kategorii D, o szerokoci
~340m.

17.

17K

0,02

Ci¹gi piesze, szerokoæ w
55m.

razem

3,89

Poz. 107

Stacja transformatorowa
ustanowieniu potrzeb sta
s¹siaduj¹cej dzia³ki rekre
Zieleñ niska, pas infrastru
rozgraniczenia 15m. Zak
Rezerwa terenu pod trasê

* Uwaga: powierzchnie terenów stanowi¹ wielkoci orientacyjne i nie podlegaj¹ uchwaleniu
§ 4.
Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 jest integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y i stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§ 5.
Uchwala siê zmianê przeznaczenia 3,89 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego w tym 3,37 ha klasy RV, 0,25
ha RVI i 0,27 ha LzIV.
§ 6.
Wysokoæ op³at wed³ug art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany jak w paragrafie 1 ustala siê na 30 %.
§ 7.
Na terenie objêtym niniejsz¹ zmian¹ trac¹ moc ustalenia zawarte w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Moryñ uchwalonym dnia 26 stycznia 1979 r. uchwa³¹ Nr VII/25/79.
§ 8.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 9.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Moryñ.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zygmunt Puch
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Poz. 107

Za³¹cznik do uchwa³y Nr VII/55/99
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 11 lutego 1999 r.
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Poz. 108

Poz. 108
UCHWA£A NR VII/56/99
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 11 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Moryñ
dotycz¹cej zmiany przeznaczenia czêci dzia³ki nr 127/1 w obrêbie Bielin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26
i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Uchwala siê zmianê Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Moryñ uchwalonego uchwa³¹ Nr VII/25/79 z dnia 26 stycznia 1979 r. (Dz.Urz. Woj. Szczec. Nr 9, poz. 105, Nr 10, poz. 111),
polegaj¹c¹ na zmianie przeznaczenia gruntów rolnych - czêæ dzia³ki 127/1 o powierzchni 3,55 ha na tereny
rekreacyjne z mo¿liwoci¹ zabudowy.

2.

Obszar i zakres zmiany jest zgodny z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXIX/268/97 z dnia 4 kwietnia
1997 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
gminy Moryñ uchwalonego uchwa³¹ Nr VII/25/79 z dnia 26 stycznia 1979 r. (Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 19,
poz. 105, Nr 10, poz. 111).
§ 2.

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

2.

USTALENIA PLANISTYCZNE
Ustalenia funkcjonalne
1) Funkcja podstawowa: rekreacyjna symbol na rysunku zmiany planu UT.
2) W granicach terenu o funkcji podstawowej jak w p. 1), wyodrêbniono liniami rozgraniczenia tereny
o ró¿nych zasadach zagospodarowania.
3) Granice terenu objêtego zmian¹ pokazano na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowi¹cym za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y, granice te pokrywaj¹ siê z granicami stanu w³adania dzia³ki od nr 127/1, oprócz granicy
po³udniowo-zachodniej, której przebieg wyznacza planowana linia elektroenergetyczna.
Ustalenia ogólne dotycz¹ce terenu UT
1) Ustalenia z zakresu ochrony rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury
a) W zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ procedury wynikaj¹ce z po³o¿enia w otulinie Cedyñskiego Parku Krajobrazowego zawarte w Rozporz¹dzeniu nr 3/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyñskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 4 z dnia 10 kwietnia 1993 r.). Projekt budowlany musi byæ uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
b) Strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obejmuje ca³y obszar zmiany, obowi¹zuj¹:
- uzgodnienie i opiniowanie wszelkich prac in¿ynieryjnych i budowlanych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie Dzia³ Ochrony Zabytków Archeologicznych,
- w przypadku podjêcia inwestycji obowi¹zuje prowadzenie nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego oraz ewentualnych badañ ratunkowych na koszt inwestora,
- inwestorzy i u¿ytkownicy terenu zobowi¹zani s¹ do zawiadomienia MNS-DOZA o podjêciu dzia³añ inwestycyjnych lub remontowych zwi¹zanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 1 miesi¹ca,
- rozpoczêcie prac ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji uzale¿nia siê od uzyskania stosownego zezwolenia MNS-DOZA w Szczecinie.
c) Zakaz odprowadzania cieków do gruntu.
2) Zasady obs³ugi z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej
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3)

4)

3.

Poz. 108

a) Obs³uga terenu z istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr 41731 Bielin G¹dno.
b) Wyznacza siê:
- teren bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej, jako drogê wewnêtrzn¹ kategorii D Symbol na rysunku zmiany planu 1 KD. Droga niepubliczna, konieczne ustanowienie s³u¿ebnoci gruntowej do
przechodzenia i przejazdu do wszystkich dzia³ek przez ni¹ obs³ugiwanych,
- ci¹gi piesze,
- symbol na rysunku zmiany planu 2K i 3K.
c) Obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów u¿ytkowników na w³asnym terenie
w iloci odpowiedniej do potrzeb, minimum 2 miejsca postojowe na dzia³ce.
d) Nawierzchnie terenów komunikacyjnych o konstrukcji przepuszczalnej (p³yty a¿urowe, ¿u¿el itp.) lub
trawiaste.
e) Zakaz rozpoczynania u¿ytkowania obiektów przed uzbrojeniem w sieæ kanalizacyjn¹.
f) Zaopatrzenie wodê z projektowanej sieci wodoci¹gowej z ujêcia wody w Bielinie.
g) Odprowadzanie cieków sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni cieków
w Bielinie o przepustowoci bilansuj¹cej siê z istniej¹cymi i projektowanymi potrzebami.
h) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej
z sieci 15 kV poza obszarem zmiany. Zasilanie obiektów sieci¹ kablow¹ niskiego napiêcia.
i) Obs³uga telekomunikacyjna z istniej¹cej sieci telekomunikacyjnej.
j) Ustala siê mo¿liwoæ zaopatrzenia w gaz przewodowy. Wprowadzenie gazoci¹gu redniego cinienia
z projektowanego pasa infrastruktury technicznej wzd³u¿ drogi wojewódzkiej. Lokalizacja sieci wewnêtrznej i reduktorów na cinienie u¿ytkowe wed³ug potrzeb i uzgodnieñ z dysponentem sieci.
k) Ogrzewanie budynków ze róde³ lokalnych. Preferencja ogrzewania elektrycznego, dopuszcza siê inne
rodzaje paliwa.
l) Ustala siê miejski system gromadzenia odpadów w obrêbie dzia³ek rekreacyjnych. Unieszkodliwianie
lub utylizacja w ramach systemu gminnego. Wskazuje siê koniecznoæ segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpady niebezpieczne.
Zasady i standardy kszta³towania zabudowy
a) Ustala siê lokalizacjê:
- dzia³ek rekreacyjnych - tereny 4UT, 5UT, 6UT, 7UT,
- dróg obs³ugi bezporedniej i parkingów - 1KD,
- ci¹gów pieszych - 2K, 3K,
- sieci i urz¹dzeñ realizowanych na terenach komunikacji i terenach 8NO, 12 EE.
b) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
- od linii rozgraniczaj¹cej drogi wojewódzkiej (poza obszarem zmiany) - 15 m,
- od linii rozgraniczaj¹cej drogi obs³ugi bezporedniej 1KD i ci¹gów pieszych 2K i 3K - 5 m,
- od planowanej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia minimum 35 m.
c) Ustala siê:
- powierzchniê dzia³ki rekreacyjnej minimum - 1000 m2 maksimum 1400 m2 z tolerancj¹ ± 10%,
- wskanik wykorzystania terenu netto:
- minimalny 6 obiektów/1ha, maksymalny 10 obiektów/1ha,
- minimaln¹ powierzchniê zabudowy 80 m2/dzia³kê a maksymaln¹ 200 m2/dzia³kê,
- minimalny procent zieleni na dzia³ce 60%.
d) Ustala siê:
- zakaz zmiany ukszta³towania terenu,
- typ zabudowy: wolnostoj¹cy, gara¿e w jednej bryle z budynkiem,
- wysokoæ zabudowy do 7,0 m od istniej¹cego poziomu terenu do kalenicy dachu,
- dachy dwuspadowe obowi¹zuj¹cy k¹t nachylenia po³aci 45°,
- wysokoci ogrodzeñ do 1,1 m.
Ustalenia dotycz¹ce mo¿liwoci parcelacji terenu.
Dopuszcza siê parcelacjê terenu podlegaj¹cego zmianom wed³ug zasad zawartych w 3 ust. 1, oraz na rysunku zmiany planu (za³¹cznik).

Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów wyodrêbnionych na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczenia terenu.
Lp.
1
1
2

Symbol Powierz
Treæ u
na rys. chnia ha
2
3
4
1KD
0,06
Droga obs³ugi bezporedniej - kategorii D
12 m.
2K
0,01
Ci¹g pieszy, szerokoæ w liniach rozgranic
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3
4
5
6
7
8

3K
4UT
5UT
6UT
7UT
8NO

0,02
1,20
0,35
0,67
0,40
0,18

Ci¹g pieszy, szerokoæ w liniach rozgranic
Teren zabudowy rekreacyjnej.
Teren zabudowy rekreacyjnej.
Teren zabudowy rekreacyjnej.
Teren zabudowy rekreacyjnej.
Teren lokalizacji przepompowni cieków.
Ewentualne uci¹¿liwoci nie mog¹ wykrac
lokalizacja obiektów zaplecza techniczneg
Po ustanowieniu strefy uci¹¿liwoci przepo
zezwala siê na powiêkszenie terenów zabu

9
10
11
12

9ZN
10ZN
11ZN
12EE
razem

0,02
0,07
0,07
0,07
~3,55

Zieleñ niska urz¹dzona  rezerwa terenu na
Zieleñ niska urz¹dzona - rezerwa terenu na
Zieleñ niska urz¹dzona - rezerwa terenu na
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV s³upow

Poz. 108

*Uwaga: powierzchnie terenów stanowi¹ wielkoci orientacyjne i nie podlegaj¹ uchwaleniu
§ 4.
Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 jest integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y i stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§ 5.
Uchwala siê zmianê przeznaczenia 3,55 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego w tym: 0,84 ha klasy RIVb,
1,16 ha klasy RV, 1,55 ha klasy RVI.
§ 6.
Wysokoæ op³at wed³ug art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany jak w paragrafie 1 ustala siê na 30%.
§ 7.
Na terenie objêtym niniejsz¹ zmian¹ trac¹ moc ustalenia zawarte w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Moryñ uchwalonym dnia 26 stycznia 1979 r. uchwa³¹ Nr VII/25/79.
§ 8.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 9.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Moryñ.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zygmunt Puch
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Poz. 108 - 109

Za³¹cznik do uchwa³y Nr VII/56/99
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 11 lutego 1999 r.

Poz. 109
UCHWA£A NR VII/57/99
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 11 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Moryñ
dotycz¹cej zmiany przeznaczenia czêci dzia³ek nr: 119/2, 120, 124, 125 w obrêbie Bielin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 i 36
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 111, poz.726, Nr 133, poz.885) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Uchwala siê zmianê Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Moryñ uchwalonego uchwa³¹ Nr VII/25/79 z dnia 26 stycznia 1979 r. (Dz.Urz. Woj. Szczec. z 1993 r. Nr 9, poz. 105, Nr 10,
poz. 111), polegaj¹c¹ na wydzieleniu z czêci dzia³ek nr: 119/2, 120, 124, 125 w obrêbie geodezyjnym Bielin,
pasa technicznego pod infrastrukturê o ³¹cznej powierzchni 1,77 ha.
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Poz. 109

Obszar i zakres zmiany jest zgodny z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXIX/272/97 z dnia 4 kwietnia
1997 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
gminy Moryñ uchwalonego uchwa³¹ Nr VII/25/79 z dnia 26 stycznia 1979 r.
§ 2.

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

2.

3.
4.

5.

USTALENIA PLANISTYCZNE
Ustalenia funkcjonalne
1) Funkcja podstawowa: rolnicza - czasowe wy³¹czenie gruntów rolnych z produkcji rolnej na czas realizacji
infrastruktury technicznej symbol na rysunku zmiany planu RP/i.
2) Granice terenu objêtego zmian¹ pokazano na rysunku zmiany planu w skali 1:2000 stanowi¹cym za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y. Granice te pokrywaj¹ siê w zachodniej czêci z liniami rozgraniczenia drogi wojewódzkiej
nr 41731, szerokoæ pasa 15 m.
Ustalenia z zakresu ochrony rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury
1) W zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ procedury wynikaj¹ce
z po³o¿enia w otulinie Cedyñskiego Parku Krajobrazowego zawarte w Rozporz¹dzeniu nr 3/93 Wojewody
Szczeciñskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyñskiego Parku Krajobrazowego
(Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 4 z dnia 10 kwietnia 1993 r.). Projekt budowlany musi byæ uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
2) Przed rozpoczêciem robót budowlanych nale¿y zdj¹æ wierzchni¹ warstwê gleby, po zakoñczeniu robót teren
musi byæ zrekultywowany w kierunku rolniczym w sposób umo¿liwiaj¹cy jego rolnicze u¿ytkowanie.
3) Strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej obejmuje oko³o 200 metrowy wydzielonego pasa infrastruktury, obowi¹zuj¹ w tej strefie:
- uzgodnienie i opiniowanie wszelkich prac in¿ynieryjnych i budowlanych przez Muzeum Narodowe
w Szczecinie Dzia³ Ochrony Zabytków Archeologicznych,
- w przypadku podjêcia inwestycji obowi¹zuje prowadzenie nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego oraz ewentualnych badañ ratunkowych na koszt inwestora,
- inwestorzy i u¿ytkownicy terenu zobowi¹zani s¹ do zawiadomienia MNS-DOZA o podjêciu dzia³añ
inwestycyjnych lub remontowych zwi¹zanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 1 miesi¹ca,
- rozpoczêcie prac ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji uzale¿nia siê od uzyskania stosownego
zezwolenia MNS-DOZA w Szczecinie.
Zasady obs³ugi z zakresu komunikacji
Obs³uga komunikacyjna terenu z równoleg³ej drogi wojewódzkiej, w trakcie wiêkszych prac ziemnych i technologicznych nale¿y urz¹dziæ tymczasow¹ drogê gruntow¹.
Zasady kszta³towania i infrastruktury technicznej
1) Wyznacza siê teren d³ugoci 1180 m i szerokoci 15 m. pod realizacjê infrastruktury technicznej:
- wodoci¹g,
- kanalizacja sanitarna,
- gazoci¹g redniego cinienia (do 0,4 MPa),
- linia elektroenergetyczna redniego napiêcia napowietrzna lub kablowa,
- linie elektroenergetyczne niskiego napiêcia,
- linie elektryczne sygnalizacyjne,
- inne rodzaje przewodów mieszcz¹ce siê w wyznaczonym pasie.
2) Ustala siê minimalne odleg³oci projektowanych linii:
- 1,0 m. od granicy linii rozgraniczaj¹cej drogê wojewódzk¹,
- 2,0 m. od pni istniej¹cych drzew,
- 5,0 m. od pasa drogowego dla linii elektroenergetycznej napowietrznej SN.
3) W przypadkach zbiegu zale¿noci jak w punkcie 2/ nale¿y zastosowaæ odleg³oci wiêksze. Powy¿sze ustalenie nie narusza norm technicznych i przepisów szczegó³owych, je¿eli z tych przepisów wynikaj¹ odleg³oci wiêksze to s¹ one obowi¹zuj¹ce.
4) Ustala siê zakaz zabudowy i sadzenia drzew w pasie infrastruktury.
5) Ustala siê rezerwê terenow¹ w obrêbie pasa infrastruktury o szerokoci 5 m. przy linii pasa drogi wojewódzkiej na trasê rowerow¹ i ci¹g pieszy.
Ustalenia dotycz¹ce mo¿liwoci parcelacji terenu.
Nie przewiduje siê parcelacji terenu.
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§ 4.
Uchwala siê czasowe wy³¹czenie z produkcji 1,75 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego w tym 0,34 ha klasy
RIIIa, 0,34 ha klasy RIIIb, 0,42 ha klasy RIVa, 0,31 ha klasy RIVb, 0,04 ha klasy PsIII, 0,17 ha klasy PsIV.
§ 5.
Rysunek zmiany planu w skali 1:2000 jest integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y i stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§ 6.
Wysokoæ op³at wed³ug art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany jak w paragrafie 1 ustala siê na 0%.
§ 7.
Na terenie objêtym niniejsz¹ zmian¹ trac¹ moc ustalenia zawarte w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Moryñ uchwalonym dnia 26 stycznia 1979 r. uchwa³¹ Nr VII/25/79.
§ 8.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 9.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Moryñ.

PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zygmunt Puch
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr VII/57/99
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 11 lutego 1999 r.
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Uchwa³a NR VII/60/99
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 11 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryñ
dotycz¹cej zmiany przeznaczenia dzia³ki nr 158 w obrêbie Bielin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26
i 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz.
496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Uchwala siê zmianê Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Moryñ uchwalonego uchwa³¹ Nr VII/25/79 z dnia 26 stycznia 1979 r. (Dz.Urz.Woj.Szczec. z 1993 r. Nr 9, poz. 105, Nr 10, poz.
111), polegaj¹c¹ na zmianie przeznaczenia dzia³ki nr: 158 w obrêbie geodezyjnym Bielin, z funkcji rolnej na
zabudowê zagrodow¹.

2.

Obszar i zakres zmiany jest zgodny z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Moryniu nr XXIX/270/97 z dnia 4 kwietnia
1997 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
gminy Moryñ uchwalonego uchwa³¹ Nr VII/25/79 z dnia 26 stycznia 1979 r.
§ 2.

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

2.

USTALENIA PLANISTYCZNE
Ustalenia funkcjonalne
1) Funkcja podstawowa: rolnicza - zabudowa zagrodowa - maksymalnie 3 dzia³ki zagrodowe o powierzchni
minimum 1500 m2 ka¿da.
2) Dopuszczalna funkcja uzupe³niaj¹ca: agroturystyka.
3) Symbol terenu na rysunku planu MR.
4) W granicach terenu o funkcji podstawowej jak w p. 1), wyodrêbniono liniami rozgraniczenia tereny
o ró¿nych zasadach zagospodarowania.
5) Granice obszaru objêtego zmian¹ pokazano na rysunku zmiany planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do uchwa³y,
granice te pokrywaj¹ siê z granicami stanu w³adania dzia³ki nr 158.
Ustalenia ogólne dotycz¹ce terenu MR
1) Ustalenia z zakresu ochrony rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury
a) W zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ procedury wynikaj¹ce z po³o¿enia w otulinie Cedyñskiego Parku Krajobrazowego zawarte w Rozporz¹dzeniu nr 3/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyñskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 4 z dnia 10 kwietnia 1993 r.).
b) Zakaz odprowadzania cieków do gruntu.
c) Ewentualne uci¹¿liwoci dla rodowiska obiektów zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ i obs³ug¹ rolnictwa
nie mog¹ wykraczaæ poza granice dzia³ki.
2) Zasady obs³ugi z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Obs³uga terenu z istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr 41731 Bielin  G¹dno.
b) Wyznacza siê teren o szerokoci 15 m. równoleg³y do drogi wojewódzkiej na obs³ugê komunikacyjn¹
i lokowanie uzbrojenia w infrastrukturê techniczn¹. Droga niepubliczna - obs³uguj¹ca wszystkie
wydzielone dzia³ki zagrodowe. Symbol na rysunku zmiany planu 1KD.
c) Obs³uga obiektów na terenie wewnêtrznymi ci¹gami komunikacyjnymi, kszta³towanymi odpowiednio
do potrzeb.
d) Obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów mieszkañców i ewentualnych turystów
na w³asnym terenie w iloci minimum 2 miejsca dla mieszkañców i miejsca dla samochodów turystów
w proporcji 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca wczasowe. Dopuszcza siê organizacjê miejsc parkingowych wobrêbie terenu 1KD.
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e) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego przebiegaj¹cego w pasie drogi wojewódzkiej. Zaopatrzenie awaryjne ze studni publicznych na podstawie bilansu potrzeb wsi.
f) Odprowadzanie cieków do istniej¹cej sieci kanalizacji wiejskiej, przebiegaj¹cej wzd³u¿ po³udniowej
granicy dzia³ki (w terenie o symbolu 1KD) i do projektowanej oczyszczalni cieków o przepustowoci
bilansuj¹cej siê z istniej¹cymi i projektowanymi potrzebami.
g) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z wiejskiej sieci niskiego napiêcia. Dopuszcza siê lokalizacjê stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, zalecane usytuowanie w zachodniej czêci terenu 1KD.
h) Ustala siê miejski system gromadzenia odpadów bytowych. Unieszkodliwianie lub utylizacja w ramach
systemu gminnego. Wskazuje siê koniecznoæ segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi
na odpady niebezpieczne.
i) Ogrzewanie budynków lokalne gazem lub paliwem o niskiej zawartoci siarki; dopuszcza siê inne
rodzaje paliwa.
j) Obs³uga telekomunikacyjna z istniej¹cej sieci telekomunikacyjnej przebiegaj¹cej w liniach rozgraniczenia drogi wojewódzkiej.
k) Ustala siê mo¿liwoæ zaopatrzenia w gaz przewodowy. Wprowadzenie gazoci¹gu redniego cinienia
od strony drogi wojewódzkiej, z mo¿liwoci¹ wykorzystania terenu 1KD. Lokalizacja sieci wewnêtrznej i reduktorów na cinienie u¿ytkowe wed³ug potrzeb w uzgodnieniu z dysponentem sieci.
Zasady i standardy kszta³towania zabudowy
a) Obowi¹zuje dostosowanie form architektoniczno - przestrzennych zabudowy do charakteru istniej¹cej
zabudowy wiejskiej.
b) Zabudowa zagrodowa:
- typ zabudowy: wolnostoj¹ca,
- wysokoæ zabudowy mieszkaniowej do kalenic obiektów do 8 m. ponad istniej¹cy poziom terenu,
- dachy strome, materia³ cian i pokryæ dachowych dowolny.
c) Maksymalny procent zabudowy dzia³ki ³¹cznie z zabudow¹ gospodarcz¹: 30%.
d) Minimalny procent terenów zielonych tj. niezabudowanych i nieutwardzonych: 50%.
e) Zabudowa gospodarcza zwi¹zana z funkcj¹ rolnicz¹:
- lokalizacja w obrêbie terenu o symbolu 2MR, (w g³êbi dzia³ek)
- zalecane urz¹dzenie zieleni izolacyjno - os³onowej minimalizuj¹cej ewentualne uci¹¿liwoci.
f) Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy: 5 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi wewnêtrznej o symbolu 1KD.
g) Przebieg ogrodzenia musi byæ zgodny z granicami stanu w³adania.
Ustalenia dotycz¹ce mo¿liwoci parcelacji terenu. Dopuszcza siê parcelacjê terenu podlegaj¹cego zmianom
wed³ug zasad zawartych w § 3 ust. l, polegaj¹c¹ na wydzieleniu maksimum trzech dzia³ek zabudowy zagrodowej z terenu 2MR i terenów obs³ugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

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

L.p.
1
1.

2.

3.

Symbol PowierzTreæ
na rys. chnia ha*
2
3
1KD
0,18
Droga niepubliczna (wewnêtrzna) katego
(jezdnia i uzbrojenie) 10m, d³ugoæ ~160
infrastruktury technicznej. Zakaz lokaliz
1aK
0,08
Pas istniej¹cej i projektowanej infrastruk
rowerow¹ i ci¹g pieszy o ³¹cznej szeroko
sadzenia drzew.
2MR
0,45
Zabudowa zagrodowa.
Razem 0,71

*Uwaga: powierzchnie terenów stanowi¹ wielkoci orientacyjne i nie podlegaj¹ uchwaleniu
§ 4.
Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 jest integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y i stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§ 5.
Wysokoæ op³at wed³ug art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany jak w § 1 ustala siê na 30%.
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§ 6.
Na terenie objêtym niniejsz¹ zmian¹ trac¹ moc ustalenia zawarte w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Moryñ uchwalonym dnia 26 stycznia 1979 r. uchwa³¹ Nr VII/25/79.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 8.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Moryñ.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zygmunt Puch
Za³¹cznik do uchwa³y Nr VII/60/99
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 11 lutego 1999 r.
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UCHWA£A Nr VIII/79/99
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 11 marca 1999 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Moryñ
dotycz¹cej zmiany przeznaczenia dzia³ek nr 90/1 i 99/2 w obrêbie Bielin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 i 36
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Uchwala siê zmianê Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Moryñ uchwalonego uchwa³¹ Nr VII/25/79 z dnia 26 stycznia 1979 r. (Dz.Urz.Woj.Szczec. z 1993 r. Nr 9, poz. 105, Nr 10,
poz. 111), polegaj¹c¹ na zmianie przeznaczenia dzia³ek nr: 90/1 i 99/2 w obrêbie geodezyjnym Bielin, z funkcji
rolnej na zabudowê zagrodow¹.

2.

Obszar i zakres zmiany jest zgodny z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXIX/269/97 z dnia 4 kwietnia
1997 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
gminy Moryñ uchwalonego uchwa³¹ Nr VII/25/79 z dnia 26 stycznia 1979 r.
§ 2.

Do czasu zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ planu, przedmiotowe tereny mog¹ byæ wykorzystywane w sposób
dotychczasowy.
§ 3.
1.

2)

USTALENIA PLANISTYCZNE DLA DZIA£KI NR 90/1
Ustalenia funkcjonalne
1) Funkcja podstawowa: rolnicza - zabudowa zagrodowa, maksymalnie 2 siedliska, minimalna powierzchnia
jednej dzia³ki: 1500 m2. Obowi¹zuje zapewnienie przejazdu i przejcia na zasadzie s³u¿ebnoci gruntowej.
2) Dopuszczalna funkcja uzupe³niaj¹ca: agroturystyka.
3) Symbol terenu na rysunku planu MR.
4) W granicach terenu o funkcji podstawowej jak w p. 1), wyodrêbniono liniami rozgraniczenia tereny
o ró¿nych zasadach zagospodarowania.
5) Granice obszaru objêtego zmian¹ pokazano na rysunku zmiany planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do uchwa³y,
granice te pokrywaj¹ siê z granicami stanu w³adania dzia³ki nr 90/1.
Ustalenia ogólne dotycz¹ce terenu MR
1) Ustalenia z zakresu ochrony rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury
a) W zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ procedury wynikaj¹ce z po³o¿enia w otulinie Cedyñskiego Parku Krajobrazowego zawarte w rozporz¹dzeniu Nr 3/93
Wojewody Szczeciñskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyñskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 4 z dnia 10 kwietnia 1993 r.).
b) Zakaz odprowadzania cieków do gruntu.
c) Ewentualne uci¹¿liwoci dla rodowiska obiektów zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ i obs³ug¹ rolnictwa
nie mog¹ wykraczaæ poza granice dzia³ki.
2) Zasady obs³ugi z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Obs³uga terenu z istniej¹cej drogi gminnej na Witnicê.
b) Wyznacza siê teren bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej, jako drogê wewnêtrzn¹ kategorii D o szerokoci pasa drogowego 12 m. Symbol na rysunku zmiany planu 1KD.
c) Obs³uga obiektów na terenie drogami wewnêtrznymi, kszta³towanymi odpowiednio do potrzeb. Obs³uga siedliska po³o¿onego dalej od drogi gminnej (w g³êbi) na zasadzie s³u¿ebnoci gruntowej. Projekt
wewnêtrznych ci¹gów komunikacyjnych musi uwzglêdniaæ dojazdy i dojcia do obiektów po³o¿onych
na obydwu dzia³kach.
d) Obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów mieszkañców i ewentualnych turystów
na w³asnym terenie w iloci minimum 2 miejsca dla mieszkañców i miejsca dla samochodów turystów
w proporcji 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca wczasowe. Dopuszcza siê organizacjê miejsc parkingowych w obrêbie terenu 1KD.
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e) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego przebiegaj¹cego w drodze gminnej. Zaopatrzenie awaryjne ze studni publicznych na podstawie bilansu potrzeb wsi.
f) Odprowadzanie cieków do istniej¹cej sieci kanalizacji wiejskiej, przebiegaj¹cej w drodze gminnej i do
projektowanej oczyszczalni cieków o przepustowoci bilansuj¹cej siê z istniej¹cymi i projektowanymi
potrzebami.
g) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z wiejskiej sieci niskiego napiêcia. Istniej¹ca w czêci wschodniej
dzia³ki linia napowietrzna do prze³o¿enia stosownie do potrzeb w uzgodnieniu z w³acicielem sieci, lub
do pozostawienia przy dostosowaniu zagospodarowania do jej przebiegu.
h) Ustala siê miejski system gromadzenia odpadów bytowych w obszarze terenu 1KD. Unieszkodliwianie
lub utylizacja w ramach systemu gminnego. Wskazuje siê koniecznoæ segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpady niebezpieczne.
i) Zaopatrzenie w ciep³o ze róde³ lokalnych. Preferencja dla paliw o niskiej zawartoci siarki; dopuszcza
siê inne rodzaje paliwa.
j) Obs³uga telekomunikacyjna z istniej¹cej sieci telekomunikacyjnej przebiegaj¹cej w liniach rozgraniczenia drogi gminnej.
k) Ustala siê mo¿liwoæ zaopatrzenia w gaz przewodowy. Wprowadzenie gazoci¹gu redniego cinienia
od strony drogi gminnej, lokalizacja sieci wewnêtrznej i reduktorów na cinienie u¿ytkowe wed³ug
potrzeb i uzgodnieñ z dysponentem sieci.
3) Zasady i standardy kszta³towania zabudowy
a) Obowi¹zuje dostosowanie form architektoniczno - przestrzennych zabudowy do charakteru istniej¹cej
zabudowy wiejskiej.
b) Zabudowa zagrodowa:
- typ zabudowy: wolnostoj¹ca
- wysokoæ zabudowy mieszkaniowej do kalenic obiektów do 8 m. ponad istniej¹cy poziom terenu.
- dachy strome, materia³ cian i pokryæ dachowych dowolny.
c) Maksymalny procent zabudowy dzia³ki ³¹cznie z zabudow¹ gospodarcz¹: 30%.
d) Minimalny procent terenów zielonych tj. niezabudowanych i nieutwardzonych: 50%.
e) Zabudowa gospodarcza zwi¹zana z funkcj¹ rolnicz¹:
- lokalizacja w obrêbie dzia³ki o symbolu 2MR, z jej ewentualnym podzia³em
- zalecane urz¹dzenie zieleni izolacyjno-os³onowej minimalizuj¹cej ewentualne uci¹¿liwoci.
f) Przebieg ogrodzenia musi byæ zgodny z granicami stanu w³adania.
4) Ustalenia dotycz¹ce mo¿liwoci parcelacji terenu. Dopuszcza siê parcelacjê terenu podlegaj¹cego zmianom
wed³ug zasad zawartych w § 3 ust. 1, z koniecznoci¹ ustalenia s³u¿ebnoci gruntowej w zakresie przejazdu, przejcia i przeprowadzania uzbrojenia komunalnego.
5) Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 jest integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y i stanowi za³¹cznik nr 1.
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów wyodrêbnionych na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczenia terenu.

Lp.
1
1.
2.

Symbol
na rys.

Powierzchnia ha*

2
1KD

0,08

2MR
razem

0,45
0,53

3

Treæ u
4
Droga niepubliczna (wewnêtrzna) kate
drogowego (jezdnia i uzbrojenie) 12 m
Zabudowa zagrodowa.

*Uwaga: powierzchnie terenów stanowi¹ wielkoci orientacyjne i nie podlegaj¹ uchwaleniu
§ 4.
1.

USTALENIA PLANISTYCZNE DLA DZIA£KI NR 99/2
Ustalenia funkcjonalne
1) Funkcja podstawowa: rolnicza - zabudowa zagrodowa -jedno siedlisko.
2) Dopuszczalna funkcja uzupe³niaj¹ca: agroturystyka.
3) Symbol terenu na rysunku planu MR.
4) W granicach terenu o funkcji podstawowej jak w p. 1), wyodrêbniono liniami rozgraniczenia tereny
o ró¿nych zasadach zagospodarowania.
5) Granice terenu objêtego zmian¹ pokazano na rysunku zmiany planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do uchwa³y, granice te pokrywaj¹ siê z granicami stanu w³adania dzia³ki nr 99/2.
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Ustalenia ogólne dotycz¹ce terenu MR
1) Ustalenia z zakresu ochrony rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury
a) W zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ procedury wynikaj¹ce z po³o¿enia w otulinie Cedyñskiego Parku Krajobrazowego zawarte w rozporz¹dzeniu Nr 3/93 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyñskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 4 z dnia 10 kwietnia 1993 r.).
b) Zakaz odprowadzania cieków do gruntu.
c) Ewentualne uci¹¿liwoci dla rodowiska obiektów zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ i obs³ug¹ rolnictwa
nie mog¹ wykraczaæ poza granice dzia³ki.
2) Zasady obs³ugi z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Obs³uga terenu z istniej¹cej drogi krajowej nr 125.
b) Wyznacza siê teren bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej, jako drogê wewnêtrzn¹ kategorii D droga
niepubliczna. Symbol na rysunku zmiany planu 1KD.
c) Obs³uga obiektów na terenie drogami wewnêtrznymi, kszta³towanymi odpowiednio do potrzeb.
d) Obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów mieszkañców i ewentualnych turystów
na w³asnym terenie w iloci minimum 2 miejsca dla mieszkañców i miejsca dla samochodów turystów
w proporcji 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca wczasowe. Dopuszcza siê organizacjê miejsc parkingowych w obrêbie terenu 1KD.
e) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego przebiegaj¹cego w pasie drogi krajowej.
Zaopatrzenie awaryjne ze studni publicznych na podstawie bilansu potrzeb wsi.
f) Odprowadzanie cieków do istniej¹cej sieci kanalizacji wiejskiej, przebiegaj¹cej w drodze gminnej i do
projektowanej oczyszczalni cieków o przepustowoci bilansuj¹cej siê z istniej¹cymi i projektowanymi
potrzebami.
g) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z wiejskiej sieci niskiego napiêcia.
h) Ustala siê miejski system gromadzenia odpadów bytowych w obszarze terenu 1KD. Unieszkodliwianie
lub utylizacja w ramach systemu gminnego. Wskazuje siê koniecznoæ segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpady niebezpieczne.
i) Zaopatrzenie w ciep³o ze róde³ lokalnych. Preferencja dla paliw o niskiej zawartoci siarki; dopuszcza
siê inne rodzaje paliwa.
j) Obs³uga telekomunikacyjna z istniej¹cej sieci telekomunikacyjnej przebiegaj¹cej w liniach rozgraniczenia drogi krajowej.
k) Ustala siê mo¿liwoæ zaopatrzenia w gaz przewodowy. Wprowadzenie gazoci¹gu redniego cinienia
od strony drogi krajowej, lokalizacja sieci wewnêtrznej i reduktorów na cinienie u¿ytkowe wed³ug
potrzeb i uzgodnieñ z dysponentem sieci.
3) Zasady i standardy kszta³towania zabudowy
a) Obowi¹zuje dostosowanie form architektoniczno - przestrzennych zabudowy do charakteru istniej¹cej
zabudowy wiejskiej.
b) Zabudowa zagrodowa:
- typ zabudowy: wolnostoj¹ca
- wysokoæ zabudowy mieszkaniowej do kalenic obiektów do 8 m ponad istniej¹cy poziom terenu,
gabaryty obiektów gospodarczych wed³ug potrzeb technologicznych,
- dachy strome, materia³ cian i pokryæ dachowych dowolny.
c) Zabudowa gospodarcza zwi¹zana z funkcj¹ rolnicz¹
- lokalizacja w obrêbie dzia³ki o symbolu 2MR, w miejscu nieeksponowanym (w g³êbi dzia³ki),
- zalecane urz¹dzenie zieleni izolacyjno - os³onowej minimalizuj¹cej ewentualne uci¹¿liwoci.
d) Maksymalny procent zabudowy dzia³ki ³¹cznie z zabudow¹ gospodarcz¹: 30%.
e) Minimalny procent terenów zielonych tj. niezabudowanych i nieutwardzonych: 50%.
f) Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy: od linii rozgraniczaj¹cej drogi krajowej  20 m.
g) Przebieg ogrodzenia musi byæ zgodny z granicami stanu w³adania.
4) Ustalenia dotycz¹ce mo¿liwoci parcelacji terenu.
Dopuszcza siê parcelacjê terenu podlegaj¹cego zmianom wed³ug zasad zawartych w § 3 ust. 1, polegaj¹c¹
na wydzieleniu terenów 1KD, 2MR i 3RP. Koniecznoæ rozwi¹zania dojazdu do terenu o symbolu 3RP
przez s³u¿ebnoæ gruntow¹ terenu 2MR lub dojazd przez inne dzia³ki granicz¹ce z terenem 3RP.
5) Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 jest integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y i stanowi za³¹cznik nr 2.
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów wyodrêbnionych na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczenia terenu.
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1
1.

2.
3.

Symbol
na rys.
2
1KD

Treæ u

Powierzchnia ha*
3
0,03

Poz. 111

4
Droga niepubliczna (wewnêtrzna) kateg
(jezdnia i uzbrojenie) 12 m, d³ugoæ 15
sadzenia drzew.
Zabudowa zagrodowa - 1 siedlisko
U¿ytki rolne

2MR
0,19
3 RP
0,31
razem
0,53
*Uwaga: powierzchnie terenów stanowi¹ wielkoci orientacyjne i nie podlegaj¹ uchwaleniu
§ 5.
Wysokoæ op³at wed³ug art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany jak w § 1 ustala siê na 30%.
§ 6.
Na terenie objêtym niniejsz¹ zmian¹ trac¹ moc ustalenia zawarte w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Moryñ uchwalonym dnia 26 stycznia 1979 r. uchwa³¹ Nr VII/25/79.
§ 7.
1.

Uchyla siê uchwa³ê Nr VII/58/99 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie zmiany planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Moryñ na obszarze dzia³ki nr 90/1 w obrêbie Bielin (niepublikowan¹).

2.

Uchyla siê uchwa³ê Nr VII/59/99 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie zmiany planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Moryñ na obszarze dzia³ki nr 99/2 w obrêbie Bielin (niepublikowan¹).
§ 8.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni po jej og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 9.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Moryñ.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zygmunt Puch

Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr VIII/79/99
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 11 marca 1999 r.
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Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr VIII/79/99
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 11 marca 1999 r.

Poz. 112
UCHWA£A NR VI/31/99
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 20 lutego 1999 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Wolin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ust. z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Wolinie
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
w Statucie Gminy Wolin stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXI/193/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
29 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Wolin (Dz.Urz.Woj. Szczec. Nr 10, poz. 81) wprowadza siê nastêpuj¹c¹
zmianê:
w § 44 po pkt 6 dodaje siê pkt 7 o treci: Komisja Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego
i podlega podaniu do publicznej wiadomoci na terenie Miasta i Gminy Wolin w formie obwieszczeñ na tablicach
og³oszeñ i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta w Wolinie.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Krzysztof Woronko
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UCHWA£A NR V/36/99
Rady Gminy w Dar³owie
z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Dar³owo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 1996 r.Nr 13, poz. 74 Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada
Miejska w Wolinie uchwala, co nastêpuje: Rada Gminy Dar³owo uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Dar³owo stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIV/239/96 (Dz.Urz.Woj.Koszaliñskiego
Nr 59, poz. 174) dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1) do § 5 dopisuje siê ust. 5 o treci:
5. Gmina mo¿e zawieraæ porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych z jednostkami lokalnego samorz¹du terytorialnego okrelaj¹c w tych porozumieniach sposób finansowania tych zadañ,
2) § 25 otrzymuje brzmienie:
1. Radni nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami
z wykorzystaniem mienia komunalnego a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem czy
pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci.
2. Radni nie mog¹ byæ cz³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych lub kontrolnych i rewizyjnych, ani pe³nomocnikami
handlowymi spó³ek prawa handlowego z udzia³em komunalnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹ takie osoby. Wybór lub powo³anie radnego do tych w³adz jest z mocy prawa
niewa¿ny. Zakaz taki nie dotyczy radnych o ile zostali oni wyznaczeni do tych spó³ek jako reprezentanci
mienia gminnego.
3. Radni nie mog¹ posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10% udzia³ów lub akcji w spó³kach prawa handlowego
o których mowa w ust. 2.
4. Radni zobowi¹zani s¹ z³o¿yæ owiadczenia o swoim stanie maj¹tkowym. Treæ owiadczenia okrelaj¹
odrêbne przepisy.
5. Owiadczenia o których mowa w ust. 4 sk³ada siê przewodnicz¹cemu rady gminy w terminie 30 dni od dnia
objêcia mandatu. Kolejne owiadczenia radni sk³adaj¹ co roku do 31 marca wed³ug stanu na dzieñ 31
grudnia roku poprzedniego oraz na dwa miesi¹ce przed dat¹ wyborów do rad gmin.
6. Przewodnicz¹cy Rady Gminy sk³ada owiadczenie o którym mowa w ust.4 Przewodnicz¹cemu zarz¹du
(Wójtowi) Gminy.
7. W przypadku naruszenia terminów, o których mowa w ust.5 radnemu nie przys³uguje dieta do czasu z³o¿enia owiadczenia.
8.
Podanie nieprawdy w owiadczeniu o stanie maj¹tkowym powoduje odpowiedzialnoæ na podstawie art.
247 § 1 kodeksu karnego.
9. Organ Gminy zamierzaj¹cy powierzyæ radnemu wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub
umowy agencyjnej albo udzieliæ zamówienia publicznego w zakresie nie objêtym przepisami o zamówieniach publicznych obowi¹zany jest zasiêgn¹æ opinii Komisji Rewizyjnej,
3) w § 38 skrela siê ostatnie zdanie w ust.4 o brzmieniu:
Uchwa³y komisji konkursowej i Zarz¹du Gminy w sprawach personalnych zapadaj¹ w g³osowaniu tajnym, oraz dopisuje siê: ust. 5 o treci:
5. Decyzja komisji konkursowej w sprawie wyboru kierownika gminnej jednostki organizacyjnej podejmowana jest w g³osowaniu tajnym,
4) w § 39 skrela siê ust. 3.
5) w § 43 skrela siê ust. 5. W miejsce skrelonego zapisu wpisuje siê ust. 5 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
5. Od decyzji wydanych przez Wójta, Zarz¹d Gminy oraz organy o których mowa w ust. 4 przys³uguje odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Koszalinie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi
inaczej,
6) w § 59 ust. 2 skrela siê.
W miejsce skrelonego zapisu w § 59 ust. 2 wpisuje siê ust. 2 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
2. Obs³ugê bud¿etow¹ gminy prowadzi bank wybrany przez Radê zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
7) skrela siê § 68,
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8) w § 69 skrela siê s³owo mianowania,
9) skrela siê § 72,
10) w § 73 ust. 3, 4 i 5 otrzymuj¹ brzmienie:
3. Cz³onkowie Zarz¹du, Skarbnik, Sekretarz Gminy oraz inne osoby wydaj¹ce decyzje administracyjne z upowa¿nienia Wójta nie mog¹:
a) byæ cz³onkami zarz¹dów rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spó³ek prawa handlowego,
b) byæ zatrudnieni lub wykonywaæ innych zajêæ w spó³kach prawa handlowego, które mog³yby wywo³aæ
podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ,
c) byæ cz³onkami zarz¹du, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spó³dzielni, z wyj¹tkiem rad nadzorczych spó³dzielni mieszkaniowych,
d) byæ cz³onkami zarz¹dów fundacji prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹,
e) posiadaæ w spó³kach prawa handlowego wiêcej ni¿ 10% akcji lub udzia³y przedstawiaj¹ce wiêcej ni¿
10% kapita³u zak³adowego - w ka¿dej z tych spó³ek,
f) prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielami czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci; nie dotyczy to dzia³alnoci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rolinnej i zwierzêcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
4. Zakaz zajmowania stanowisk we w³adzach spó³ek o których mowa w ust. 3 pkt a - nie dotyczy osób, które
zosta³y wyznaczone do spó³ki prawa handlowego z udzia³em Gminy jako reprezentanci Gminy Dar³owo.
Osoby te nie mog¹ zostaæ wyznaczone do wiêcej ni¿ dwóch spó³ek prawa handlowego.
5. Pracownik samorz¹dowy jest obowi¹zany na ¿¹danie Wójta z³o¿yæ owiadczenie o stanie maj¹tkowym,
11) skrela siê:
a) § 74 ust. 1, 2,
b) § 75 ust. 1, 2,
c) § 76,
d) § 77,
e) § 78 ust. 6.
§ 2.
W Regulaminie Rady stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do Statutu Gminy Dar³owo dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1) w § 7 ust. 3 cyfrê 7 zastêpuje siê cyfr¹ 14 oraz skrela siê ust. 4 w § 7,
2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Na pierwszej sesji nowego roku kalendarzowego Rada na wniosek Przewodnicz¹cego uchwala ramowy
plan pracy na okres co najmniej 6 miesiêcy. W ostatnim roku kadencji Rada uchwala plan na okres do
koñca kadencji,
3) skrela siê w § 22 ust. 1 pkt 5 i ust. 3,
4) w § 37 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) grupa co najmniej 5 radnych
5) skrela siê w § 47:
a) ust. 1 pkt 1c,
b) ust.1 pkt 2,
c) ust. 1 pkt 5,
6) skrela siê w § 49 ust. 3 i ust. 4,
7) skrela siê w § 76 ust. 1.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Gert Nowe
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UCHWA£A NR VI/32/99
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 26 lutego 1999 r.
w sprawie zmian 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, Dz.U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106 poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwala siê,
co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr XIX/108/96 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 22
marca 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 23, poz. 76) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 wyraz koszaliñskim zastêpuje siê wyrazem zachodniopomorskim,
2) po § 3 dodaje siê § 3a w brzmieniu:
3a 1. Herbem gminy jest w srebrnym polu tarczy gryf czerwony ze z³otym dziobem i szponami, w których
trzymany jest miko³ajek nadmorski. Na dole tarczy umieszczone s¹ dwa pasy: b³êkitny i z³oty od
podstawy.
2. Herb gminy stanowi za³¹cznik Nr 1a do Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu okrela uchwa³a Rady Gminy,
3)
4)

§ 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 56 ust. 1. Radny ma prawo udzia³u w g³osowaniu na sesjach Rady, prawo wystêpowania z interpelacjami
i zapytaniami,
§ § 58 - 60 otrzymuj¹ brzmienie:
§ 58.1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych
gminy s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
a) wyboru - Wójt,
b) powo³ania - Sekretarz, Skarbnik, Kierownik USC, kierownicy komunalnych zak³adów bud¿etowych,
c) umowy o pracê - pozostali pracownicy.
§ 59. 1. Organem w³aciwym do nawi¹zania stosunku pracy z Wójtem Gminy jest Rada Gminy. Aktem nawi¹zania stosunku pracy jest uchwa³a o wyborze Wójta, któr¹ podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przewodnicz¹cy rady wykonuje uprawnienia wynikaj¹ce z Kodeksu Pracy w zakresie uprawnieñ
urlopowych, wyjazdów s³u¿bowych oraz czasu pracy Wójta.
§ 60.1. Stosunek pracy z Sekretarzem, Skarbnikiem i Kierownikiem USC nawi¹zuje Wójt Gminy na
podstawie uchwa³y Rady Gminy o powo³aniu na te stanowiska.
2. Wysokoæ wynagrodzenia osób wymienionych w ust. 1 oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ustala Wójt Gminy oraz wykonuje inne uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego.
3. Uchwa³y Rady w sprawie odwo³ania na wniosek Wójta Gminy Sekretarza i Skarbnika Gminy nie mog¹
byæ podjête na sesji, na której zosta³ zg³oszony wniosek o odwo³anie,
4. Przed podjêciem uchwa³y o odwo³aniu, Rada jest obowi¹zana wys³uchaæ wyjanieñ osoby, której dotyczy wniosek o odwo³anie,

5)

w § 62 wyraz Koszaliñskiego zastêpuje siê wyrazem Zachodniopomorskiego,

6)

w za³¹czniku Nr 2 do Statutu Gminy (Regulamin Rady Gminy) wprowadza siê zmiany:
1) w § 11 skrela siê ust. 2,
2) w § 23 w pkt. 3) skrela siê wyrazy i Delegata do Sejmiku Samorz¹dowego z dzia³añ i przebiegu obrad
Sejmiku,
3) w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Zarz¹dowi, Klubowi Radnych
oraz grupie trzech radnych,
4) w § 43 dodaje siê ust. 5 o treci: Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciw¹ komisjê
Rady,
5) w § 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym tylko jednej komisji sta³ej,
6) w § 65 skrela siê ust. 3.
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§ 2.
1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Uchwa³a podlega ponadto og³oszeniu w miejscach publicznych na tablicach og³oszeñ.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Miros³aw Szymanek
Za³¹cznik do uchwa³y Nr VI/32/99
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 26 lutego 1999 r.

Poz. 115
UCHWA£A NR VII/57/99
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu
z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Z³ocieniec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwala
siê, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Z³ocieniec uchwalonym uchwa³¹ Nr XXIV/143/96 Rady Miejskiej w Z³ocieñcu z dnia 3 czerwca
1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Z³ocieniec (Dz.U.Woj.Kosz. Nr 40, poz. 124) zmienionym uchwa³¹
Nr XXXIX/229/97 z dnia 18 wrzenia 1997 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Z³ocieniec (Dz.Urz.Woj.Kosz.
Nr 31, poz. 137) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

w § 2 ust. 1 wyraz koszaliñskim zastêpuje siê wyrazem zachodniopomorskim,
w § 7 pkt 8 po wyrazie: podstawowych dodaje siê wyraz gimnazjów,
w § 8 pkt 2 wyraz: gimnazjami zastêpuje siê wyrazami: jednostkami samorz¹du terytorialnego,
w § 19 ust. 1 wyraz: organizacjami zastêpuje siê wyrazem: organami,
w § 55 ust. 2 punkt 1 skrela siê wyrazy: nie bêd¹cych cz³onkami komisji,
w § 61 ust. 3 zdanie 1 skrela siê wyrazy: i zastêpcy burmistrza,
w § 61 ust. 4 skrela siê wyrazy: i zastêpcy burmistrza, z wy³¹czeniem ustalenia wynagrodzenia,
w § 63 w ust. 2 po wyrazie: statutem dodaje siê wyrazy: i innymi aktami oraz skrela siê ust. 3,
w § 64 ust. 4 wyrazy: w okresach rocznych zastêpuje siê wyrazami: co roku,
w § 65 ust. l:
pkt 10 wyrazy: so³ectw, so³ectwa zastêpuje siê wyrazami: ,,jednostek pomocniczych gminy w odpowiednich przypadkach,
dodaje siê pkt 11 o nastêpuj¹cym brzmieniu: sprawuje funkcjê przewodnicz¹cego rady spo³ecznej publicznych zak³adów opieki zdrowotnej utworzonych przez gminê lub wyznacza swojego przedstawiciela na to
stanowisko.,
11) §§ 66 - 71 otrzymuj¹ brzmienie:

§ 66.
1.
2.
3.

4.

5.
§ 67.
1.
2.
3.

Jednostkami pomocniczymi gminy s¹ so³ectwa i osiedla.
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale lub zniesieniu so³ectwa lub osiedla, a tak¿e zmianie ich granic rozstrzyga rada w drodze uchwa³y.
Uchwa³y w sprawach wymienionych w ust. 2 podejmowane s¹ z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u. zniesienia so³ectwa lub osiedla mog¹ byæ mieszkañcy
obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ w liczbie co najmniej 20-tu pe³noletnich osób
albo organy gminy,
2) decyzja w sprawie musi zostaæ poprzedzona konsultacjami z zainteresowanymi mieszkañcami, których
tryb okrela rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic so³ectwa lub osiedla sporz¹dza zarz¹d w uzgodnieniu z inicjatorem,
4) przebieg granic so³ectwa lub osiedla powinien w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne i komunikacyjne oraz wiêzi spo³eczne.
Uchwa³y, o jakich mowa w ust. 2, powinny w szczególnoci okrelaæ:
a) nazwê so³ectwa lub osiedla,
b) siedzibê w³adz,
c) obszar,
d) granice.
Zarz¹d prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gmin.
Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie, a w osiedlu zebranie mieszkañców, które
obejmuj¹ wszystkich mieszkañców maj¹cych czynne prawo wyborcze.
Organem wykonawczym w so³ectwie jest so³tys wspomagany przez radê so³eck¹, a w osiedlu przewodnicz¹cy zarz¹du osiedla wspomagany przez zarz¹d osiedla.
Organizacjê oraz zakres dzia³ania so³ectw i osiedli, w tym tryb i zasady wyboru so³tysów, cz³onków rad
so³eckich zarz¹dów osiedli, a tak¿e sposób zwo³ywania i obradowania zebrañ wiejskich i ogólnych zebrañ
mieszkañców, okrela rada w odrêbnych statutach jednostek pomocniczych.

§ 68.
W statutach jednostek pomocniczych rada okrela sposób bezporedniego korzystania przez so³ectwo lub osiedle
z mienia komunalnego i rozporz¹dzania dochodami z tego tytu³u oraz zakres czynnoci dokonywanych samodzielnie przez organy tych .jednostek wzglêdem mienia przekazanego im do korzystania.
§ 69.
l.
2.
3.
4.

So³ectwa i osiedla prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy, na warunkach szczegó³owo
okrelonych w ich statucie.
So³ectwa i osiedla gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te
rodki na realizacjê statutowych zadañ.
Rada mo¿e wydzieliæ w bud¿ecie gminy rodki do dyspozycji jednostek pomocniczych i uchwaliæ za³¹cznik
do uchwa³y bud¿etowej okrelaj¹cy wydatki tych jednostek w uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji
bud¿etowej.
Jednostki pomocnicze przy dokonywaniu wydatków zobowi¹zane s¹ do przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika, o którym mowa w ust. 3.
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Kontrolê gospodarki finansowej so³ectw i osiedli sprawuje skarbnik gminy, który przedk³ada zarz¹dowi
informacjê w tym zakresie.
Nadzór nad dzia³alnoci¹ jednostek pomocniczych sprawuje burmistrz.
So³tysi oraz przewodnicz¹cy zarz¹dów osiedli mog¹ uczestniczyæ w sesjach rady bez prawa g³osowania.
Otrzymuj¹ zawiadomienia o terminie i miejscu obrad.
Osoby okrelone w ust. 1 maj¹ prawo wystêpowania z zapytaniami i zabierania g³osu w dyskusji w trakcie
sesji.
Za udzia³ w pracach rady so³tysom oraz przewodnicz¹cym zarz¹dów osiedli przys³uguje dieta i zwrot kosztów podró¿y na zasadach ustalonych przez radê w odrêbnej uchwale.,
12) w § 72 na koñcu dodaje siê wyrazy: na okres co najmniej 14 dni,
13) w Regulaminie Rady Miejskiej w Z³ocieñcu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do Statutu Gminy Z³ocieniec
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) w § 3 wyraz: terytorialnym zastêpuje siê wyrazem gminnym,
b) w § 5:
- skrela siê ust. 2,
- w dotychczasowym ustêpie 1 skrela siê oznaczenie: ust. 1,
c) w § 6 ust. 7 wyrazy: w sposób ustalony przez Radê zastêpuje siê wyrazami przez wywieszenie
na tablicach og³oszeñ co najmniej na 3 dni przed planowan¹ sesj¹ Rady,
d) w § 9 ust. 1 skrela siê zdanie drugie,
e) w § 10:
- ust. 1 wyrazy: o tajemnicy pañstwowej zastêpuje siê wyrazami: o ochronie informacji
niejawnych,
- ustêp 2 wyraz: porz¹dkiem zastêpuje siê wyrazem przypadkiem,
f) w § 11 wyraz: terytorialnym zastêpuje siê wyrazem gminnym,
g) w § 14 ustêp 1 na koñcu wyraz: Przewodnicz¹cych zastêpuje siê wyrazami: Przewodnicz¹cego
lub Wiceprzewodnicz¹cych,
h) w § 22 ust. 1 skrela siê wyrazy: przy czym przepis § 20 stosuje siê odpowiednio.,
i) w § 24 ust. 2 wyraz: Uchwalenie zastêpuje siê wyrazem: Uchylenie,
j) w § 26 ustêp 6 po wyrazie: Rady dodaje siê wyrazy: na okres co najmniej 30 dni,
k) w § 31 wyrazy posiada radny zastêpuje siê wyrazami posiadaj¹ radni,
1) w § 38 ust. 2:
- dotychczasowy pkt 4 otrzymuje brzmienie: Komisja do Spraw Owiaty, Zdrowia i Spraw
Spo³ecznych,
- dodaje siê pkt 7 w brzmieniu: ,,Komisja do Spraw Kultury, Turystyki, Sportu i Ekologii,
³) w § 49 ust. 3 wyrazy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ zastêpuje siê wyrazami zwyk³¹ wiêkszoci¹.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Z³ocieñcu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Urszula Ptak
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UCHWA£A NR V/40/99
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzany.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 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 i Nr 162, poz. 1126) Rada
Miejska w Dobrzanach uchwala, co nastêpuje;
§ 1.
W Statucie Gminy Dobrzany przyjêtym uchwa³¹ Nr XIV/117/96 z dnia 29 marca 1996 r. (Dz.Urz.Woj.Szczec. Nr 6,
poz. 57, z 1997 r. Nr 5, poz. 36) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 12 otrzymuje brzmienie:
§ 12.
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni od
og³oszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady gminy.
2. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 1 sesjê zwo³uje Przewodnicz¹cy wojewódzkiej komisji wyborczej
w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego kraju lub w przypadku wyborów
przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady gminy.
2) § 44 otrzymuje brzmienie:
§ 44. Sta³ymi Komisjami Rady s¹:
1. Komisja Gospodarki i Mienia
2. Komisja Rolnictwa i Ochrony rodowiska
3. Komisja Socjalno-Bytowa
4. Komisja Rewizyjna
5. Komisja Bud¿etowa
3) § 54 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 54 1. Klub Radnych mo¿e byæ utworzony przez co najmniej 5 radnych.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Ryszard Raszewski
Poz. 117
UCHWA£A NR VII/45/99
Rady Gminy w Rymaniu
z dnia 15 marca 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rymañ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Rymañ stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Rady Gminy Nr XIX/143/96 z dnia 3 kwietnia 1996 r.
(Dz.Urz.Woj.Koszaliñskiego Nr 29, poz. 95, z 1997 r Nr 35, poz. 158) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 13 ust. 3 skrela siê wyrazy sejmikowi samorz¹dowemu oraz i wyrazy poprzez swojego delegata,
2) w § 16 ust. 1 w wierszu 3 i 4 skrela siê wyrazy z wy³¹czeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkañców,
3) w § 17 ust.1 skrela siê drugie zdanie,
4) § 20 ust.2 otrzymuje brzmienie:
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2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady gminy zwo³uje przewodnicz¹cy poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady gminy.,
w § 20 po ust.2 dodaje siê ust.2a w brzmieniu:
2a. Po up³ywie terminu okrelonego w ust.2 sesjê zwo³uje przewodnicz¹cy wojewódzkiej komisji wyborczej
w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego kraju lub w przypadku wyborów
przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady gminy.,
w § 21 w wierszu 1 po wyrazie komisjom dodaje siê przecinek i po przecinku klubom radnych,
§ 22 otrzymuje brzmienie:
§ 22
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.,
wprowadza siê § 22a o nastêpuj¹cej treci:
22a.
1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu rady gminy w ci¹gu 14 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
a) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
b) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji, wykonywanych w klubie,
c) nazwê klubu.
3. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu gminy.
4. Klub radnych dzia³a zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e
byæ sprzeczny ze statutem gminy.
5. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady regulamin w terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad rady.,
w § 23 ust.2 pkt 3 skrela siê wyrazy i kierownika USC,
w § 26 dodaje siê ust.4 w brzmieniu:
4. Szczegó³owy tryb pracy komisji sta³ej okrela jej regulamin zatwierdzony przez Radê Gminy.
wprowadza siê § 28a w brzmieniu:
28a.
1. Komisje sta³e i dorane mog¹ za zgod¹ Przewodnicz¹cego Rady Gminy korzystaæ z opinii bieg³ych
w zakresie bêd¹cym przedmiotem jej dzia³ania.
2. Zlecenia na opracowanie opinii o której mowa w ust. 1 dokonuje zarz¹d w oparciu o przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych.
w § 32 w ust.1
a) skrela siê wyrazy: na zasadach spo³ecznych,
b) po wyrazie kosztów dodaje siê wyrazy podró¿y s³u¿bowej,
c) wyraz diet zastêpuje siê wyrazem diety,
w § 32 ust.2 skrela siê wyrazy na wniosek w³aciwej komisji,
w § 34 ust.4 wyraz ust.1 i 2 zastêpuje siê wyrazami ust.1 i 3,
w § 35 ust.5 wyrazy ust. 2 zastêpuje siê wyrazami ust.1,
w § 38 wyraz wykaz zastêpuje siê wyrazem listê,
§ 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
40. ust. 1 Rada Gminy wybiera zarz¹d w liczbie 6 osób sporód radnych lub spoza sk³adu rady w ci¹gu 6
miesiêcy od daty og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy z uwzglêdnieniem ust. 2
i 3. W sk³ad zarz¹du wchodz¹ wójt jako przewodnicz¹cy zarz¹du, jeden zastêpca oraz cz³onkowie zarz¹du
w liczbie czterech,
w § 40 ust. 3 skrela siê wyrazy albo zastêpców wójta,
w § 48 po ust.1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
1a. Zarz¹d mo¿e udzieliæ wójtowi upowa¿nienia do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci gminy,
w § 53 pkt a skrela siê wyraz zastêpca,
w § 53 pkt b skrela siê wyrazy oraz kierownika USC,
w § 54 ust. 1 wyrazy kierownikiem zak³adu pracy zastêpuje siê wyrazem pracodawc¹,
za³¹cznik Nr 2 do statutu otrzymuje brzmienie:
Za³¹cznik Nr 2 do Statutu Gminy Rymañ
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LISTA RADNYCH
Bany Lech
Blutke Ryszard
Ekiert Miros³aw
Franas Jan
Herman Stanis³aw
Karpecki Andrzej
Kanderski W³odzimierz
Kijewska Regina
£ojewski Marek
Marczak Zygmunt
Mendel Danuta
Meszczyk Tadeusz
Szymañski Miko³aj
Sznitko Wies³awa
Terlecki Miros³aw
Wojtkiewicz Andrzej
Wojtkiewicz Tadeusz
¯mijowski Adam
w za³¹czniku Nr 3 do Statutu Gminy (Regulamin Rady Gminy) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady gminy zwo³uje przewodnicz¹cy poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni
po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Gminy,
b) wprowadza siê ust. 1a w brzmieniu:
1a.Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 1 sesjê zwo³uje przewodnicz¹cy wojewódzkiej komisji
wyborczej w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady gminy,
c) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Porz¹dek obrad pierwszej sesji obejmuje co najmniej nastêpuj¹ce sprawy:
a) z³o¿enie lubowania przez nowo wybranych radnych,
b) wybór przewodnicz¹cego rady,
c) ustalenie terminu wyboru wójta,
d) poinformowanie rady o stanie bud¿etu oraz innych wa¿nych sprawach dla gminy.,
d) w § 7 skrela siê pkt b,
e) w § 15 skrela siê pkt e,
f) w § 16 skrela siê ust. 7,
g) w § 29 skrela siê ust. 7,
h) w § 34 ust. 4 po wyrazach przez komisjê po przecinku dodaje siê wyrazy klub radnych,
i) w § 38 skrela siê ust.3, ust. 4 i 5 otrzymuje nowe oznaczenie odpowiednio jako 3 i 4,
25) w za³¹czniku Nr 4 do Statutu Gminy (Regulamin Zarz¹du Gminy) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. w sk³ad zarz¹du wchodz¹: wójt, jako przewodnicz¹cy, jeden zastêpca oraz cz³onkowie zarz¹du w liczbie 4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
24)

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
W³odzimierz Kanderski
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UCHWA£A NR V/73/99
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 marca 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Koszalina.
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) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Miasta Koszalina stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
1.

Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej w Koszalinie:
1) Nr XXIII/169/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Koszalina, z zastrze¿eniem
ust. 2,
2) Nr XXIV/180/96 z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie dokonania zmian uchwa³y Nr XXIII/169/96 Rady
Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Koszalina,
3) Nr XXXIII/344/97 z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie dokonania zmian uchwa³ Nr XXIII/169/96 Rady
Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Koszalina.

2.

Zachowuje moc obowi¹zuj¹c¹ § 3 ust. 1 za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y Rady Miejskiej Nr XXIII/169/96 z dnia 16
lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Koszalina.
§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marek Kêsik
Za³¹cznik do uchwa³y Nr V/73/99
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 marca 1999 r.
STATUT MIASTA
K O S Z A L I N A
Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1.

Gmina - Miasto Koszalin jest Miastem dzia³aj¹cym na prawach powiatu i stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców Miasta.

2.

Granice Miasta okrelone s¹ w za³¹czniku Nr 1 do Statutu. Szczegó³owe okrelenie granic administracyjnych
Miasta Koszalina zawiera Zarz¹dzenie Nr 4/89 Wojewody Koszaliñskiego z dnia 30 stycznia 1989 r. w sprawie
szczegó³owego opisu granic miasta Koszalina (Dz.Urz.Woj.Kosz. Nr 3, poz. 14).
§ 2.

Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) Miecie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê - Miasto Koszalin, bêd¹ce miastem na prawach powiatu,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Koszalinie,
3) Przewodnicz¹cym Rady - nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Koszalinie,
4) Wiceprzewodnicz¹cym Rady - nale¿y przez to rozumieæ Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Koszalinie,
5) Zarz¹dzie Miasta - nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Miasta Koszalina,
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6)
7)
8)
9)
10)

Prezydencie - nale¿y przez to rozumieæ Prezydenta Miasta Koszalina,
Wiceprezydencie - nale¿y przez to rozumieæ Wiceprezydenta Miasta Koszalina,
Urzêdzie Miejskim - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski w Koszalinie,
Statucie - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
miejskiej jednostce organizacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ miejskie s³u¿by, inspekcje, stra¿e oraz inne
jednostki organizacyjne Miasta,
11) ustawie gminnej - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity z 1996 r., Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.),
12) ustawie powiatowej - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. Nr 91, poz. 578).
13) Osiedlu - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ Miasta.
§ 3.
1.

Miasto ma osobowoæ prawn¹.

2.

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

3.

Samodzielnoæ Miasta podlega ochronie s¹dowej.
§ 4.

1.

Barwami Miasta s¹ kolory bia³y i b³êkitny na fladze u³o¿one w dwa pasy równej szerokoci, górny bia³y, dolny
b³êkitny.

2.

Uroczystym dniem Miasta jest 23 maja - rocznica nadania praw miejskich. Dni Koszalina obchodzone s¹
w okresie od 23 maja do 2 czerwca.

3.

Herb Miasta Koszalina okrela § 3 ust. 1 za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y Rady Miejskiej Nr XXIII/169/96 z dnia 16
lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Koszalina.

4.

Zasady oraz warunki u¿ywania herbu i barw Miasta dla podmiotów innych ni¿ Miasto ustala Rada Miejska.
Zgodê na u¿ywanie herbu i barw Miasta przez inne podmioty wyra¿a Zarz¹d Miasta, który tak¿e ustala tryb
postêpowania.
§ 5.

1.

Rada Miejska przyznaje tytu³ Honorowy Obywatel Koszalina.

2.

Medal pami¹tkowy Za zas³ugi dla Koszalina przyznaje Przewodnicz¹cy Rady wg regulaminu ustalonego przez
Radê Miejsk¹.
§ 6.

1.

Dla realizacji celów okrelonych w Statucie i ustawach szczególnych Miasto wykonuje:
a) zadania w³asne,
b) zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej, w tym z zakresu organizacji i przeprowadzania wyborów
powszechnych oraz referendów,
c) zadania przejête od administracji rz¹dowej w drodze porozumienia,
d) zadania miejskich s³u¿b, inspekcji i stra¿y.

2.

Zadania, o których mowa w ust. 1 lit. b i c s¹ wykonywane po zapewnieniu rodków finansowych przez administracjê rz¹dow¹.

3.

Przekazanie Miastu w drodze ustaw nowych zadañ w³asnych wymaga zapewnienia koniecznych rodków finansowych na ich realizacjê w postaci zwiêkszenia dochodów w³asnych Miasta lub subwencji.

4.

Miasto oraz miejskie jednostki organizacyjne mog¹ prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej na zasadach okrelonych w ustawie o gospodarce komunalnej.
§ 7.

1.

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

2.

Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1. nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej.
§ 8.

1.

W³adza w miecie nale¿y do jego mieszkañców.

2.

Mieszkañcy sprawuj¹ w³adzê przez swych przedstawicieli wybieranych w g³osowaniu powszechnym.

3.

W sprawach dla Miasta szczególnie wa¿nych mieszkañcy mog¹ wyra¿aæ swoj¹ wolê w drodze referendum.
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W drodze referendum rozstrzygane s¹:
1) samoopodatkowania mieszkañców Miasta na cele publiczne,
2) odwo³ania Rady Miejskiej przed up³ywem kadencji,
3) inne wa¿ne sprawy Miasta.
Rozdzia³ II
RADNI
§ 9.

Radny reprezentuje wyborców i utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zg³aszane
postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia. Przy wykonywaniu obowi¹zków radny korzysta z ochrony
prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 10.
1.

Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radny sk³ada lubowanie: 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
wykonywania zadañ gminy.

2.

lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹
s³owo lubujê.
§ 11.

Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady Miejskiej i jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany.
§ 12.
1.

Radnemu z tytu³u wykonywania mandatu przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.

2.

Szczegó³owe zasady przyznawania wysokoci diet oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych okrela Rada Miejska w drodze uchwa³y.
Rozdzia³ III
ORGANY MIASTA
§ 13.

Organami Miasta s¹:
1) Rada Miejska,
2) Zarz¹d Miasta.
Rozdzia³ IV
RADA MIEJSKA
§ 14.
1.

Rada Miejska jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Miasta.

2.

Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.

3.

Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej
okrela odrêbna ustawa.

4.

W sk³ad Rady Miejskiej wchodzi 45 radnych.
§ 15.

Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Miejskiej nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Miasta,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du Miasta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ
z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta,
4) uchwalanie bud¿etu Miasta, rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi Miasta z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania osiedli, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
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8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych Miasta, 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 przepis ustawy nie stanowi inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d Miasta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) okrelania wysokoci sumy, do której Zarz¹d Miasta mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania oraz
ustalanie maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d
Miasta w roku bud¿etowym,
e) okrelania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d Miasta w roku bud¿etowym,
f) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê Miejsk¹,
g) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ i fundacji oraz ich rozwi¹zywania lub wystêpowania z nich,
h) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania zasad
wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich
w maj¹tek,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami i powiatami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego maj¹tku,
11) nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta,
12) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej,
13) upowa¿nienie organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz organów miejskich jednostek organizacyjnych do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu Miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.
15) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoæ Zarz¹du Miasta, po uprzednim zbadaniu ich przez Komisjê Rewizyjn¹ Rady
Miejskiej.
§ 16.
1.

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

2.

Uchwa³a Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi Miasta absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku o odwo³anie Zarz¹du Miasta, chyba ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d Miasta zosta³
odwo³any z innej przyczyny.
§ 17.

1.

Rada Miejska wybiera i odwo³uje ze swego grona Przewodnicz¹cego Rady i od 1 do 3 Wiceprzewodnicz¹cych
Rady

2.

Radny wchodz¹cy w sk³ad Zarz¹du Miasta nie mo¿e pe³niæ funkcji, o których mowa w ust. 1.
§ 18.

1.

Rada Miejska odbywa sesje w liczbie niezbêdnej do wype³niania swoich zadañ, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.

2.

Sesje te odbywaj¹ siê zgodnie z przyjêtym przez Radê Miejsk¹ planem rocznym, okrelaj¹cym podstawowe
tematy obrad.
§ 19.

1.

Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej zwo³ywane s¹ na wniosek Zarz¹du Miasta lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady Miejskiej w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.

2.

Sesje nadzwyczajne powiêcone s¹ sprawom pilnym, wymagaj¹cym niezw³ocznego rozstrzygniêcia, w szczególnoci nie uwzglêdnionym w planie rocznym Rady Miejskiej. Przewodnicz¹cy Rady niezw³ocznie powiadamia
radnych o terminie i projekcie porz¹dku sesji. Jeli powiadamia siê na sesji Rady Miejskiej - obecnych radnych
uwa¿a siê za powiadomionych.

3.

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej mo¿e mieæ charakter uroczysty, wi¹zaæ siê z obchodami wi¹t oraz rocznic
wa¿nych z punktu widzenia historii pañstwa lub Miasta. W czasie uroczystej sesji mo¿na pomin¹æ w porz¹dku
obrad niektóre sprawy proceduralne, a wprowadziæ akcenty uroczyste np. wprowadzenie sztandaru na salê obrad, wrêczenie odznaczeñ, uchwalenie rezolucji, z³o¿enie kwiatów itp.
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§ 20.
1.

Sesje organizuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady ustalaj¹c projekt porz¹dku, miejsce, dzieñ i godzinê otwarcia
obrad.

2.

O sesji powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem - wysy³aj¹c zawiadomienia
zawieraj¹ce dane o miejscu i czasie rozpoczêcia obrad. Projekty porz¹dku obrad, projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z przedmiotem sesji i komisji dostarcza siê najpóniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

3.

Materia³y na sesjê powiêcon¹ uchwaleniu bud¿etu oraz rozpatrzeniu sprawozdania z jego wykonania, dostarcza
siê najpóniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem pierwszej komisji, opiniuj¹cej projekt bud¿etu.

4.

W razie niedotrzymania terminów o których mowa w ust. 2 i 3, Rada Miejska mo¿e podj¹æ uchwa³ê o utrzymaniu terminu sesji lub ograniczeniu porz¹dku obrad albo wyznaczeniu nowego terminu sesji.

5.

Warunki, o których mowa w ust. 2 i 3 nie dotycz¹ sesji zwo³ywanych w trybie nadzwyczajnym.
§ 21.

Listê goci zaproszonych na sesjê ustala Przewodnicz¹cy Rady.
§ 22.
1.

Sesje Rady Miejskiej s¹ jawne, chyba ¿e przepisy ustaw stanowi¹ inaczej. Miejsce, termin i przedmiot obrad
Przewodnicz¹cy Rady podaje do wiadomoci publicznej.

2.

Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub co najmniej 1/4 radnych obecnych na sesji, Rada Miejska mo¿e obradowaæ przy drzwiach zamkniêtych. Wy³¹czenie jawnoci oznacza, ¿e podczas obrad oprócz pos³ów i senatorów
oraz radnych województwa mog¹ byæ obecne tylko osoby imiennie zaproszone do udzia³u w sesji.
§ 23.

1.

Warunki organizacyjne niezbêdne dla prawid³owej pracy Rady Miejskiej na sesji zapewnia Zarz¹d Miasta.

2.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia porz¹dek i bezpieczeñstwo obradowania na sesjach, a tak¿e porz¹dek po jej
zakoñczeniu.
§ 24.

1.

Sesje Rady Miejskiej otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.

2.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram sesjê Rady Miejskiej w Koszalinie.

3.

Na czas trwania sesji Przewodnicz¹cy Rady zak³ada insygnium w³adzy stanowi¹ce srebrny wizerunek herbu
Miasta wkomponowany w srebrnobursztynowy ³añcuch.

4.

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia projekt porz¹dku obrad, z zastrze¿eniem § 20 ust. 4.
Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê projektu porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, komisja, klub
radnych albo Zarz¹d Miasta,
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.

5.

Rada Miejska obraduje wg ustalonego porz¹dku obrad. Za zgod¹ Rady Miejskiej Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
- w trakcie sesji - na wniosek wnioskodawcy uchwa³y zdj¹æ z porz¹dku obrad projekt uchwa³y. Uzupe³nianie
porz¹dku obrad w trakcie sesji, poprzez wprowadzanie nowych punktów, jest niedopuszczalne.

6.

Porz¹dek obrad sesji powinien obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
3) interpelacje i zapytania radnych,
4) wnioski i owiadczenia radnych.

7.

W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy siê poni¿ej po³owy sk³adu Rady Miejskiej, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e nie przerywaæ obrad, lecz niedopuszczalne jest podejmowanie uchwa³.

8.

Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu, przy czym na wniosek Przewodnicz¹cego Rady b¹d radnych, Rada Miejska mo¿e zdecydowaæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w okrelonym przez ni¹ terminie.
§ 25.

1.

W przypadku obrad ka¿dej sesji, z wyj¹tkiem sesji uroczystych i nadzwyczajnych, przewiduje siê zg³oszenie
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przez radnych interpelacji w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla Miasta i jego mieszkañców lub zapytañ
w innych sprawach.
2.

Interpelacje powinny byæ sporz¹dzane na pimie, skierowane do Zarz¹du Miasta poprzez Biuro Rady Miejskiej
lub prowadz¹cego obrady. Interpelacje powinny zawieraæ przedstawienie stanu faktycznego bêd¹cego ich przedmiotem oraz wynikaj¹ce z nich pytania.

3.

W miarê mo¿liwoci, a zw³aszcza w zale¿noci od charakteru interpelacji Prezydent lub Wiceprezydenci udzielaj¹ na nie odpowiedzi na sesji, a ponadto informuj¹ Radê Miejsk¹ o sposobie za³atwienia interpelacji z³o¿onych
w okresie miêdzysesyjnym. Na wniosek radnego odpowied na interpelacjê udzielana jest dodatkowo - w ci¹gu
14 dni - w formie pisemnej.

4.

W porz¹dku obrad ka¿dej sesji, z wyj¹tkiem uroczystych i nadzwyczajnych, przewiduje siê równie¿ wolne wnioski i zapytania, sk³adane przez mieszkañców Miasta na trybunie obywatelskiej. Przez wolne wnioski nale¿y
rozumieæ; uwagi, spostrze¿enia, propozycje, pomys³y dotycz¹ce funkcjonowania Miasta i stanowi¹ce ofertê zg³aszaj¹cego do wykorzystania przez Urz¹d Miejski i organy Miasta.
§ 26.

1.

Zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest organizowanie pracy Rady Miejskiej oraz prowadzenie jej obrad zgodnie
z niniejszym Statutem i innymi przepisami prawa. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady lub gdy
zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, jego zadania wykonuje upowa¿niony Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

2.

Realizuj¹c swe kompetencje Przewodnicz¹cy Rady dokonuje w ka¿dym roku ocen:
realizacji uchwa³,
za³atwiania interpelacji i wniosków radnych,
terminowoci i sposobu za³atwiania opinii i wniosków komisji.

3.

Przewodnicz¹cy Rady reprezentuje Radê Miejsk¹.

4.

Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest na ka¿dej sesji Rady sk³adaæ informacje o podejmowanych dzia³aniach
w okresie miêdzysesyjnym.
§ 27.

1.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego przez Radê Miejsk¹ porz¹dku, przy czym w uzasadnionych przypadkach mo¿e za zgod¹ Rady Miejskiej dokonywaæ zmian w kolejnoci realizacji jego poszczególnych punktów.

2.

Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu radnym wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e
udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.

3.

W ka¿dym momencie sesji Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu celem zg³oszenia wniosku o charakterze formalnym, którego przedmiotem mog¹ byæ sprawy:
odroczenie dyskusji i skrelenie danego tematu z porz¹dku obrad - zakoñczenie dyskusji i przyst¹pienie do
podjêcia uchwa³y, - zamkniêcie listy mówców,
stwierdzenie quorum,
naruszenia w toku prac Rady Miejskiej ustawy gminnej, statutu Miasta.

4.

Przewodnicz¹cy Rady poddaje wniosek o charakterze formalnym pod g³osowanie. Rada Miejska decyduje w tych
sprawach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym

5.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom nie bêd¹cym radnymi po uprzednim zg³oszeniu siê tych osób
do listy mówców.

6.

G³os w dyskusji nie powinien przekraczaæ 10 minut. G³os w interpelacji do 5 minut. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Rady mo¿e pozwoliæ na przekroczenie tych czasów. Mówcy przys³uguje prawo zabrania
g³osu w formie repliki, której czas trwania nie powinien przekraczaæ 3 minuty.

7.

Listê mówców prowadzi Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 28.

1.

Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem w³aciwego porz¹dku obrad w tym
zw³aszcza odnonie wyst¹pieñ radnych i innych osób na sesji.

2.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pieñ na sesji. Ma prawo
odebraæ g³os w uzasadnionych przypadkach, w szczególnoci gdy mówca obra¿a, porusza sprawy nie zwi¹zane
z tematyk¹ obrad, polecaj¹c odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

3.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady Miejskiej, które swoim
zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek b¹d uchybiaj¹ powadze Rady Miejskiej.
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§ 29.
Na wniosek radnego powinny byæ przyjête do protoko³u jego wyst¹pienia lub owiadczenia nie wyg³oszone w trakcie
obrad sesji. Przewodnicz¹cy Rady informuje Radê Miejsk¹ o fakcie przyjêcia ich do protoko³u.
§ 30.
1.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy Rady koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: Zamykam sesjê
Rady Miejskiej w Koszalinie.

2.

Okres od og³oszenia formu³y Otwieram sesjê Rady Miejskiej w Koszalinie do og³oszenia formu³y; Zamykam
sesjê Rady Miejskiej w Koszalinie uznaje siê za czas trwania sesji.

3.

Postanowienie w ust. 2 dotyczy tak¿e wypadków, gdy sesja obejmuje wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 31.

O przebiegu i wynikach sesji, a zw³aszcza o podjêtych uchwa³ach niezw³ocznie informuje siê mieszkañców Koszalina, z zastrze¿eniem wypadków, gdy Rada Miejska obraduje przy drzwiach zamkniêtych.
§ 32.
1.

Rada Miejska mo¿e odbywaæ sesje wspólnie z inn¹ rad¹.

2.

Ustalaj¹c tematykê, termin i miejsce wspólnej sesji, Przewodnicz¹cy Rady uzgadnia równie¿ szczegó³owe zasady obradowania.

3.

Wspólne sesje s¹ prowadzone, gdy uczestniczy w nich co najmniej po³owa ogólnej liczby radnych z ka¿dej rady,
za uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów radnych, oddzielnie dla ka¿dej rady. Uchwa³y podjête na
wspólnych sesjach oraz protoko³y z obrad podpisuj¹ przewodnicz¹cy wspólnie obraduj¹cych rad.
§ 33.

1.

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

2.

Rada Miejska, w formie uchwa³ wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych.
§ 34.

1.

Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1) co najmniej 5 radnych,
2) Przewodnicz¹cy Rady,
3) klub radnych,
4) komisja,
5) Zarz¹d Miasta.

2.

Projekt uchwa³y wymaga opinii w³aciwych komisji Rady Miejskiej.

3.

Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 wymagaj¹ zaopiniowania przez Zarz¹d
Miasta, z wy³¹czeniem uchwa³ personalnych i dotycz¹cych dzia³ania Rady Miejskiej.

4.

W przypadku wniesienia projektu uchwa³y w dniu sesji i przyjêcia jej do porz¹dku obrad, uchwa³a powinna byæ
zaopiniowana przez w³aciwy organ w trakcie sesji.

5.

Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym komisjom i Zarz¹dowi Miasta.
§ 35.

1.

Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y,
6) opiniê radcy prawnego pod wzglêdem zgodnoci z prawem.

2.

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

3.

W toku przygotowania projektów uchwa³ wszelk¹ pomoc merytoryczn¹, prawn¹ i organizacyjn¹ wiadcz¹ co do
zasady, za porednictwem lub po wskazaniu przez Prezydenta, komórki organizacyjne Urzêdu i miejskie jednostki organizacyjne przy udziale biura Rady Miejskiej.
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§ 36.
Uchwa³y Rady Miejskiej podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 37.
1.

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

2.

Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady Miejskiej. Rejestr
uchwa³ prowadzi Prezydent Miasta.

3.

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

4.

Prezydent przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach okrelonych w ust. 3, zdanie 1:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz¹du Miasta, b¹d uchwa³ê w sprawie nieudzielenia
absolutorium dla Zarz¹du Miasta,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania Izby.
§ 38.

1.

Rada Miejska podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym lub tajnym zwyk³¹ lub bezwzglêdn¹ lub kwalifikowan¹
wiêkszoci¹ g³osów.

2.

G³osowanie tajne zarz¹dza siê w przypadku g³osowania w sprawach personalnych tj. wyboru b¹d odwo³ania
Prezydenta, Wiceprezydentów, pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Miasta, Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cych Rady.
§ 39.

1.

G³osowanie bezwzglêdn¹ iloci¹ ustawowego sk³adu Rady Miejskiej oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który
uzyska³ co najmniej 23 g³osy.

2.

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

3.

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

4.

G³osowanie kwalifikowan¹ wiêkszoci¹ 2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady Miejskiej oznacza, ¿e przyjêty
zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej 30 g³osów.
§ 40.

1.

W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki. Za g³osy oddane uznaje siê g³osy: za, przeciw
oraz wstrzymuj¹ce siê.

2.

W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Rady.

3.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Miejskiej. Za g³osy wa¿ne uznaje siê
kartki, na których radni g³osowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.

4.

G³osowanie w trybie tajnym przeprowadza powo³ana na sesji sporód radnych komisja skrutacyjna.

5.

Wyniki g³osowania zawsze odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 41.

Szczegó³owe wymogi w przedmiocie wymaganej wiêkszoci okrela ustawa gminna w przypadkach:
1) Wyboru i odwo³ania Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cych Rady - bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady Miejskiej.
2) Wyboru Prezydenta - bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady Miejskiej.
3) Wyboru i odwo³ania Wiceprezydentów oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Miasta na wniosek Prezydenta zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady Miejskiej.
4) Odwo³ania Zarz¹du Miasta po nieudzieleniu absolutorium - bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady Miejskiej.
5) Odwo³anie Zarz¹du Miasta z wyj¹tkiem Prezydenta z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady Miejskiej bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady Miejskiej.
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Odwo³ania Prezydenta - kwalifikowan¹ wiêkszoci¹ 2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady Miejskiej.
Przyjêcia rezygnacji z cz³onkostwa w Zarz¹dzie Miasta zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
Zobowi¹zañ finansowych - bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady Miejskiej.
Przyjêcia statutu zwi¹zku komunalnego, do którego Miasto przystêpuje - bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady Miejskiej.
§ 42.

1.

Z przebiegu sesji Rady Miejskiej sporz¹dza siê protokó³.

2.

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

3.

Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez Radê
Miejsk¹, protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

4.

Protokó³ sesji Rady Miejskiej wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 5 dni przed terminem kolejnej sesji.

5.

Protokó³ poprzedniej sesji Rady Miejskiej jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia do
protoko³u powinny byæ wnoszone przez radnych nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji rady, na której nastêpuje
przyjêcie protoko³u.
§ 43.

1.

Rada Miejska kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. W tym celu
powo³uje komisjê rewizyjn¹.

2.

W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego Rady
i Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du Miasta.

3.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Miasta i wystêpuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi Miasta. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.

4.

Komisja rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w zakresie kontroli, zlecane przez Radê Miejsk¹.

5.

Przepis ust. 4 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez Radê Miejsk¹.
§ 44.

1.

Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej Przewodnicz¹cy.

2.

Rada Miejska wybiera Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej w liczbie 7, w tym
Zastêpcê Przewodnicz¹cego. Cz³onkami komisji rewizyjnej mog¹ byæ wy³¹cznie radni.

3.

Komisja rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Radê Miejsk¹.

4.

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

5.

Za zgod¹ Rady Miejskiej komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
§ 45.

1.

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

2.

Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.

3.

Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników miejskich jednostek
organizacyjnych oraz inne osoby zwi¹zane z przedmiotem rozpatrywanej sprawy.
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§ 46.
1.

Komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, bior¹c pod
uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

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

3.

Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na
pimie kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie kontroli.

4.

Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 2.
§ 47.

1.

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

2.

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

3.

O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
§ 48.

1.

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

2.

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

3.

Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 49.

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Komisja rewizyjna przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie: z wyników kontroli zleconej przez Radê Miejsk¹, wyników kontroli wykonania bud¿etu Miasta oraz z realizacji rocznego planu kontroli.

6.

Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radê Miejsk¹ przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu
kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na rok, do 31 stycznia nastêpnego roku.
§ 50.

1. Rada Miejska, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ ze swojego grona sta³e komisje do okrelonych zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Do komisji sta³ych nale¿¹:
1) Komisja ds. Spo³ecznych i Rodziny,
2) Komisja Ochrony Zdrowia,
3) Komisja Kultury,
4) Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki,
5) Komisja Gospodarki Bud¿etu i Finansów,
6) Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony rodowiska,
7) Komisja Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,
8) Komisja Edukacji,
9) Komisja ds. M³odzie¿y,
10) Komisja Regulaminowa,
11) Komisja Rewizyjna.
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2. Komisje podlegaj¹ Radzie Miejskiej w ca³ym zakresie swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy
i sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ dwóch komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym - tylko jednej.
4. Propozycje sk³adu osobowego komisji przedstawia Przewodnicz¹cy Rady na wniosek zainteresowanych radnych
i klubów radnych.
5. W sk³ad komisji - oprócz komisji rewizyjnej - mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady Miejskiej w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy sk³adu radnych w komisji.
6. Rada Miejska mo¿e na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, przewodnicz¹cych komisji i radnych powo³ywaæ komisje dorane do okrelonych zadañ i zespo³y kontrolne, okrelaj¹c ka¿dorazowo ich sk³ad, cel, przedmiot, zakres
i sposób dzia³ania oraz okres na jaki zostaj¹ powo³ane.
7. Zakres dzia³ania poszczególnych komisji okrela Rada Miejska z w³asnej inicjatywy lub na wniosek przewodnicz¹cych komisji.
8. Komisja powo³uje ze swego sk³adu sporód radnych przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego. Przewodnicz¹cego komisji zatwierdza Rada Miejska.
9. Do odwo³ania przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego komisji stosuje siê odpowiednio postanowienia ust. 8.
10. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi i aktualizuje wykaz komisji Rady Miejskiej i ich sk³ad osobowy.
§ 51.
1.

Komisje w zakresie swojej w³aciwoci:
1) rozpatruj¹ zagadnienia istotne dla rozwoju miasta Koszalina, kszta³towania i spo³ecznego wykorzystania
rodowiska naturalnego oraz zaspakajania potrzeb spo³ecznych,
2) opiniuj¹ projekty uchwa³ Rady Miejskiej,
3) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone im przez Radê Miejsk¹,
4) kontroluj¹ dzia³alnoæ Zarz¹du Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych na podstawie upowa¿nienia
Przewodnicz¹cego Rady,
5) inicjuj¹, rozpatruj¹ i opiniuj¹ projekty organizacyjne oraz opracowania Zarz¹du Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych,
6) kontroluj¹ realizacjê uchwa³ Rady Miejskiej,
7) rozpatruj¹ wnioski i postulaty zg³aszane na spotkaniach z radnymi, senatorami i pos³ami,
8) przedstawiaj¹ sprawy do rozstrzygniêcia przez Radê Miejsk¹.

2.

Komisje mog¹ korzystaæ z pomocy specjalistów, zasiêgaæ opinii placówek naukowych i stowarzyszeñ za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady.
§ 52.

1.

Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy swojego sk³adu.

2.

W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹ tak¿e uczestniczyæ: radni nie bêd¹cy cz³onkami komisji
oraz cz³onkowie Zarz¹du Miasta.

3.

Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 53.

1.

Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zwo³uje posiedzenia komisji,
3) kieruje obradami komisji.

2.

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

3.

W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy.
§ 54.

1.

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

2.

Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na ¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ Rady Miejskiej.
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Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady Miejskiej przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny sprawozdawca.
§ 55.

1.

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

2.

Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce komisji sta³ej.
§ 56.

Cz³onkowie komisji s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
§ 57.
1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.

2.

Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 5 radnych.

3.

Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 58.

1.

Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu Rady.

2.

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

3.

Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu Miasta i sprzeczna ze Statutem.

4.

Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad Rady Miejskiej.
Rozdzia³ V
ZARZ¥D MIASTA
§ 59.

1.

Zarz¹d Miasta jest organem wykonawczym Miasta.

2.

W sk³ad Zarz¹du Miasta wchodzi 7 osób, w tym:
1) Prezydent jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta,
2) 3 Wiceprezydentów
3) 3 cz³onków

3.

Cz³onkowie Zarz¹du Miasta mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu Rady Miejskiej.
§ 60.

1.

Prezydent oraz Wiceprezydenci s¹ zatrudnieni uchwa³¹ Rady Miejskiej na podstawie wyboru wg ustawy o pracownikach samorz¹dowych.

2.

Stosunek pracy z Prezydentem Miasta nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady, który wykonuje wobec Prezydenta funkcjê pracodawcy, z wyj¹tkiem ustalenia jego wynagrodzenia.

3.

Stosunek pracy z Wiceprezydentami nawi¹zuje Prezydent, który wykonuje wobec Wiceprezydentów funkcjê
pracodawcy.
§ 61.

1.

Zarz¹d Miasta wykonuje uchwa³y Rady Miejskiej i zadania Miasta okrelone przepisami prawa.

2.

Do zadañ Zarz¹du Miasta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej,
2) wykonywanie uchwa³ Rady Miejskiej,
3) gospodarowanie mieniem Miasta,
4) przygotowanie projektu bud¿etu Miasta,
5) dokonywanie zmian w bud¿ecie Miasta w granicach okrelonych prawem,
6) wykonywanie bud¿etu Miasta,
7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, z wyj¹tkiem kierowników
s³u¿b, inspekcji i stra¿y, którzy s¹ zatrudniani i zwalniani na podstawie przepisów szczególnych,
8) informowanie mieszkañców Koszalina o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej
i gospodarczej oraz wykorzystania rodków bud¿etowych,
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9) wykonywanie zadañ zleconych i przejêtych od administracji rz¹dowej w drodze porozumienia,
10) wnioskowanie o zwo³anie sesji Rady Miejskiej, nie ujêtych w planie rocznym,
11) wybór podmiotów uprawnionych do badania bilansu Urzêdu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych,
12) wspó³dzia³anie w interesie Miasta z instytucjami i organizacjami znajduj¹cymi siê na jego terenie,
13) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych w strukturze Miasta pe³nomocnictwa do
zarz¹dzania mieniem tych jednostek,
14) wykonywanie wszystkich uprawnieñ przys³uguj¹cych zgromadzeniu wspólników w spó³kach miejskich,
15) prowadzenie spraw w zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem Miasta, zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych do
wysokoci ustalonej przez Radê Miejsk¹,
16) ustalanie zakresu spraw Miasta jakie Prezydent mo¿e powierzyæ w swoim imieniu Sekretarzowi Miasta.
3.

W realizacji zadañ Zarz¹d Miasta podlega wy³¹cznie Radzie Miejskiej.

4.

Zarz¹d Miasta wykonuje zadania Miasta przy pomocy Urzêdu Miejskiego oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
§ 62.

1.

Prezydent organizuje pracê Zarz¹du Miasta i Urzêdu Miejskiego, kieruje bie¿¹cymi sprawami Miasta oraz reprezentuje Miasto na zewn¹trz.

2.

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

3.

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

4.

Prezydent jest Kierownikiem Urzêdu Miejskiego, zwierzchnikiem s³u¿bowym zatrudnionych w nim pracownikówi kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

5.

Prezydent jest Kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego. Rada Miejska mo¿e powo³aæ innego Kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego i jego zastêpców.

6.

Prezydent wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci Miasta, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez Zarz¹d Miasta.

7.

Prezydent mo¿e upowa¿niæ na pimie: Wiceprezydenta, poszczególnych cz³onków Zarz¹du Miasta, pracowników Urzêdu Miejskiego, miejskich s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 6, na zasadach okrelonych w ustawie
gminnej i w ustawie powiatowej.
§ 63.

1.

Do zadañ Prezydenta w zakresie organizowania pracy Zarz¹du Miasta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du Miasta,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzenia Zarz¹du Miasta,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia Zarz¹du Miasta.

2.

Na 3 dni przed posiedzeniem dorêcza siê cz³onkom Zarz¹du Miasta propozycje rozstrzygniêæ, wniosków, projekty uchwa³ Rady Miejskiej lub Zarz¹du Miasta.

3.

Materia³y na posiedzenie Zarz¹du Miasta powinny byæ przygotowane w sposób zwiêz³y i przejrzysty oraz zaakceptowane wg w³aciwoci przez odpowiedniego Wiceprezydenta, Sekretarza Miasta lub Skarbnika Miasta.

4.

Projekty uchwa³, zarz¹dzeñ i decyzji powinny byæ skonsultowane z radc¹ prawnym; przez niego zaopiniowane
pod wzglêdem zgodnoci z prawem w zakresie ustalonym w odrêbnych przepisach.
§ 64.

1.

Cz³onkowie Zarz¹du Miasta s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³ w jego pracach.

2.

Zarz¹d Miasta obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeby, jednak
nie rzadziej ni¿ 1 raz w tygodniu.

3.

W razie potrzeby, Prezydent mo¿e zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du Miasta w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ
porz¹dek obrad.
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§ 65.
1.

Posiedzenia Zarz¹du Miasta zwo³uje oraz przewodniczy im Prezydent, a w razie jego nieobecnoci wskazany
przez niego Wiceprezydent.

2.

W posiedzeniach Zarz¹du Miasta uczestnicz¹ cz³onkowie Zarz¹du Miasta - z g³osem stanowi¹cym, a Sekretarz
i Skarbnik Miasta - z g³osem doradczym.

3.

Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Miasta Prezydent mo¿e zobowi¹zaæ pracowników Urzêdu Miejskiego,
kierowników miejskich s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w³aciwych ze wzglêdu
na przedmiot obrad.

4.

W posiedzeniach Zarz¹du Miasta mo¿e uczestniczyæ Przewodnicz¹cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

5.

Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Miasta mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby.
§ 66.

1.

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

2.

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

3.

Uchwa³y Zarz¹du Miasta podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.

4.

Uchwa³y Zarz¹du Miasta bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du. W decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du Miasta, którzy brali udzia³
w podjêciu decyzji.
§ 67.

1.

Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom Zarz¹du Miasta oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta.

2.

Zarz¹d Miasta rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ Rady Miejskiej, chyba ¿e w uchwale okrelono zasady
jej wykonywania.
§ 68.

1.

Z posiedzenia Zarz¹du Miasta sporz¹dza siê protokó³.

2.

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

3.

Protokó³ posiedzenia Zarz¹du Miasta powinien dok³adnie odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza
przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi przez Zarz¹d Miasta.

4.

Protokó³ posiedzenia Zarz¹du Miasta podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.

5.

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

6.

Cz³onkom Zarz¹du Miasta oraz Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta przys³uguje prawo przegl¹dania
protoko³ów i wnoszenia do nich uwag. Uwagi mog¹ byæ uwzglêdnione przez Zarz¹d Miasta na najbli¿szym
posiedzeniu.
§ 69.

Prezydent sk³ada Radzie Miejskiej na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du Miasta w okresie od poprzedniej sesji.
§ 70.
1.

Skarbnik Miasta jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu Miasta.

2.

Zadania Skarbnika Miasta jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu Miasta okrelaj¹ odrêbne przepisy.

3.

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

4.

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

5.

Skarbnik Miasta, je¿eli odmówi³ kontrasygnaty, ma jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie Prezydenta, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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§ 71.
1.

Sekretarz Miasta, w imieniu Prezydenta, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki
organizacyjne Urzêdu Miejskiego, w szczególnoci nad terminowym i prawid³owym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego urzêdu i instrukcji kancelaryjnej.

2.

Ponadto Sekretarz Miasta zapewnia merytoryczn¹ i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych Miasta oraz prowadzi sprawy Miasta w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Prezydenta w zakresie
ustalonym przez Zarz¹d Miasta.
§ 72.

Sekretarz i Skarbnik Miasta uczestnicz¹ w pracach Zarz¹du Miasta, w obradach Rady Miejskiej, a tak¿e mog¹ uczestniczyæ w pracach komisji Rady Miejskiej z g³osem doradczym.
Rozdzia³ VI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA, MIEJSKIE S£U¯BY, INSPEKCJE I STRA¯E
§ 73.
1.

Miejsk¹ administracjê zespolon¹ tworz¹ miejskie s³u¿by, inspekcje, stra¿e oraz inne miejskie jednostki organizacyjne powo³ane w celu wykonywania zadañ Miasta.

2.

Organizacjê i zasady funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych okrelaj¹ statuty i regulaminy tych
jednostek zatwierdzone przez w³aciwe organy.

3.

Zarz¹d Miasta prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek wchodz¹cych w sk³ad miejskiej administracji zespolonej.

4.

Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników
i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 74.

Miejskie s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Policji w Koszalinie,
2) Komenda Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koszalinie,
3) Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie,
4) Inspektorat Weterynaryjny w Koszalinie,
5) Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie.
Rozdzia³ VII
GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA
§ 75.
1.

Miasto prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu Miasta.

2.

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

3.

Bud¿et Miasta jest uchwalany przez Radê Miejsk¹ na rok kalendarzowy, zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 76.

1.

Zgodnie z wczeniej ustalon¹ przez Radê Miejsk¹ procedur¹ projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia
komunalnego i objanieniami Zarz¹d Miasta przedstawia Radzie Miejskiej najpóniej do 15 listopada roku
poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a projekt celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

2.

Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, najpóniej jednak do 31 marca roku
bud¿etowego.
§ 77.

1.

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

2.

W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez
Radê Miejsk¹, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest
projekt bud¿etu przed³o¿ony Radzie Miejskiej.

3.

W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa
ustala bud¿et Miasta najpóniej do dnia 30 kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w ust. 2.
§ 78.

1.

Za prawid³owe wykonanie bud¿etu Miasta odpowiada Zarz¹d Miasta.
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Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji Miasta jest jawna. Wymóg jawnoci jest
spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu Miasta.
Rozdzia³ VIII
MIENIE MIASTA
§ 79.

1.

Mieniem Miasta jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez Miasto lub inne gminne osoby prawne.

2.

Miasto jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia Miasta nie
nale¿¹cego do innych gminnych osób prawnych.
§ 80.

1.

Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu Miasta sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du Miasta lub
osoba upowa¿niona przez Zarz¹d Miasta (pe³nomocnik).

2.

Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna
jest kontrasygnata Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§ 81.

Miasto nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych gminnych osób prawnych, chyba ¿e przepis ustawy
stanowi inaczej.
§ 82.
1.

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

2.

Za w³aciwe gospodarowanie mieniem Miasta odpowiedzialny jest Zarz¹d Miasta, a tak¿e kierownicy miejskich
s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
Rozdzia³ IX
JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA
§ 83.

1.

Obszar Miasta Koszalina podzielony jest na osiedla. Wykaz osiedli i ich granice okrela odrêbna uchwa³a Rady
Miejskiej.

2.

Organizacjê i zakres dzia³ania osiedla ustala Rada Miejska w odrêbnym statucie.

3.

Rada Miejska zarz¹dza wybory do organów samorz¹dowych osiedli.

4.

Rada Miejska w kadencji dokonuje oceny pracy samorz¹du osiedli.
§ 84.

1.

Przewodnicz¹cy zarz¹du osiedla mo¿e uczestniczyæ w pracach Rady Miejskiej bez prawa udzia³u w g³osowaniu.

2.

Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu w trakcie obrad sesji przewodnicz¹cym zarz¹du osiedli.

3.

Przewodnicz¹cy zarz¹du osiedla mo¿e byæ zapraszany do prac komisji Rady Miejskiej.

4.

Przewodnicz¹cy zarz¹du osiedla otrzymuje dietê oraz zwrot kosztów podró¿y na zasadach uchwalonych przez
Radê Miejsk¹.

5.

Przepis ust. 4 stosuje siê odpowiednio do wiceprzewodnicz¹cego zarz¹du osiedla, w przypadku gdy dzia³a
w zastêpstwie przewodnicz¹cego zarz¹du osiedla.
§ 85.

1.

Osiedle mo¿e zarz¹dzaæ i korzystaæ z mienia komunalnego oraz rozporz¹dzaæ dochodami z tego ród³a. Sposób
bezporedniego korzystania z mienia komunalnego i rozporz¹dzania dochodami okrela Rada Miejska w statucie osiedla.

2.

Osiedla prowadza gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Miasta.

3.

Rada Miejska w za³¹czniku do uchwa³y bud¿etowej uchwala wielkoci rodków na wydatki osiedli.

4.

Dochodami osiedli mog¹ byæ:
udzia³y w bud¿ecie Miasta,
dotacje celowe z bud¿etu Miasta,
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dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
darowizny,
inne wp³ywy.

Kontrolê gospodarki finansowej osiedli sprawuje Skarbnik Miasta i przynajmniej raz w roku przedk³ada informacje w tym zakresie Zarz¹dowi Miasta.
§ 86.

Podjêcie przez Radê Miejsk¹ uchwa³y likwiduj¹cej b¹d tworz¹cej osiedle, a tak¿e zmieniaj¹cej jego granice wymaga
przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi mieszkañcami Miasta. Szczegó³owe zasady przeprowadzenia konsultacji okrela odrêbna uchwa³a Rady Miejskiej.
Rozdzia³ X
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 87.
1.

Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi Urzêdzie Miejskim s¹ osoby w zatrudnione w ramach stosunku
pracy na podstawie:
1) wyboru,
2) powo³ania,
3) mianowania,
4) umowy o pracê.

2.

Pracownikami samorz¹dowymi s¹ tak¿e pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych, którym przepisy prawa nadaj¹ status pracowników samorz¹dowych.
§ 88.

Na podstawie wyboru zatrudnieni s¹:
1) Prezydent,
2) Wiceprezydenci.
§ 89.
1.

Na podstawie powo³ania zatrudniony jest Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz Kierownik Urzêdu Stanu
Cywilnego i jego Zastêpcy.

2.

Sekretarz Miasta oraz Skarbnik Miasta powo³ywani i odwo³ywani s¹ przez Radê Miejsk¹ na wniosek Prezydenta.

3.

Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego i jego Zastêpcy powo³ywani s¹ przez Radê Miejsk¹.

4.

Prezydent dokonuje pozosta³ych czynnoci prawnych w zakresie stosunku pracy Sekretarza Miasta, Skarbnika
Miasta oraz Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego i jego Zastêpców.
§ 90.

1.

Na podstawie mianowania zatrudnieni s¹: Naczelnicy Wydzia³ów, Kierownik Biura Rady Miejskiej, Szef Miejskiego Inspektoratu Zarz¹dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci, radcowie prawni oraz pracownicy komórki
kontrolnej w Urzêdzie Miejskim.

2.

Stosunek pracy na podstawie mianowania nawi¹zuje Prezydent. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy jest akt
mianowania.

3.

Pracownicy samorz¹dowi mianowani podlegaj¹ okresowym ocenom kwalifikacyjnym.

4.

Zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych okrela Rada Miejska.
§ 91.

1.

Pracownicy samorz¹dowi mianowani ponosz¹ odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹ i dyscyplinarn¹ za naruszenie obowi¹zków pracownika.

2.

Karê porz¹dkow¹ upomnienia za przewinienia mniejszej wagi wymierza bezporedni prze³o¿ony pracownika
i zawiadamia go o tym na pimie.

3.

W sprawach dyscyplinarnych orzekaj¹ komisje dyscyplinarne I i II instancji:
1) komisja dyscyplinarna I instancji sk³ada siê z cz³onków wybranych przez Radê Miejsk¹ sporód pracowników z wyj¹tkiem pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru, powo³ania i umowy o pracê,
2) komisja dyscyplinarna II instancji sk³ada siê z cz³onków wybranych przez Radê Miejsk¹ sporód radnych,
3) cz³onków komisji dyscyplinarnej wybiera siê na okres kadencji Rady Miejskiej.
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§ 92.
1.

Na podstawie umowy o pracê zatrudnieni s¹ pozostali pracownicy.

2.

Stosunek pracy na podstawie umowy o pracê nawi¹zuje Prezydent.
§ 93.

Przed podjêciem pracy pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru, mianowania lub powo³ania sk³adaj¹ pisemne
lubowanie nastêpuj¹cej treci: lubujê uroczycie, ¿e na zajmowanym stanowisku bêdê s³u¿yæ pañstwu i spo³ecznoci lokalnej, przestrzegaæ porz¹dku prawnego i wykonywaæ sumiennie powierzone mi zadania.
Rozdzia³ XI
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 94.
1.

Radzie Miejskiej na podstawie upowa¿nieñ ustawowych przys³uguje prawo stanowienia przepisów powszechnie
obowi¹zuj¹cych na obszarze Miasta.

2.

Rada Miejska mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe niezbêdne dla ochrony ¿ycia lub zdrowia obywateli, dla
zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego. Przepisy te mog¹ przewidywaæ kary grzywny za
ich naruszenie na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach.

3.

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ Zarz¹d Miasta w formie zarz¹dzenia.

4.

Zasady wydawania przepisów i zarz¹dzeñ okrela ustawa gminna i ustawa powiatowa.

5.

Gminne przepisy og³asza siê poprzez ich publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeñ
lub poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego, o ile przepisy odrêbne nie stanowi¹ inaczej.
§ 95.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie przepisy: ustawy gminnej, ustawy powiatowej, ustawa o pracownikach samorz¹dowych oraz inne przepisy szczegó³owe.
§ 96.
Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonane przez Radê Miejsk¹ w miarê potrzeb. Projekt zmian w Statucie Miasta
Koszalina powinien byæ zg³aszany Przewodnicz¹cemu Rady na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem
sesji.
§ 97.
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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UCHWA£A NR VI/23/99
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 16 marca 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gryfickiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578)
Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Powiatu Gryfickiego stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr IV/8/98 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia
29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 4, poz. 34),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 55 dodaje siê ustêp 7 w brzmieniu:
7. Wicestarosta zastêpuje Starostê w okresie jego nieobecnoci, we wszystkich sprawach zwi¹zanych z funkcjonowaniem powiatu.

2)

skrela siê § 78.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Franciszek Gródecki
Poz. 120
UCHWA£A NR VII/47/99
Rady Gminy w R¹binie
z dnia 19 marca 1999 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy R¹bino.
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 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, Nr 162, poz. 1126) - Rada Gminy
w R¹binie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

W Statucie Gminy R¹bino stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XIII/59/96 Rady Gminy w R¹binie z dnia 16
lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy R¹bino (Dz.Urz.Woj.Koszaliñskiego Nr 30, poz. 99) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
skrela siê Rozdzia³ VI. Delegat do Sejmiku Samorz¹dowego obejmuj¹cy treæ § 36, § 37, § 38 i § 39.

2.

W wykazie jednostek organizacyjnych podleg³ych Radzie Gminy w R¹binie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do
Statutu Gminy R¹bino wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) skrela siê:
a) poz. 2. Dom Kultury w R¹binie,
b) poz. 4. Gminna Biblioteka Publiczna w R¹binie i filia w Nielepie,
2) po poz. 9. dodaje siê poz. 10, która otrzymuje brzmienie: Zak³ad Bud¿etowy Owiaty i Kultury w R¹binie.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jan Kumierek
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Poz. 121
UCHWA£A NR V/40/99
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Gryfiñskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578
i Nr 155, poz. 1014) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co nastêpuje:
§1.
W Statucie Powiatu Gryfiñskiego wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g³osy przewodnicz¹cy Rady Powiatu lub wskazany
przez niego radny.
2) § 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez Radê Powiatu. Kandydatów na
przewodnicz¹cego wskazuje komisja. Komisja mo¿e powo³aæ sekretarza komisji.
3) w § 55 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
7. Starosta mo¿e upowa¿niæ wicestarostê do wykonywania podczas jego nieobecnoci czynnoci okrelonych
w § 55 ust. 1.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Gryfinie.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY
Gerard Lemke
Poz. 122
UCHWA£A NR V/32/99
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 marca 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koszaliñskiego.
Na podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578
i Nr 155, poz. 1014) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Powiatu Koszaliñskiego w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Koszaliñskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Eugeniusz Kiæ
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr V/32/99
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 marca 1999 r.
STATUT POWIATU
K O S Z A L I Ñ S K I E G O
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1.

Powiat Koszaliñski, zwany dalej powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce gminy: Bêdzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów,
Sianów, wieszyno.

2.

Granice powiatu okrela mapa, która stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.
§ 2.

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

Powiat ma osobowoæ prawn¹.

2.

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

3.

Powiat dzia³a na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578,
Nr 155, poz. 1014) rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów
(Dz.U. Nr 103, poz. 652) oraz niniejszego Statutu.
§ 4.

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

Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze
ponadgminnym w szczególnoci wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym.

2.

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

3.

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

4.

Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej w³aciwoci na
warunkach ustalonych w porozumieniu.

5.

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

6.

Powiat mo¿e zawieraæ porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych z jednostkami
lokalnego samorz¹du terytorialnego, a tak¿e z województwem, na którego obszarze znajduje siê terytorium
powiatu.
§ 6.

1.

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

2.

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

3.

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

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

Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu.

2.

Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.

3.

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

4.

W sk³ad rady powiatu wchodzi 30 radnych.
§ 9.

Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwo³anie zarz¹du,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du,
w tym z dzia³alnoci finansowej,
5) uchwalanie bud¿etu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla zarz¹du z tego tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych powiatu dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, jeli przepisy ustaw nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez zarz¹d
oraz maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania
lub wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania zasad
wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami, je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia
maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
9) okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
11) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
§ 10.
1.

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

2.

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

1.

Rada powiatu wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym. Funkcji tych nie
mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w zarz¹dzie.

2.

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

3.

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

4.

W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia
rezygnacji.
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SESJE RADY
§ 12.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

1.

Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.

2.

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

1.

Przewodnicz¹cy, a w przypadku jego nieobecnoci upowa¿niony przez niego wiceprzewodnicz¹cy rady powiatu
przygotowuje i zwo³uje sesje rady.

2.

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

3.

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

4.

W razie nie dotrzymania terminów o jakich mowa w ust. 2 i 3, rada powiatu mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu
sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia.

5.

Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez klub radnych lub radnego tylko na pocz¹tku obrad przed
przyst¹pieniem do uchwalenia porz¹dku obrad.
§ 15.

1.

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

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

1.

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

2.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lub w formie obwieszczeñ w sposób zwyczajowo przyjêty.

3.

Porz¹dek obrad sesji rady powiatu powinien zostaæ wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek
przewodnicz¹cego rady lub radnego rada powiatu mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu
w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
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4.

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

5.

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

1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady.
2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu rady,
przewodnicz¹cy rady nie przerywa obrad, nie mo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady formu³y: Otwieram obrady sesji rady powiatu.
5. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia projekt porz¹dku obrad; z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê projektu porz¹dku obrad
mo¿e wyst¹piæ radny, komisja, klub radnych albo zarz¹d powiatu,
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub zmianê ustalonego porz¹dku obrad wy³¹cznie z wa¿nych
powodów, na wniosek przewodnicz¹cego rady, komisji lub zarz¹du.
7. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w szczególnoci:
1) rzyjêcie protoko³u i poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z wykonania uchwa³ rady powiatu,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
8. Porz¹dek obrad sesji powinien uwzglêdniaæ mo¿liwoci wyst¹pienia osób sporód publicznoci w odrêbnym
punkcie zatytu³owanym Trybuna obywatelska.
9. Osoby, o których mowa w ust. 8 mog¹ wystêpowaæ w istotnych sprawach wspólnoty powiatowej, po uprzednim
zg³oszeniu siê i udzieleniu g³osu przez przewodnicz¹cego.
10. Rada powiatu lub jej komisje analizuj¹ te wyst¹pienia i w przypadkach uzasadnionych wykorzystuj¹ je w swojej
dzia³alnoci.
§ 19.
1.

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

2.

Interpelacje sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla powiatu.

3.

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

4.

Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ci¹gu 21 dni od daty jej z³o¿enia.
§ 20.

1.

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

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ
radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
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2.

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

3.

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

4.

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

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.

2.

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

3.

Na wniosek przewodnicz¹cego klubu radnych lub radnego, przewodnicz¹cy rady powiatu przyjmuje do protoko³u sesji wyst¹pienie klubu radnych lub radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym radê.
§ 24.

1.

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

2.

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

3.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy rady powiatu koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam......
sesjê Rady Powiatu w Koszalinie.
§ 25.

1.

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

2.

Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje rady.

3.

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

4.

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

1.

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

2.

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

1.

Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.
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W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady powiatu, uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy rady prowadz¹cy sesjê.
§ 28.

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

1.

Uchwa³y rady podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e przepisy ustawy stanowi¹ inaczej.

2.

W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.

3.

G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g³osy przewodnicz¹cy rady powiatu.

4.

Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ radnych.

5.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy rady powiatu.

6.

Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 30.

1.

Przewodnicz¹cy rady powiatu przed podaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji
wnioskodawcy.

2.

W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy rady powiatu poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je¿eli
mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga przewodnicz¹cy rady.

3.

W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób, przewodnicz¹cy rady powiatu przed zamkniêciem listy
kandydatów zapytuje ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów i zarz¹dza wybory.

4.

Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 31.

1.

Jeli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, rada powiatu g³osuje w pierwszej kolejnoci nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjêcie uchwa³y.

2.

G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y, nastêpuje wed³ug
ich kolejnoci.

3.

Przewodnicz¹cy rady powiatu mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

4.

W ostatniej kolejnoci zarz¹dza siê g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi
z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
§ 32.

1.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ rady.

2.

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

3.

Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.

4.

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

5.

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

6.

Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
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§ 33.
1.

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

2.

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

1.

Z przebiegu sesji rady powiatu sporz¹dza siê protokó³.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia wyodrêbniona komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 36.
1.

Rada powiatu kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.

2.

W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.

3.

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

4.

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

5.

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

1.

Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.

2.

Rada powiatu wybiera komisjê rewizyjn¹ w liczbie 5 radnych w tym przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cego
i sekretarza.

3.

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

4.

Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3 do dnia 30 listopada roku
poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.

5.

Za zgod¹ rady powiatu komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
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§ 38.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Komisja rewizyjna, za zgod¹ rady powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 39.

1.

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

2.

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

3.

Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na
pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

4.

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

1.

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

2.

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

3.

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

1.

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

2.

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

3.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

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

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

2.

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

3.

Prac¹ komisji kieruje jej przewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez cz³onków komisji. Komisja sk³ada
siê z 5 osób, w tym: przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza.

4.

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

5.

Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w tym sk³adzie przedstawia przewodnicz¹cy rady na wniosek
zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.
§ 45.

1.

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

2.

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

3.

Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej 2 razy w roku oraz
w ka¿dym czasie - na ¿¹danie rady.
§ 46.

1.

Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy swojego sk³adu.

2.

W posiedzeniach komisji oprócz jej cz³onków, mog¹ tak¿e uczestniczyæ: przewodnicz¹cy rady, radni nie bêd¹cy
cz³onkami komisji oraz cz³onkowie zarz¹du powiatu.

3.

Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 47.

1.

Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.

2.

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

3.

W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy.
§ 48.

1.

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

2.

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

3.

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

1.

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

2.

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

Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach rady powiatu i jej organów oraz innych instytucjach samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.

2.

Radny ma obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z wyborcami.
§ 51.

1.

Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.

2.

Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia sesji rady powiatu lub posiedzeniach komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienie na rêce przewodnicz¹cego rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
§ 52.

Radni ponosz¹ odpowiedzialnoæ przed rad¹ powiatu i wyborcami za udzia³ w pracach rady.
§ 53.
Podstaw¹ do udzielenia radnemu przez pracodawcê czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 22 ust. 1
ustawy o samorz¹dzie powiatowym, jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych
prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu i charakteru zajêæ, podpisane przez przewodnicz¹cego rady.
§ 54.
Zarz¹d powiatu udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu.
KLUBY RADNYCH
§ 55.
1.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.

2.

Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 6 radnych.

3.

Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 56.

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad rady.
ZARZ¥D
§ 57.

1.

Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2.

W sk³ad zarz¹du powiatu wchodz¹: starosta jako jego przewodnicz¹cy, wicestarosta i pozostali cz³onkowie
w liczbie 4 osób.

3.

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

4.

Cz³onkostwa w zarz¹dzie powiatu nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w organie samorz¹du gminy i województwa oraz z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej, a tak¿e z mandatem pos³a albo senatora.
§ 58.

1.

Ze starost¹ i wicestarost¹ nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru.

2.

Przepis ust. 1 radnych nie dotyczy pozosta³ych cz³onków zarz¹du, wybranych sporód radnych.
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Z cz³onkami zarz¹du wybranymi spoza sk³adu rady nawi¹zuje siê stosunek pracy.
§ 59.

1.

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

2.

Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady,
2) wykonywanie uchwa³ rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) powo³ywanie komisji przetargowych,
5) wykonywanie bud¿etu powiatu,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zastrze¿eniem § 75 ust. 5.

3.

W realizacji zadañ zarz¹d powiatu podlega wy³¹cznie radzie powiatu.

4.

Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworz¹ powiatow¹ administracjê zespolon¹.
§ 60.

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie wicestarostê, poszczególnych cz³onków zarz¹du powiatu, pracowników
starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 5.
§ 61.

Do zadañ starosty w zakresie organizowania pracy zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzenia zarz¹du,
3) przygotowanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.
§ 62.
1.

Cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³ w jego pracach.

2.

Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w razie potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w miesi¹cu.

3.

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

4.

Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du, w terminie 3 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 63.

1.

Posiedzenia zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im starosta lub wicestarosta.

2.

O posiedzeniach zarz¹du powiatu nale¿y zawiadomiæ jego cz³onków z 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.

Zawiadomienie o posiedzeniu zarz¹du powiatu musi zawieraæ informacje o czasie, miejscu i przewidywanym
porz¹dku obrad.

4.

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

5.

Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du Starosta mo¿e zobowi¹zaæ pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w³aciwych ze wzglêdu na
przedmiot obrad.
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Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.
§ 64.

1.

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

2.

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

3.

Uchwa³y zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du obecni na posiedzeniu zarz¹du.

4.

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

5.

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

6.

W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw decyduje g³os przewodnicz¹cego zarz¹du.
§ 65.

1.

Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom zarz¹du oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.

2.

Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ rady powiatu, chyba ¿e rada okreli zasady wykonywania swojej uchwa³y.
§ 66.

1.

Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.

2.

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

3.

Protokó³ posiedzenia zarz¹du powinien dok³adnie odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg
dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi przez zarz¹d.

4.

Protokó³ posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.

5.

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

6.

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

7.

Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ, do publicznego wgl¹du, o ile nie narusza to przepisów
o ochronie tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej albo ochronie danych osobowych.
§ 67.

1.

Zarz¹d powiatu prowadzi rejestr podjêtych uchwa³.

2.

Rejestr jest jawny.
§ 68.

Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ zarz¹du maj¹ prawo wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ zarz¹du.
§ 69.
Starosta sk³ada radzie powiatu na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
ABSOLUTORIUM
§ 70.
1.

Uchwa³a rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku o odwo³anie zarz¹du, chyba ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego zarz¹d powiatu zosta³ odwo³any z innej
przyczyny.

2.

Rada powiatu rozpoznaje sprawê odwo³ania zarz¹du z przyczyny, o której mowa w ust. 1, na sesji zwo³anej nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia zarz¹dowi absolutorium. Po
zapoznaniu siê z opiniami, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie powiatowym, oraz z uchwa³¹
regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwa³y rady powiatu o nieudzieleniu zarz¹dowi absolutorium, rada
powiatu mo¿e odwo³aæ zarz¹d wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu
tajnym.
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§ 71.
1.

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

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹.

3.

Odwo³anie zarz¹du powiatu lub poszczególnych jego cz³onków, w tym starosty i wicestarosty, nastêpuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym. G³osowanie w sprawie odwo³ania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu siê z opini¹ komisji rewizyjnej na nastêpnej sesji po tej, na której
zg³oszono wniosek o odwo³anie, nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 1 miesi¹ca od zg³oszenia wniosku. Je¿eli
wniosek o odwo³anie starosty lub cz³onka zarz¹du nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.

4.

W przypadku odwo³ania zarz¹du lub poszczególnych cz³onków rada powiatu dokonuje wyboru nowego zarz¹du
lub poszczególnych cz³onków w trybie, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym,
w ci¹gu 1 miesi¹ca po odwo³aniu. W przypadku niedokonania wyboru nowego zarz¹du w terminie 1 miesi¹ca od
odwo³ania, przepisy art. 29 w/w ustawy stosuje siê odpowiednio.

5.

W przypadku rezygnacji z cz³onkostwa w zarz¹dzie powiatu rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej
rezygnacji. Uchwa³a ta jest równoznaczna z odwo³aniem ze sk³adu zarz¹du powiatu. Uchwa³ê w sprawie przyjêcia rezygnacji rada podejmuje nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.

6.

Niepodjêcie przez radê powiatu uchwa³y w terminie, o którym mowa w ust. 5 jest równoznaczne z przyjêciem
rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
SKARBNIK I SEKRETARZ
§ 72.

1.

Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu powiatu.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Skarbnik powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie
starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.
§ 73.

1.

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

2.

Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹ i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez zarz¹d powiatu i starostê.
§ 74.

Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach zarz¹du powiatu oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach rady powiatu i jej komisji z g³osem doradczym.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU, POWIATOWE S£U¯BY, INSPEKCJE I STRA¯E
§ 75.
1.

Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu wykonywania zadañ powiatu.

2.

Do jednostek, o których mowa w ust. 1 nale¿¹ w szczególnoci:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2) domy pomocy spo³ecznej,
3) szko³y ponadpodstawowe i inne placówki owiatowe,
4) instytucje kultury,
5) zak³ady opieki zdrowotnej,
6) Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
7) Powiatowy Zarz¹d Dróg.

3.

Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek rada powiatu.
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4.

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

5.

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

6.

Zarz¹d powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostêpnia siê do
publicznego wgl¹du w starostwie powiatowym.
§ 76.

1.

Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie
2) Powiatowy Inspektorat Obrony Cywilnej

2.

Starosta, sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych s³u¿b, inspekcji stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje ich kierowników,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli.

3.

Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
§ 77.

1.

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

2.

Akty prawa miejscowego stanowione s¹ w szczególnoci w sprawach:
1) wymagaj¹cych uregulowania w statucie powiatu,
2) porz¹dkowych o których mowa w ustawie o samorz¹dzie powiatowym,
3) szczególnego trybu zarz¹dzania mieniem powiatu,
4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.
§ 78.

1.

W zakresie nie uregulowanym w odrêbnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu mo¿e wydawaæ powiatowe przepisy porz¹dkowe, je¿eli jest to niezbêdne do ochrony ¿ycia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony rodowiska naturalnego albo do
zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego, o ile przyczyny te wystêpuj¹ na obszarze wiêcej
ni¿ jednej gminy.

2.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe, o których mowa w ust. 1, mog¹ przewidywaæ za ich naruszenie kary grzywny
wymierzane w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach.
§ 79.

1.

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

2.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe, o których mowa w § 78, w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, mo¿e wydaæ
zarz¹d.

3.

Powiatowe przepisy porz¹dkowe, o których mowa w ust. 2, podlegaj¹ zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji rady
powiatu. Trac¹ one moc w razie nieprzed³o¿enia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty
mocy obowi¹zuj¹cej okrela rada powiatu.
§ 80.

1.

Akty prawa miejscowego, z zastrze¿eniem § 81 ust. 1, og³asza siê w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.

2.

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

3.

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

4.

Akty prawa miejscowego wchodz¹ ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia ich og³oszenia, chyba ¿e ustawa lub przepis
powiatowy stanowi inaczej.
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§ 81.
1.

Przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeñ lub w sposób zwyczajowo przyjêty na danym terenie. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem takiego og³oszenia. Przepisu § 80 ust.4 nie stosuje siê.

2.

Przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
§ 82.

Starostwo powiatowe gromadzi i udostêpnia zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.
GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
§ 83.
1.

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

2.

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

3.

Bud¿et powiatu jest uchwalany przez radê powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 84.

1.

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

2.

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

3.

Bez zgody zarz¹du powiatu, rada powiatu nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 85.

Rada powiatu okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, w toku prac nad projektem bud¿etu powiatu,
2) wymagan¹ przez radê powiatu szczegó³owoæ projektu, z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które zarz¹d powiatu powinien przedstawiæ radzie powiatu wraz z projektem uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem bud¿etu powiatu.
§ 86.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

W przypadku, gdy dochody i wydatki pac 0.a okrela ustawa o prowizorium bud¿etowym, rada powiatu mo¿e
uchwaliæ prowizorium bud¿etowe powiatu na okres objêty prowizorium bud¿etowym pac twa.

5.

Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której mowa w ust. 4, starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 87.

1.

Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada zarz¹d powiatu.

2.

Zarz¹dowi powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach upowa¿nie udzielonych przez radê powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach upowa¿nie udzielonych przez radê powiatu,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu powiatu,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych ustaw¹.
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Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest
spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
MIENIE POWIATU
§ 88.

1.

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

2.

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

3.

Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu nie
nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 89.

1.

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

2.

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

3.

Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna
jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§ 90.

Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis ustawy
stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby prawne nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za zobowi¹zania powiatu.
§ 91.
1.

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

2.

Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarz¹d powiatu, a tak¿e kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
PRZEPIS KOÑCOWY
§ 92.

Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
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Za³¹cznik
do Statutu Powiatu Koszaliñskiego
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Poz. 123
UCHWA£A NR V/53/99
Rady Gminy w widwinie
z dnia 20 kwietnia 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy widwin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 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, Nr 162, poz. 1126)
uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy widwin stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVII/171/98 Rady Gminy w widwinie z dnia
28 kwietnia 1998 r. (Dz.Urz.Woj.Koszaliñskiego Nr 13, poz. 73) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 6 ust. 2 wyraz administracyjne zastêpuje siê wyrazem organizacyjne,
2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury jest Gminny Orodek Kultury w Lekowie,
3) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Zadania w zakresie owiaty realizuj¹ szko³y podstawowe, gimnazja publiczne, zespo³y szkó³ oraz Gminny
Zespó³ Owiaty, Kultury i Sportu,
4) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Gminny Zespó³ Owiaty, Kultury i Sportu jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ realizuj¹c¹ zadania w zakresie prowadzenia obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-ksiêgowej szkó³ podstawowych,
gimnazjów publicznych, zespo³ów szkó³ i Gminnego Orodka Kultury w Lekowie.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Poz. 124

Ludwik Socha

INFORMACJA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
o decyzji Prezesa URE z dnia 6 maja 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez przez
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o. o. w Gryfinie.
Informuje siê, i¿ w dniu 6 maja 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o. o. w Gryfinie o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ 820/196 B/8/ 99
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26, Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55, Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185,
z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz.
107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r.
Nr 1, poz. 1, Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643,
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 944 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126), a tak¿e na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 5
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach
(Dz.U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Gryfinie posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON 811069863 z dnia 23 marca 1999 r. postanawiam:
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1)

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

2)

ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 wrzenia
2000 r.,
zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa energetycznego, o którym mowa w § 17 ust. 2 - 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867 oraz
z 1999 r. Nr 30, poz. 291), w wysokoci 0 %.

3)

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa energetycznego Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w Gryfinie posiadaj¹cego koncesje na przesy³anie i dystrybucjê
ciep³a nr PCC/38/196/U/2/98/BK oraz na obrót ciep³em nr OCC/14/196/U/2/98/BK z dnia 7 wrzenia 1998 r., w dniu
23 marca 1999 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej
przez zainteresowane Przedsiêbiorstwo.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e strona
opracowa³a taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1-4 ustawy  Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291) a wzrost cen
i stawek op³at nie przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2). Na podstawie § 17 ust. 5
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998r. zatwierdzono okrelony przez przedsiêbiorstwo
wspó³czynnik X w wysokoci 0 %, który uwzglêdnia mo¿liw¹ do uzyskania poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa energetycznego. Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika
1998 r. ustalono okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 wrzenia 2000 r., z uwagi na koniecznoæ ich zweryfikowania na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów, dla okrelonych w taryfie grup odbiorców. W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ - 820/196 - B/8/99
z dnia 6 maja 1999 r.
TARYFA
DLA CIEP£A
Obowi¹zuj¹ca w rozliczeniach za ciep³o dostarczone
przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Gryfinie.
Dostawc¹ ciep³a jest:
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie
74-100 Gryfino, ul. Energetyków 1.
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny i op³aty przedstawione w niniejszym dokumencie zosta³y opracowane w oparciu o koncesje udzielone Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Gryfinie na:
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/38/196/U/2/98/BK
obrót ciep³em nr OCC/14/196/U/2/98/BK
Taryfê opracowano w oparciu o nastêpuj¹ce przepisy prawne:


Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106 poz. 668 i Nr 162, poz. 1126),



Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998r w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami
w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867),



Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach ( Dz.U. Nr 30, poz. 291),
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Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz.U.
Nr 100, poz. 642).

Ceny i op³aty podane w rozdziale III w tabelach 1, 2 i 6 dotycz¹ wszystkich Odbiorców i ustalone s¹ jako ceny i op³aty
brutto (ze stawk¹ podatku VAT w wysokoci 22%), za ceny i op³aty podane w rozdziale III w tabelach 3, 4 i 5 dotycz¹
wszystkich Odbiorców i ustalone s¹ jako ceny i op³aty netto umo¿liwiaj¹ce stosowanie w³aciwej stawki VAT.
Zestawienia kosztów stanowi¹ce podstawê do wyliczenia cen i stawek op³at dokonane s¹ w wartociach netto umo¿liwiaj¹cych stosowanie w³aciwej stawki VAT.
Okrelone w taryfie ceny i op³aty stosuje siê dla poszczególnych grup Odbiorców, odpowiednio do zakresu wiadczonych us³ug, w zale¿noci od w³asnoci urz¹dzeñ ciep³owniczych (wêz³ów).
Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie prowadzi dzia³alnoæ w zakresie zaopatrzenia
w ciep³o miasta Gryfino, polegaj¹c¹ na przesy³aniu, dystrybucji oraz obrocie ciep³em. Dostawa ciep³a odbywa siê
w przewa¿aj¹cej czêci z wêz³ów bêd¹cych w³asnoci¹ Dostawcy i przez niego eksploatowanych. Odbiorcy posiadaj¹cy w³asne wêz³y cieplne stanowi¹ 19,99 % mocy zainstalowanej, a dostawa ciep³a odbywa siê loco licznik energii
zainstalowany przed wêz³em. Koszty eksploatacji wêz³ów nie stanowi¹cych w³asnoci Dostawcy ponosz¹ u¿ytkownicy tych wêz³ów we w³asnym zakresie.
§ 2.
U¿yte w Taryfie dla ciep³a okrelenia oznaczaj¹:
1) Ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042
oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106 poz. 668 i Nr 162, poz. 1126),
2) Rozporz¹dzenie - Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi
odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867), ze zmianami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 marca 1999 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach ( Dz.U. Nr
30, poz. 291),
3) Dostawca - Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gryfinie,
4) ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje odbiorcze s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a dostarczanego do sieci ciep³owniczej,
5) Wytwórca - Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzib¹ w Nowym Czarnowie,
6) Grupa odbiorców - odbiorcy pobieraj¹cy ciep³o o okrelonych parametrach charakteryzuj¹cych siê identycznymi
warunkami co do miejsca dostawy, zawartymi w umowie z dostawc¹,
7) Sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia i instalacje s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
ród³a ciep³a do wêz³ów cieplnych, eksploatowane przez dostawcê,
8) Wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia i instalacje s³u¿¹ce do zmiany parametrów nonika ciep³a dostarczonego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
9) Przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
10) Uk³ad pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczone do stosowania urz¹dzenia s³u¿¹ce do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których odczyt stanowi podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
11) Zamówiona moc cieplna - najwiêkszy pobór ciep³a dostarczonego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e
wyst¹piæ w warunkach obliczeniowych dla wszystkich rodzajów potrzeb cieplnych przez okres co najmniej
jednej godziny,
12) Obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a - najwiêksze natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a odpowiadaj¹ce zamówionej mocy cieplnej i parametrom nonika ciep³a, okrelonym w tabeli regulacji dla warunków obliczeniowych,
13) Sezon grzewczy - okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a na potrzeby,
14) Ciep³o - energia cieplna w wodzie gor¹cej, parze lub w innym noniku.
§ 3.
1.

Odbiorcy charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi warunkami zewnêtrznymi dostawy ciep³a:
1) potrzeby cieplne Odbiorców zwi¹zane s¹ z dostarczaniem ciep³a na cele centralnego ogrzewania i ciep³ej
wody u¿ytkowej, przy czym Dostawca nie dostarcza ciep³a na potrzeby klimatyzacji, wentylacji oraz na
potrzeby technologiczne,
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dostawca prowadzi dzia³alnoæ w zakresie przesy³u i dystrybucji za pomoc¹ jednej sieci ciep³owniczej,
w której nonikiem ciep³a jest gor¹ca woda o parametrach nominalnych 150/70o C,
wszystkie grupy Odbiorców posiadaj¹ urz¹dzenia pomiarowo - rozliczeniowe.

Ze wzglêdu na miejsce dostarczania ciep³a Dostawca wyodrêbnia dwie grupy Odbiorców:
E 1.1 - grupa Odbiorców posiadaj¹cych w³asne wêz³y cieplne, do których Dostawca dostarcza ciep³o w³asn¹
sieci¹ ciep³ownicz¹, pobieraj¹c op³aty wy³¹cznie wed³ug stawek za us³ugi przesy³owe,
E 1.2 - grupa Odbiorców, do których Dostawca dostarcza ciep³o za pomoc¹ sieci ciep³owniczej i wêz³ów cieplnych, stanowi¹cych w³asnoæ Dostawcy - pobieraj¹c op³aty wed³ug stawek za us³ugi przesy³owe i eksploatacjê wêz³ów.
Rozdzia³ II
ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OP£AT
§ 4.

1.

Op³ata abonamentowa stanowi iloraz kosztów poniesionych na czynnoci zwi¹zane z:
1) obs³ug¹ urz¹dzeñ kontrolno pomiarowych,
2) wystawianiem faktur i iloci przy³¹czy.

2.

Wyliczona w sposób wskazany w ust. 1 op³ata abonamentowa netto (bez podatku VAT) wynios³a 11,73 z³.

3.

Wyliczenia nowej op³aty abonamentowej dokonano przy zastosowaniu sk³adników, które prezentuje poni¿sza
tabela.
Sk³adniki stanowi¹ce podstawê wyliczenia nowej op³aty abonamentowej:

Wyszczególnienie
Koszt jednostkowy
Mar¿a zysku %
Stawka jednostkowa z zyskiem
Stawka jednostkowa z podatkiem VAT w wysokoci 22%
§ 5.
1.

Op³ata za us³ugi przesy³owe stanowi iloraz kosztów zwi¹zanych z obs³ug¹ i eksploatacj¹ sieci ciep³owniczej i
iloci mocy zamówionej przez Odbiorców wyra¿onej w MW. Wyliczony wed³ug powy¿szych zasad koszt jednostkowy przesy³u 1 MW wyniós³ 4.738,39 z³. Wyliczenia nowej op³aty za us³ugi przesy³owe dokonano przy
zastosowaniu nastêpuj¹cych sk³adników:
Sk³adniki stanowi¹ce podstawê wyliczenia nowej op³aty za us³ugi przesy³owe za 1 MW:

Wyszczególnienie
Koszt jednostkowy
Odpisy amortyzacyjne od planowanych nak³adów na modernizacjê sieci na 1 MW
Nowa op³ata bez zysku
Mar¿a zysku %
Op³ata jednostkowa z zyskiem
Op³ata jednostkowa z podatkiem VAT w wysokoci 22%
Op³atê za us³ugi przesy³u sieciowego ponosz¹ Odbiorcy grupy E 1.1 i grupy E 1.2. Odbiorcy grupy E1.2. ponosz¹
dodatkowo op³atê, za eksploatacjê wêz³ów stanowi¹cych w³asnoæ Dostawcy.
2.

Op³ata za eksploatacjê wêz³ów stanowi iloraz kosztów zwi¹zanych z obs³ug¹ i eksploatacj¹ wêz³ów cieplnych
stanowi¹cych w³asnoæ Dostawcy, za pomoc¹ których energia cieplna z sieci ciep³owniczej dostarczana jest do
obiektów Odbiorcy i iloci mocy zainstalowanej w tych wêz³ach wyra¿onej w MW. Wyliczony wed³ug powy¿szych zasad koszt jednostkowy eksploatacji wêz³ów w przeliczeniu na 1 MW wyniós³ 933,69 z³. Wyliczenia
nowej op³aty za us³ugi eksploatacji wêz³ów dokonano przy zastosowaniu nastêpuj¹cych sk³adników stanowi¹cych podstawê wyliczenia nowej stawki za 1 MW:
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Wyszczególnienie
Koszt jednostkowy
Odpisy amortyzacyjne od planowanych nak³adów na m
nizacjê wêz³ów na 1 MW
Nowa op³ata bez zysku
Mar¿a zysku %
Op³ata jednostkowa z zyskiem
Op³ata jednostkowa 1 MW z podatkiem VAT w wyso
22%
Op³atê za us³ugi eksploatacji wêz³ów ponosz¹ tylko Odbiorcy grupy E 1.2.
3.

Na podstawie wyliczeñ zawartych w pkt. 1 i 2, op³aty za us³ugi przesy³owe (wraz z podatkiem VAT) dla poszczególnych grup Odbiorców wynosz¹:
Sta
za us³u
z³ /
6.
7.

Grupa odbiorców
E 1.1
E 1.2

§ 6.
1.

Jeli umowa o przy³¹czanie do sieci ciep³owniczej nie stanowi inaczej, op³ata za rozbudowê sieci ciep³owniczej
pobierana jest przed dostarczaniem ciep³a i jest zale¿na od udzia³u Odbiorcy w obci¹¿eniu odcinków sieci,
którymi nonik ciep³a jest dostarczany do przy³¹cza wykonanego dla tego Odbiorcy. Op³ata ta stanowi iloczyn
obliczeniowego natê¿enia przep³ywu nonika ciep³a dla przy³¹cza i stawki op³aty za rozbudowê poszczególnych
odcinków sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cych ciep³o do przy³¹cza- tabela 3 w § 11.

2.

Stawka za rozbudowê sieci ciep³owniczej podawana jest netto, co powoduje koniecznoæ doliczenia do niej
stawki podatku VAT w wysokoci obowi¹zuj¹cej w dniu wykonania us³ugi.
§ 7.

1.

Jeli umowa o przy³¹czenie do sieci nie stanowi inaczej, op³ata za przy³¹czenie do sieci pobierana jest przed
dostarczaniem ciep³a i stanowi iloczyn d³ugoci przy³¹cza i stawki op³aty za to przy³¹cze - tabela 4 w § 11.

2.

Stawka za budowê przy³¹czy podawana jest netto, co powoduje koniecznoæ doliczenia do niej stawki podatku
VAT w wysokoci obowi¹zuj¹cej w dniu wykonania us³ugi.
§ 8.

1.

Op³ata za wykonanie przejæ przez cianê stanowi iloczyn iloci wykonanych przejæ i stawek op³at za te przejcia - tabela 5 w § 11.

2.

Stawka za wykonanie przejæ przez cianê podawana jest netto, co powoduje koniecznoæ doliczenia do niej
stawki podatku VAT w wysokoci obowi¹zuj¹cej w dniu wykonania us³ugi.
§ 9.

Op³ata za us³ugi dodatkowe (przerwanie i wznowienie dostarczania ciep³a z winy Odbiorcy) - zawieraj¹ca podatek
VAT w wysokoci 22% - stanowi iloczyn liczby przy³¹czy, w których przerwano lub wznowiono dostarczanie ciep³a
i stawki op³at za przerwanie i wznowienie dostarczania ciep³a do przy³¹cza - tabela 6 w § 11.
Rozdzia³ III
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ CEN I STAWEK OP£AT
§ 10
Dostawca przewiduje zastosowanie nastêpuj¹cych rodzajów op³at:
1) op³ata abonamentowa - stanowi¹ca iloczyn liczby przy³¹czy, doprowadzaj¹cych ciep³o do wêz³ów cieplnych
w obiektach Odbiorcy i stawki op³aty abonamentowej; op³ata pobierana jest w ka¿dym miesi¹cu, w którym jest
wystawiana faktura, tabela 1 zamieszczona w § 11,
2) op³ata za us³ugi przesy³owe - stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcê w roku obrotowym
i stawki op³aty za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców. Op³ata ta, zamieszczona w tabeli 2 w § 11, jest
pobierana za wykonywane us³ugi:
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zwi¹zane z obs³ug¹ i eksploatacj¹ sieci ciep³owniczych, dla Odbiorców grupy E1.1 oraz E1.2,
zwi¹zane z obs³ug¹ i eksploatacj¹ wêz³ów cieplnych stanowi¹cych w³asnoæ Dostawcy, dla Odbiorców grupy E1.2.
op³aty za przy³¹czenie do sieci, w tym:
a) op³ata za rozbudowê sieci ciep³owniczych i przy³¹czenia do sieci- tabela 3 w § 11,
b) op³ata za budowê przy³¹czy - tabela 4 w § 11,
c) op³ata za wykonanie przejæ przy³¹czy przez cianê obiektu - tabela 5 w § 11.
op³ata za us³ugi dodatkowe - obejmuj¹ca op³aty za inne czynnoci Dostawcy wykonane na zlecenie Odbiorcy
ciep³a - tabela 6 w § 11.
§ 11.

Sporz¹dza siê nastêpuj¹ce tabele stawek op³at:
Tabela 1. Stawka op³at abonamentowych dla Odbiorców grupy E w z³otych za jednostkê miesiêcznie

Lp.
1.

Rodzaj op³aty
Stawka op³aty abonamentowej

Jednostka miary
z³ / przy³¹cze / m-c

Tabela 2. Stawka op³at za us³ugi przesy³owe dla Odbiorców grupy E w z³otych za jednostkê miesiêcznie

Lp.
1.

Rodzaj op³aty
Miesiêczna stawka op³aty za
us³ugi przesy³owe

Jednostka miary
z³ / MW / m-c

Tabela 3. Stawka op³at za rozbudowê sieci w z³otych za jednostkê

Lp.
1.
2.

Rodzaj przy³¹cza
Sieæ ciep³ownicza 2xDn 100
Sieæ ciep³ownicza 2xDn 150

Tabela 4. Stawka op³at za budowê przy³¹czy cieplnych w z³otych za jednostkê

Lp.
1.
2.

Rodzaj przy³¹cza
Przy³¹cze 2xDn 50
Przy³¹cze 2xDn 65

Tabela 5. Stawka op³at za wykonanie przejæ przez cianê w z³otych za jednostkê
Lp.
1.
2.

rednica ruroci¹gu
Ruroci¹g 2x Dn 50
Ruroci¹g 2x Dn 65

Tabela 6. Stawka op³at dodatkowych w z³otych za jednostkê
Lp.
1.

O p³ata za
Dodatkowe przerwan ie i wzn owien ie dostarczan ia ciep³a
biorcy – iloczyn liczby przy³¹czy, w których przerwano lub
dostarczan ie ciep³a i stawka op³at za przerwanie i wznowi
czan ia ciep³a do przy³¹cza

Rozdzia³ IV
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT
§ 12.
W rozliczeniach z Odbiorcami Dostawca bêdzie wyodrêbnia³ na fakturach nastêpuj¹ce elementy sk³adowe:
1) ceny za moc zamówion¹ (MW) u Wytwórcy w wysokoci cen podanych przez Wytwórcê,
2) ceny za zu¿yt¹ energiê ciepln¹ (GJ) w wysokoci cen podanych przez Wytwórcê,
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ceny za pobrany nonik ciep³a do uzupe³nienia instalacji odbiorczych w wysokoci cen podanych przez Wytwórcê,
stawkê op³aty za us³ugi przesy³owe Dostawcy - zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹,
stawkê op³aty abonamentowej Dostawcy - zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹,
stawkê op³aty za rozbudowê sieci ciep³owniczej - zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹,
stawkê op³aty za budowê przy³¹czy do sieci - zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹,
stawkê op³aty za wykonanie przejæ przy³¹czy przez cianê - zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹,
op³aty dodatkowe.
§ 13.

W zakresie nie uregulowanym Taryf¹ dla ciep³a jako minimalne przyjmuje siê standardy jakociowe obs³ugi Odbiorców nie ni¿sze ni¿ wynikaj¹ce z zapisu rozdzia³u 7 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r.
w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi Odbiorców (Dz.U. Nr 100, poz. 642).
§ 14.
1.

Sprawdzenie dotrzymywania przez Dostawcê standardów jakociowych obs³ugi Odbiorców i dotrzymywanie
przez Odbiorcê warunków umowy jest dokonywane na podstawie redniego natê¿enia przep³ywu i temperatury
nonika ciep³a:
1) w okresie doby - gdy nonikiem ciep³a jest woda,
2) w ci¹gu godziny - gdy nonikiem ciep³a jest para,

2.

Dostawca na podstawie protoko³u sprawdzenia standardów jakociowych dokonuje obliczenia upustu wg wzorów zamieszczonych w § 35 Rozporz¹dzenia.
§ 15.

1.

Dostawca jest zobowi¹zany:
1) sprawdziæ w okresie 3 dni od daty zg³oszenia przez Odbiorcê prawid³owoæ wskazañ uk³adu pomiaroworozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania,
2) wymontowaæ w razie potrzeby lub na ¿¹danie Odbiorcy zakwestionowany uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy
i sprawdziæ go w laboratorium,
3) dorêczyæ Odbiorcy protokó³ sprawdzenia uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty
sprawdzenia prawid³owoci jego dzia³ania,
4) dokonaæ stosownej korekty obliczenia nale¿noci w terminie 14 dni od daty dorêczenia protoko³u.

2.

Odbiorca ma prawo ¿¹daæ od Dostawcy sprawdzenia prawid³owoci wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tego uk³adu lub za³o¿onych na nim plomb, b¹d wadliwego dzia³ania Odbiorca zobowi¹zany jest niezw³ocznie zawiadomiæ o tym Dostawcê.

3.

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

4.

Je¿eli nie mo¿na ustaliæ liczby dni w okresie braku prawid³owego pomiaru, iloæ dostarczanego ciep³a oblicza
siê pocz¹wszy od dnia rozpoczêcia okresu rozliczeniowego do dnia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.

5.

Uszkodzenie uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego nie zwalnia Odbiorcy od obowi¹zku regulowania bie¿¹cych
nale¿noci za us³ugi zwi¹zane z zaopatrzeniem w ciep³o.
§ 16.

Wysokoæ op³at w przypadku:
1) niedotrzymania warunków umowy i wyst¹pienia u Dostawcy zak³ócenia w pracy sieci ciep³owniczej lub u innych Odbiorców,
2) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, w okresie braku
prawid³owego pomiaru iloci dostarczonego ciep³a,
3) niedotrzymania przez Dostawcê standardów jakociowych obs³ugi Odbiorców lub niedotrzymania warunków
umowy przez Odbiorcê rozliczonego w systemie opomiarowania,
4) nielegalnego poboru ciep³a przez Odbiorcê,
5) pobierania ciep³a bez zawarcia umowy sprzeda¿y, ustala siê wed³ug zasad okrelonych w Rozporz¹dzeniu,
a w szczególnoci w:
§ 35 ust. 6 pkt 1 Rozporz¹dzenia w przypadku wyst¹pienia stanu opisanego w pkt 1 § 16 Taryfy,
§ 33 ust. 2 Rozporz¹dzenia w przypadku wyst¹pienia stanu opisanego w pkt 2 § 16 Taryfy,
§ 32 ust. 2 Rozporz¹dzenia w przypadku wyst¹pienia stanu opisanego w pkt 3 § 16 Taryfy,
§ 36 Rozporz¹dzenia w przypadku wyst¹pienia stanu opisanego w pkt 4 § 16 Taryfy,
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§ 37 Rozporz¹dzenia w przypadku wyst¹pienia stanu opisanego w pkt 5 § 16 Taryfy,
Rozdzia³ V
ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OP£AT
§ 17.

1.

Aktualne ceny i stawki op³at zawarte s¹ w Taryfie dla ciep³a a Dostawca nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy
dostosowuje stawki op³at i ceny do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych wed³ug wzoru:

C sn = C sb [1 + ( RPI n −1 − X ) : 100]

gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Csn

-

now¹ cenê lub stawkê op³aty niezale¿n¹ od iloci dostarczonego ciep³a,

Csb

-

odpowiednio bazow¹ cenê lub bazow¹ stawkê op³aty stosowan¹ w rozliczeniach z Odbiorcami,

RPIn-1 -

wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, jaki w okresie ostatnich 12 miesiêcy nast¹pi³
w stosunku do ich poziomu, uwzglêdnionego przy ostatniej zmianie ceny lub stawki op³aty, ustalona
podstawie obwieszczeñ Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego opublikowanego
w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski (w %),

X

wspó³czynnik korekcyjny, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
dostawcy w okresie 12 miesiêcy w wysokoci 0 %.

-

2.

Odbiorcy zostan¹ powiadomieni pisemnie o obowi¹zywaniu taryfy w terminie 14 dni od daty wejcia jej w ¿ycie,

3.

Zmiany cen i stawek op³at zgodne z taryf¹ wprowadzone zostan¹ do umów z Odbiorcami o dostawê ciep³a
w formie aneksów.

3.

Zmiany cen i stawek op³at zgodnie z taryf¹ wprowadzone zostan¹ do umów z Odbiorcami o dostawê ciep³a
w formie aneksów.
Poz. 125
INFORMACJA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
o decyzji Prezesa URE z dnia 7 maja 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o. o.
w Stargardzie Szczeciñskim.

Informuje siê, i¿ w dniu 7 maja 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o. o. w Stargardzie Szczeciñskim o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ  820/244A/22/99
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26, Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55, Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185,
z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987r. Nr 21, poz. 123, Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20,
poz. 107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r.
Nr 1, poz. 1, Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643,
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 944 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126), a tak¿e na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 5
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach
(Dz.U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Stargardzie Szczeciñskim posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON 811118099 z dnia 20 stycznia 1999 r. postanawiam,
1)

zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione wy¿ej Przedsiêbiorstwo energetyczne stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
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2)

ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 listopada
2000 r.,

3)

zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa energetycznego, o którym mowa w § 17 ust. 2 - 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867 oraz
z 1999r. Nr 30, poz. 291), w wysokoci 0 %.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa energetycznego Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczeciñskim, posiadaj¹cego koncesje na wytwarzanie ciep³a nr WCC/3 /244/U/2/98/ BK oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/31/244/U/2 /98/ BK z dnia
4 wrzenia 1998r., w dniu 21 stycznia 1999r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez zainteresowane Przedsiêbiorstwo. W trakcie postêpowania administracyjnego,
na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e strona opracowa³a taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi
w art. 45 ust. 1-4 ustawy  Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz z przepisami
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach
(Dz.U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999r. Nr 30, poz. 291) a wzrost cen i stawek op³at nie przekracza dopuszczalnego
wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2). Na podstawie § 17 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998r. zatwierdzono okrelony przez przedsiêbiorstwo wspó³czynnik X w wysokoci 0 %, który uwzglêdnia mo¿liw¹ do uzyskania poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa energetycznego. Zgodnie z § 16
ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998r. ustalono okres obowi¹zywania bazowych
cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 listopada 2000r., z uwagi na koniecznoæ ich zweryfikowania na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów, dla okrelonych w taryfie grup odbiorców. W tym stanie rzeczy
nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ  820/244A/22/99
z dnia 7 maja 1999 r.
TARYFA
DLA CIEP£A
CZÊÆ 1
OBJANIENIE POJÊÆ I SKRÓTÓW U¯YWANYCH W TARYFIE



Ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), z pón. zm.,



Rozporz¹dzenie  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi
odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 ), ze zmianami zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami
w lokalach (Dz. U. Nr 30, poz. 291),



Sprzedawca  PEC Sp. z o.o.  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y ciep³a zawartej z tym odbiorc¹,



Grupa odbiorców  grupa odbiorców pobieraj¹cych ciep³o o okrelonych parametrach charakteryzuj¹ca siê zbli¿onymi warunkami dostawy ciep³a,



ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia i instalacje, które s³u¿¹ do wytwarzania ciep³a dostarczanego do
sieci ciep³owniczej,



Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia i instalacje, które s³u¿¹ do przesy³ania ciep³a ze róde³ ciep³a
do wêz³ów cieplnych i s¹ eksploatowane przez przedsiêbiorstwo ciep³ownicze,



Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia i instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
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Instalacje odbiorcze  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w budynkach,



Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cy ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,



Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenia, s³u¿¹ce do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których odczyty stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,



Zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e
wyst¹piæ w warunkach obliczeniowych dla wszystkich rodzajów potrzeb cieplnych przez okres co najmniej
jednej godziny,



Obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a  najwiêksze natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a odpowiadaj¹ce zamówionej mocy cieplnej i parametrom nonika ciep³a okrelonym w tabeli regulacyjnej dla warunków
obliczeniowych,



Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów,
CZÊÆ 2.
ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O

1.

Niniejsza TARYFA ustala ceny ciep³a dostarczanego przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.
w Stargardzie Szczeciñskim, ul. Nasienna Nr 6 dzia³aj¹cego na podstawie udzielonych koncesji na:
a) wytwarzanie ciep³a Nr WCC/31/244/U/2/98/BK z dnia 4 wrzenia 1998 r.,
b) przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/31/244/U/2/98/BK z dnia 4 wrzenia 1998 r.
obowi¹zuj¹ce na terenie miasta Stargard Szczeciñski.

2.

Podstawê prawn¹ niniejszej TARYFY stanowi¹:
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.348), z póniejszymi zmianami,
 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867),
 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em,
w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach ( Dz. U. Nr 30, poz. 291),
 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czania podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642 ).

3.

Ceny i stawki op³at podane w taryfie uwzglêdniaj¹ podatek VAT w wysokoci wynikaj¹cej z obowi¹zuj¹cych
przepisów.

4.

Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, w zale¿noci od w³asnoci urz¹dzeñ ciep³owniczych (wêz³ów i instalacji odbiorczych).
CZÊÆ 3
PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY

GRUPA B 1 a



odbiorcy, zasilani z w³asnych wêz³ów,

B1b



odbiorcy zasilani z wêz³ów w³asnych, dotychczas rozliczni wg taryfy jednocz³onowej,

GRUPA B 2 a



odbiorcy, zasilani z wêz³ów stanowi¹cych w³asnoæ dostawcy,

B2b



odbiorcy zasilani z wêz³ów dostawcy, dotychczas rozliczani wg taryfy jednocz³onowej,

GRUPA B 3 a



odbiorcy zasilani z wêz³ów dostawcy za porednictwem instalacji odbiorczych
dostawcy,

B3b



odbiorcy zasilani z wêz³ów dostawcy za porednictwem instalacji odbiorczych
dostawcy dotychczas rozliczani wg taryfy jednocz³onowej.
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CZÊÆ 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ CEN I STAWEK OP£AT

I.

Ceny i stawki op³at dla odbiorców grupy B
1. Grupa B1a

Lp.
Ceny i stawki op³at
1

2

Jed
mi
3

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2.

Cena ciep³a

3.

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

4.

Cena nonika ciep³a

z³ /

5.

Stawka op³aty abonamentowej

z³ /

2.

z³ / M
z³ /
z³ / M

Grupa B1b

Lp.
Ceny i stawki op³at
1

Jed
mi

2

3

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2.

Cena ciep³a

3.

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

z³ /

4.

Cena nonika ciep³a

z³ /

5.

Stawka op³aty abonamentowej

z³ /

3.

z³ /
z³ /

Grupa B2a

Lp.
Ceny i stawki op³at
1

2

Jed
mi
3
z³ /

1.

Cena ciep³a

2.

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

3.

Cena nonika ciep³a

z³ /

4.

Stawka op³aty abonamentowej

z³ /

z³ / M

Poz. 125
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4.

Grupa B2b

Lp.
Ceny i stawki op³at
1

2

Jed
mi
3
z³ /

1.

Cena ciep³a

2.

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

3.

Cena nonika ciep³a

z³ /

4.

Stawka op³aty abonamentowej

z³ /

5.

z³ / M

Grupa B 3 a

Lp.
Ceny i stawki op³at
1

2

Jed
mi
3

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2.

Cena ciep³a

2.

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

3.

Cena nonika ciep³a

z³ /

4.

Stawka op³aty abonamentowej

z³ /

6.

z³ / M
z³ /
z³ / M

Grupa B 3b

Lp.
Ceny i stawki op³at
1

2

Jed
mi
3
z³ /

1.

Cena ciep³a

2.

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

3.

Cena nonika ciep³a

z³ /

4.

Stawka op³aty abonamentowej

z³ /

z³ / M

Poz. 125
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II.

Poz. 125

Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej w wartociach netto. Podatek od towarów i us³ug VAT
zostanie naliczony zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi dla danego odbiorcy.
1. Stawki op³at za budowê przy³¹czy.

Lp.

Rodzaj przy³¹cza

1

2

1. Przy³¹cze z rur preizolowanych o redn. DN 40 mm
2. Przy³¹cze z rur preizolowanych o redn. DN 50 mm
3. Przy³¹cze z rur preizolowanych o redn. DN 65 mm
4. Przy³¹cze z rur preizolowanych o redn. DN 80 mm
5. Przy³¹cze z rur preizolowanych o redn.DN 100 mm
6. Przy³¹cze z rur preizolowanych o redn.DN 125 mm
2.

Stawki op³at za wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu

rednica przy³¹cza

Lp.
1
1.

DN 40–50 mm

2

2.

DN 65 mm

3.

DN 80 mm

4.

DN 100-125 mm

3.

Stawki op³at za rozbudowê sieci ciep³owniczej.

Lp.

Rodzaj sieci ciep³owniczej

1

2

1.

Sieæ cieplna z rur preizolowanych
125 mm

2 x DN

2.

Sieæ cieplna z rur preizolowanych
150 mm

2 x DN

zù / m ³
nonika

CZÊÆ 5
ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OP£AT
1.

Roczn¹ op³atê za zamówion¹ moc ciepln¹  oblicza siê jako iloczyn mocy cieplnej, zamówionej przez odbiorcê
i ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców. Op³ata jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.

2.

Op³ata za dostarczone ciep³o  stanowi iloczyn iloci ciep³a dostarczonego do wêz³ów cieplnych zasilaj¹cych
budynki eksploatowane przez odbiorcê, ustalona na podstawie odczytów wskazañ uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych, zainstalowanych w tych wêz³ach i ceny ciep³a. Op³ata ta jest pobierana po ka¿dym miesi¹cu, w którym
dostarczono ciep³o.

3.

Op³ata za nonik ciep³a  stanowi iloczyn iloci tego nonika, dostarczonego w celu nape³nienia i uzupe³nienia
ubytków nonika ciep³a w obiektach odbiorcy, ustalonej na podstawie wskazañ wodomierza, zainstalowanego
w miejscu okrelonym w umowie sprzeda¿y ciep³a i ceny nonika ciep³a. Op³ata ta jest pobierana po ka¿dym
miesi¹cu, w którym wyst¹pi³a dostawa nonika ciep³a.
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4.

Op³ata za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym
i stawki op³aty za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców. Op³ata pobierana jest w 12 ratach miesiêcznych.

5.

Op³ata abonamentowa:
a) dla wêz³ów cieplnych indywidualnych - stanowi iloczyn liczby przy³¹czy doprowadzaj¹cych ciep³o do wêz³ów cieplnych w obiektach odbiorcy i stawki op³aty abonamentowej.
b) Dla wêz³ów grupowych  stanowi iloczyn liczby budynków eksploatowanych przez odbiorcê i stawki op³aty
abonamentowej.
Op³ata jest pobierana za ka¿dy miesi¹c za który jest wystawiana faktura.

6.

Op³aty za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
Je¿eli umowa o przy³¹czenie nie stanowi inaczej, op³ata za przy³¹czenie do sieci pobierana jest przed rozpoczêciem dostarczania ciep³a i stanowi sumê op³at za przy³¹cze, za wykonanie przejæ przy³¹cza przez ciany i za
rozbudowê sieci ciep³owniczej, których wysokoæ oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
a) op³ata za przy³¹cze  stanowi iloczyn d³ugoci przy³¹cza i stawki op³aty za to przy³¹cze,
b) op³ata za wykonanie przejæ przy³¹czy przez ciany  stanowi iloczyn iloci wykonanych okrelonego rodzaju przejæ przez ciany i stawek op³at za te przejcia,
c) op³ata za rozbudowê sieci ciep³owniczej jest zale¿na od udzia³u odbiorcy w obci¹¿eniu odcinków sieci,
którymi nonik ciep³a jest dostarczany do przy³¹cza wykonanego dla tego odbiorcy, oraz stanowi iloczyn
obliczeniowego natê¿enia przep³ywu nonika ciep³a dla przy³¹cza i stawki op³aty za rozbudowê poszczególnych odcinków sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cych ciep³o do przy³¹cza.
CZÊÆ 6
WARUNKI STOSOWANIA TARYF I STAWEK OP£AT

1.

Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, w zale¿noci od w³asnoci urz¹dzeñ ciep³owniczych (wêz³ów i instalacji odbiorczych).
1.1. Ceny i stawki op³at dla odbiorców grup B1b, B2b, B3b mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie na podstawie § 24
ust.1 rozporz¹dzenia.

2.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obliczania wysokoci op³at w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owoci wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego:
2.1. W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, wysokoæ op³at, w okresie braku prawid³owego pomiaru iloci dostarczonego ciep³a, ustala siê wed³ug
zasad okrelonych w rozporz¹dzeniu taryfowym, je¿eli umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej.
2.2. W przypadku uszkodzenia uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 2.1. iloæ ciep³a
dostarczonego w okresie braku prawid³owego pomiaru iloci dostarczonego ciep³a oblicza siê wed³ug
wzoru:

Qb = [Qow ( tw – tb ) : ( tw - to ) + Qcwt ] x hb : ho
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Qb 
iloæ ciep³a dostarczonego w okresie braku prawid³owego pomiaru (w GJ),
Qow 
iloæ ciep³a dostarczonego w zale¿noci od warunków atmosferycznych na ogrzewanie
i wentylacjê, w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego (w GJ),
Qcwt 
iloæ ciep³a dostarczonego niezale¿nie od warunków atmosferycznych na podgrzewanie wody
wodoci¹gowej lub na cele technologiczne w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem uk³adu
pomiarowo-rozliczeniowego (w GJ),
tw 
temperaturê obliczeniow¹ ogrzewanych pomieszczeñ (w °C),
tb 
redni¹ temperaturê zewnêtrzn¹ w okresie braku prawid³owego pomiaru iloci dostarczonego
ciep³a (w °C),
to 
redni¹ temperaturê zewnêtrzn¹ w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem
uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego (w °C),
hb 
liczbê dni braku prawid³owego pomiaru iloci dostarczonego ciep³a,
ho 
liczbê dni w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego.
2.3. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym mowa
w pkt 2.1. wprowadza siê uzgodnion¹ przez strony korektê odczytów wskazañ tego uk³adu, a je¿eli ustalenie takiej korekty nie jest mo¿liwe, iloæ ciep³a dostarczonego w okresie nieprawid³owych wskazañ uk³adu
pomiarowo-rozliczeniowego oblicza siê w sposób okrelony w pkt 2.2.

638

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 125

2.4. Je¿eli nie mo¿na ustaliæ liczby dni w okresie braku prawid³owego pomiaru iloci dostarczonego ciep³a,
iloæ dostarczonego ciep³a oblicza siê pocz¹wszy od dnia rozpoczêcia okresu rozliczeniowego do dnia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
3.

W przypadku nielegalnego pobierania ciep³a przez odbiorcê, dostawca pobiera podwy¿szone op³aty w wysokoci
dwukrotnych cen i stawek op³at, okrelonych w taryfie dla danej grupy odbiorców, o ile umowa sprzeda¿y ciep³a
nie stanowi inaczej.

4.

W przypadku gdy ciep³o pobierane jest bez zawarcia umowy sprzeda¿y ciep³a, dostawca obci¹¿a pobieraj¹cego
op³atami za nielegalny pobór mocy i ciep³a w wysokoci piêciokrotnych cen i stawek op³at, okrelonych w taryfie
dla odbiorców o podobnym charakterze zapotrzebowania na ciep³o.

5.

Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ceny i stawki op³at ustalone w taryfie okrelone s¹ dla nastêpuj¹cych standardów jakociowych obs³ugi odbiorców:
Odchylenie od obliczeniowego natê¿enia przep³ywu nonika ciep³a dostarczanego do wêz³a cieplnego nie powinno przekraczaæ +5 % i 5 %. .
Odchylenie temperatury nonika ciep³a dostarczanego do wêz³a cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjnej nie
powinno przekraczaæ +5 % i  5 %, pod warunkiem, ¿e temperatura wody zwracanej z wêz³a cieplnego do sieci
ciep³owniczej jest zgodna z tabel¹ regulacyjn¹, z tolerancj¹ +7 % i 7 %.
1) W wêz³ach cieplnych eksploatowanych przez dostawcê zapewnia siê dostawê ciep³ej wody u¿ytkowej do
odbiorców o temperaturze 50 °C z tolerancj¹ +10% i 10%.
2) Planowana przerwa w dostawie ciep³a w okresie letnim nie mo¿e przekroczyæ 14 dni, a odbiorca bêdzie
powiadomiony o terminie przerwy z 5-dniowym wyprzedzeniem.
3) Rozpoczêcie i przerwanie dostarczania ciep³a dokonuje siê na wniosek odbiorcy w nastêpuj¹cym trybie:
a) w ci¹gu 12 godzin od z³o¿enia wniosku przez odbiorcê, je¿eli wêze³ wyposa¿ony jest w urz¹dzenia
automatycznej regulacji,
b) w ci¹gu 36 godzin od z³o¿enia wniosku przez odbiorcê, je¿eli wêze³ nie zosta³ wyposa¿ony w urz¹dzenia automatycznej regulacji dostawy ciep³a.
4) Sprawdzenie dotrzymania przez dostawcê standardów jakociowej obs³ugi odbiorców i dotrzymania przez
odbiorcê warunków umowy bêdzie dokonywane na podstawie redniego natê¿enia przep³ywu i temperatury
nonika ciep³a w okresie doby.
a) sprawdzenie o którym mowa wy¿ej zostanie dokonane w przypadku wyst¹pienia zak³óceñ w dostawie
ciep³a przez dostawcê jak równie¿ w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez odbiorcê
maj¹cych wp³yw na pracê sieci ciep³owniczej lub ród³a ciep³a i odbywa siê na podstawie zg³oszenia na
pimie reklamacji przez jedn¹ ze stron,
b) zg³oszona reklamacja winna byæ sprawdzona w tym samym dniu, chyba ¿e strony ustal¹ inaczej,
c) sprawdzenie spornych parametrów czynnika grzewczego bêdzie dokonywane w wêle cieplnym przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli obu stron na podstawie: zainstalowanej w nim aparatury kontrolno  pomiarowej, dodatkowo zainstalowanych przez dostawcê urz¹dzeñ rejestruj¹cych parametry
pracy wêz³a jak równie¿ na podstawie bezporednich odczytów przez przedstawicieli stron,
d) je¿eli nie mo¿na ustaliæ liczby dni, w których wyst¹pi³y zak³ócenia, czas trwania zak³óceñ oblicza siê
od dnia zg³oszenia reklamacji do dnia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci,
e) w przypadku niestawienia siê przedstawiciela jednej ze stron w uzgodnionym miejscu i czasie w celu
sporz¹dzenia protokó³u, protokó³ mo¿e byæ sporz¹dzony przez jedn¹ ze stron,
f) protokó³ stanowi podstawê do prowadzenia postêpowania i dochodzenia upustów oraz innych roszczeñ, o których mowa w § 35 ust. 4  6 rozporz¹dzenia taryfowego.
5) Je¿eli umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej za dopuszczalne ograniczenie w dostarczaniu ciep³a
uznaje siê ograniczenie mocy cieplnej, wynosz¹ce w warunkach obliczeniowych przy dostarczaniu ciep³a
do wêz³a cieplnego do 10%.

6.

Bonifikat i upustów udziela siê wg zasad okrelonych w § 34 i § 35 ust. 4 i 5 rozporz¹dzenia, o ile umowa
sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej;
1) w przypadku niedotrzymania przez dostawcê warunków umowy w zakresie terminów rozpoczêcia i zakoñczenia dostarczania ciep³a w celu ogrzewania i planowych przerw w dostarczaniu ciep³a w okresie letnim,
odbiorcy przys³uguj¹ bonifikaty, których wysokoæ ustala siê wg nastêpuj¹cych zasad:
a) je¿eli rozpoczêcie lub zakoñczenie dostarczania ciep³a w celu ogrzewania nast¹pi³o z opónieniem,
w stosunku do ustalonych standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesiêcznej op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ dla obiektów, w których nast¹pi³o opónienie  za ka¿d¹
rozpoczêt¹ dobê opónienia,
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b) je¿eli planowana przerwa w dostarczaniu ciep³a w okresie letnim by³a d³u¿sza od ustalonych standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesiêcznej op³aty za zamówion¹ moc
ciepln¹ dla obiektów, w których nast¹pi³o przed³u¿enie przerwy w dostarczaniu ciep³a  za ka¿d¹
rozpoczêt¹ dobê przed³u¿enia tej przerwy.
w przypadku gdy niedotrzymanie warunków umowy przez jedn¹ ze stron powoduje powstanie strat lub
wzrost kosztów ponoszonych przez drug¹ stronê, stosuje siê odpowiednio upust ustalony wg zasad okrelonych w pkt 3 i 4.
za ograniczenie w dostarczaniu ciep³a, uznaje siê ograniczenie mocy cieplnej wynosz¹ce do 40 %, a upust
o którym mowa w pkt 2), oblicza siê wed³ug wzoru:
a) przy rozliczeniach wed³ug cen za zamówion¹ moc ciepln¹ i cen ciep³a:
Su = Sum + Suc
Sum = 0,25 [No (Tz – Tp) : (Tzo – Tpo) + Ncwt – Nd ] x Ccng x hp : 365
Suc = 0,4 x Qn x Ccg
Qn = 3,6 [No (Tz –Tp) : (Tzo – Tpo) + Ncwt- Nd] x 24 x hp

4)

b) przy rozliczeniach wed³ug cen ciep³a:
Su = 0,34 x Qn x Cc
za przerwê w dostarczaniu ciep³a uznaje siê ograniczenie mocy cieplnej wynosz¹ce ponad 40%, a upust
oblicza siê wed³ug wzoru:
a) przy rozliczeniach wg cen za zamówion¹ moc ciepln¹ i cen ciep³a:
Su = Sum + Suc
Sum = 0,5 [No (Tz– Tp) : (Tzo –Tpo) + Ncwt –Nd] x Ccng x hp : 365
Suc = 0,8 x Qn x Ccg
Qn = 3,6 [No (Tz –Tp) : (Tzo –Tpo) + Ncwt – Nd] x 24 x hp

5)

b) przy rozliczeniach wed³ug cen ciep³a:
Su = 0,68 x Qn x Cc
gdzie poszczególne symbole w pkt 3) i 4) oznaczaj¹:
Su

³¹czny upust za ograniczenie w dostarczaniu ciep³a,
Sum

upust za nie dostarczon¹ moc ciepln¹,
Suc

upust za nie dostarczone ciep³o,
No

moc ciepln¹ zamówion¹ przez odbiorcê na ogrzewanie, wentylacje, w zale¿noci od
warunków atmosferycznych (w MW),
Ncwt 
moc cieplna zamówiona przez odbiorcê na podgrzewanie wody wodoci¹gowej lub cele
technologiczne, niezale¿nie od warunków atmosferycznych ( w MW),
Nd

moc ciepln¹ dostarczona odbiorcy w okresie ograniczeñ w dostarczaniu ciep³a (w MW),
Tz

rednia temperaturê wody dostarczanej z sieci ciep³owniczej do wêz³a cieplnego
w okresie miesi¹ca lub w innym okresie rozliczeniowym (w °C),

redni¹ temperaturê zwracanej z wêz³a cieplnego do sieci ciep³owniczej lub
Tp
z sieci ciep³owniczej do ród³a ciep³a w okresie miesi¹ca lub w innym
okresie rozliczeniowym (w °C),
Tzo

temperaturê wody dostarczanej ze ród³a ciep³a do sieci ciep³owniczej lub z sieci
ciep³owniczej do wêz³a cieplnego w warunkach obliczeniowych (w °C),
Tpo

temperaturê wody zwracanej z wêz³a cieplnego do sieci ciep³owniczej lub z sieci
ciep³owniczej do ród³a ciep³a w warunkach obliczeniowych (w °C),
hp

liczbê dni w których wyst¹pi³y ograniczenia w dostarczaniu ciep³a,
Qn

iloæ ciep³a nie dostarczon¹ odbiorcy z powodu ograniczeñ w dostarczaniu ciep³a (w GJ),
Ccng 
cenê za moc ciepln¹ zamówion¹ przez dan¹ grupê odbiorców (w z³ / MW),
Ccg

cenê ciep³a przy rozliczeniach wed³ug cen za zamówiona moc ciepln¹ i cen ciep³a  dla
danej grupy odbiorców (w z³ / GJ),
Cc

cenê ciep³a przy rozliczeniach wed³ug cen ciep³a  dla danej grupy dbiorców (w z³ / GJ).
je¿eli odbiorca nie dotrzyma³ warunków umowy, i u dostawcy nast¹pi³y zak³ócenia w pracy ród³a ciep³a
lub sieci ciep³owniczej albo zak³ócenia w dostarczaniu ciep³a innym odbiorcom - odbiorca jest zobowi¹zany zap³aciæ dostawcy op³atê dodatkow¹, w wysokoci stanowi¹cej równowartoæ 1/180 rocznej op³aty za
zamówion¹ moc ciepln¹, za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê, w której wyst¹pi³y zak³ócenia.
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wyst¹pienie przerw lub ograniczeñ w dostarczaniu ciep³a jak równie¿ zak³óceñ w dostarczaniu ciep³a,
o których mowa w pkt 3,4,5, wymaga potwierdzenia protoko³em podpisanym przez dostawcê i odbiorcê lub
ich upowa¿nionych przedstawicieli.

7.

Zasady udzielania bonifikat i upustów.
1) Zak³ócenia pracy ród³a ciep³a, sieci ciep³owniczej lub wêz³ów cieplnych powoduj¹ce ograniczenia lub
przerwy w dostarczaniu ciep³a odbiorcy s¹ podstaw¹ do udzielenia przez dostawcê upustów.

8.

Sposób postêpowania w przypadku zg³oszenia reklamacji.
1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usuniêcia przerw i zak³óceñ w dostarczaniu ciep³a,
b) 7 dni  informacji pisemnych o przewidywanym terminie usuniêcia przerw i zak³óceñ w dostarczaniu
ciep³a.
2) udzielenie odpowiedzi na interwencje, skargi i za¿alenia odbiorców nastêpuje w ci¹gu :
a) 12 godzin  informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi sk³adane przez telefon,
lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjanienia,
b) 14 dni  odpowiedzi pisemnych na interwencje, za¿alenia i skargi odbiorców sk³adane na pimie oraz
odpowiedzi na interwencje i skargi z³o¿one przez telefon, które wymagaj¹ przeprowadzenia dodatkowych analiz,
c) 30 dni  odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i za¿alenia odbiorców sk³adane na pimie, które
wymagaj¹ przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego,
3) w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego dostawca ma obowi¹zek :
a) sprawdziæ, w okresie 3 dni od daty zg³oszenia przez odbiorcê, prawid³owoæ wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania,
b) wymontowaæ, w razie potrzeby lub na ¿¹danie odbiorcy, zakwestionowany uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy i sprawdziæ go w laboratorium,
c) dorêczyæ odbiorcy protokó³ sprawdzenia uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego  w terminie 14 dni od
daty sprawdzenia prawid³owoci jego dzia³ania,
d) dokonaæ stosownej korekty obliczenia nale¿noci  w terminie 14 dni od daty dorêczenia protoko³u.
CZÊÆ 7
ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN i STAWEK OP£AT

1.

Ceny i stawki op³at bêd¹ dostosowywane do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych zgodnie z zasadami
§ 17 ust.1 i 2 rozporz¹dzenia, nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy.
a) stawki op³at i ceny, stanowi¹ce podstawê do obliczania wysokoci op³at, które s¹ niezale¿ne od iloci dostarczonego ciep³a, dostosowuje siê do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych wed³ug wzoru:
Csn = Csb [ 1 + ( RPIn-1 - X ) : 100 ]
b) Ceny stanowi¹ce podstawê do obliczania wysokoci op³at zale¿nych od iloci dostarczonego ciep³a, dostosowuje siê do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych wed³ug wzoru:
Czn = Czb { Z x Up : 100 + [1 + (RPIn-1 –X ) : 100 ] Ur : 100 }
Gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Csn nowa cenê lub stawkê op³aty niezale¿n¹ od iloci dostarczonego ciep³a,
Csb odpowiednio bazowa cenê lub bazow¹ stawkê op³aty, o której mowa w § 16 ust.1, albo cenê lub
stawkê op³aty stosowan¹ w rozliczeniach po ostatnim jej dostosowaniu do zmieniaj¹cych siê
warunków ekonomicznych,
RPIn-1wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, jaki w okresie 12 miesiêcy nast¹pi³ w stosunku do
ich poziomu, uwzglêdnionego przy ostatniej zmianie ceny lub stawki op³aty, ustalony na
podstawie obwieszczeñ Prezesa GUS opublikowanych w Dz. Urz. Rzeczypospolitej Polskiej
M. P. (w %),
Xwspó³czynnik korekcyjny, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie 12 miesiêcy (w %), Sprzedawca okrela
wspó³czynnik korekcyjny X na poziomie 0 %,
Czn now¹ cenê ciep³a,
Czb cenê bazow¹ lub cenê ciep³a stosowan¹ w rozliczeniach po ostatnim jej dostosowaniu do
zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych,
Z
redni wskanik zmiany cen paliwa,
Up udzia³ kosztów paliw w ³¹cznych kosztach, stanowi¹cych podstawê do ustalenia ceny ciep³a dla
danej grupy odbiorców (w %),
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-
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udzia³ pozosta³ych kosztów w ³¹cznych kosztach stanowi¹cych podstawê do ustalenia ceny
ciep³a dla danej grupy odbiorców (w %).

O zmianie cen i stawek op³at o których mowa w pkt 1 dostawca powiadomi odbiorcê pismem na miesi¹c przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.
Poz. 126
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
nr WCC/40A/167/U/3/99, PCC/42A/167/U/3/99
oraz OCC/16A/167/U/3/99.

W dniu 26 marca 1999 r. na wniosek Szczeciñskiej Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ przy ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin, dokonana zosta³a zmiana nazwy, formy prawnej
i numeru Regonu koncesjonariusza, a tak¿e terminu dostosowania treci umów zawartych na dostawê ciep³a oraz
umów kupna-sprzeda¿y ciep³a w koncesjach na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê oraz obrót ciep³em.
Uzasadnienie:
Szczeciñska Energetyka Cieplna Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ wesz³a w prawa i obowi¹zki przekszta³conego przedsiêbiorstwa komunalnego pn. Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Szczecinie i wnios³a
o zmianê terminu dostosowania treci umów zawartych na dostawê ciep³a oraz kupna-sprzeda¿y ciep³a do przepisów
ustawy - Prawo energetyczne i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych z 28 lutego 1999 r. na 1 lipca
1999 r.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z póniejszymi zmianami),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje decyzje z dnia 7 wrzenia 1998 r. Nr WCC/40/167/U/
3/98/AD, PCC/42/167/U/3/99 oraz OCC/16/167/U/3/99 w sprawie udzielenia koncesji z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
Komunikacji Spo³ecznej i Informacji
Olgierd Sz³apczyñski
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