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ROZPORZ¥DZENIE NR 8/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 27 lipca 1999 r.
w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny obszaru po³o¿onego w Nadlenictwie Miêdzyzdroje,
w gminie Wolin.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492; z 1992 r.
Nr 54, poz. 254; z 1994 r. Nr 89, poz. 415; z 1995 r. Nr 147, poz. 713; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72,
Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
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§ 1.
1. Uznaje siê za u¿ytek ekologiczny Jelenie b³ota obszar o powierzchni 14,12 ha po³o¿ony w gminie Wolin, powiecie
kamieñskim, w województwie zachodniopomorskim i oznaczony w planie urz¹dzania lasu Nadlenictwa Miêdzyzdroje
wg stanu na dzieñ 1 stycznia 1996 r. jako oddzia³y lene 113i, 114i, 115o stanowi¹ce fragmenty dzia³ek ewidencyjnych
nr 113, 114, 115 obrêbu Dargob¹dz 2.
2. Celem ochrony jest zachowanie ze wzglêdów estetycznych, naukowych, przyrodniczych i dydaktycznych cennego
ekosystemu, zlokalizowanego na terenach podmok³ych i bagiennych z rzadk¹ rolinnoci¹ mszarn¹, stanowi¹cego
miejsce rozrodu ptactwa wodnego.
§ 2.
1. Na obszarze u¿ytku ekologicznego wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy:
1) zmiany przeznaczenia terenu,
2) wstêpu i przebywania,
3) prowadzenia dzia³alnoci nie zwi¹zanej z celem ochrony i funkcj¹ terenu,
4) pozyskiwania, niszczenia, uszkadzania, wycinania lub wypalania krzewów, drzew i innych rolin oraz ich korzeni
i ga³êzi, o ile nie s³u¿y³oby to celowi ochrony przyrody,
5) celowego chwytania, p³oszenia i zabijania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych,
gniazd ptasich oraz wybierania jaj,
6) ruchu pojazdów, z wyj¹tkiem pojazdów s³u¿b lenych, s³u¿b ochrony przyrody oraz pojazdów obs³uguj¹cych
prace zwi¹zane z hodowl¹ i u¿ytkowaniem lasu w s¹siednich kompleksach lenych,
7) palenia ognisk,
8) zamiecania terenu, wysypywania, wylewania, sk³adowania lub zakopywania odpadów, refulatów, nawozów,
rodków ochrony rolin i innych nieczystoci oraz innego zanieczyszczania gleby i wód,
9) poszukiwania i wydobywania kopalin,
10) zmiany stosunków wodnych nie s³u¿¹cych celowi ochrony przyrody,
11) realizacji wszelkich obiektów budowlanych nie s³u¿¹cych ochronie obiektu.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 2 nie dotycz¹:
1) prowadzenia badañ naukowych za zgod¹ Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,
2) myliwych zrzeszonych w Polskim Zwi¹zku £owieckim, wykonuj¹cych polowania na zasadach okrelonych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
3. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 7 nie dotycz¹:
1) s³u¿b lenych i ochrony przyrody podejmuj¹cych dzia³ania w zakresie likwidacji zagro¿eñ, wykonywania
zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielêgnacyjnych lub zagospodarowania przyrodniczo-edukacyjnego
terenu, przy czym zakres tej dzia³alnoci wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
2) wykonywania zadañ z zakresu obronnoci pañstwa.
§ 3.
Kontrolê realizacji niniejszego rozporz¹dzenia wykonuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
§ 4.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
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UCHWA£A NR VIII/60/99
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 20 maja 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Barlinek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Miasta i Gminy Barlinek, stanowi¹cy integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y wraz z za³¹cznikami:
nr 1  granice Barlinka z wykazem so³ectw,
nr 2  wzór herbu,
nr 3  Regulamin Rady Miejskiej w Barlinku,
nr 4  Regulamin Komisji Rewizyjnej,
nr 5  wykaz gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XVI/130/96 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta i Gminy Barlinek.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Edward Sznabowicz
STATUT MIASTA I GMINY BARLINEK
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Miasto i Gmina Barlinek jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ mieszkañców.
§ 2.
Gmina posiada osobowoæ prawn¹ i wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 3.
Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
§ 4.
Gminê tworz¹ miasto  Barlinek oraz so³ectwa, których granice oraz granicê gminy okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
nr 1 do niniejszego statutu.
§ 5.
1. Herbem Miasta i Gminy Barlinek jest wizerunek or³a. Wzór herbu wraz z opisem stanowi za³¹cznik nr 2 do statutu.
2. Ustala siê barwy miasta w kolejnoci: czerwieñ  biel  zieleñ; podzia³ barw pionowy z kolejnoci¹ liczon¹
od drzewca.
3. Uznaje siê dzieñ 25 stycznia  wiêtem Barlinka.
§ 6.
Siedzib¹ organów Miasta i Gminy Barlinek jest budynek przy ulicy Niepodleg³oci 20.
§ 7.
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
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statucie, nale¿y przez to rozumieæ statut Miasta i Gminy Barlinek;



Radzie, nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹;



Zarz¹dzie, nale¿y przez ta rozumieæ Zarz¹d Miasta i Gminy Barlinek;



ustawie, nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.

Poz. 556

§ 8.
Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami na rzecz
innych podmiotów.
§ 9.
Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkañców. Gmina spe³nia ten obowi¹zek
przez swoje organy, realizuj¹c zadania w³asne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej.
§ 10.
Gmina nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej, wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§ 11.
Do zadañ w³asnych gminy nale¿¹ w szczególnoci sprawy z zakresu:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci
oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹
oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) owiaty, w tym szkó³ podstawowych, przedszkoli i innych placówek owiatowo-wychowawczych,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i ochrony rodowiska,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
II. W£ADZE GMINY
§ 12.
Organami gminy s¹:
1. Rada Miejska w Barlinku.
2. Zarz¹d Miasta i Gminy Barlinek.
§ 13.
Rada gminy jest organem stanowi¹cym i kontrolnym (z zastrze¿eniem § 15). Jej kadencja trwa 4 lata, licz¹c od dnia
wyboru.
§ 14.
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju. Na sesji tej dokonuje siê wyboru:
 Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
 ustala termin i sposób wyboru Burmistrza.
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2. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni sk³adaj¹ lubowanie:
lubujê uroczycie jako radny pracowaæ dla dobra i pomylnoci gminy, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem oraz
interesami gminy i jej mieszkañców, godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy
oraz nieszczêdziæ si³ dla wykonywania zadañ gminy.
3. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹
s³owo: lubujê.
4. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹
lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
§ 15.
W sprawach odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji, samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne oraz innych
wa¿nych dla gminy sprawach, mieszkañcy gminy mog¹ podejmowaæ rozstrzygniêcia w drodze referendum
przeprowadzonego w trybie postanowieñ art. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
§ 16.
1. Uchwa³y organów gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
§ 17.
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego zadania Przewodnicz¹cego wykonuje upowa¿niony Wiceprzewodnicz¹cy.
3. Funkcji o których mowa w ust. 1 nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ cz³onka Zarz¹du.
4. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady gminy w trybie okrelonym w ust. 1.
§ 18.
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.
2. Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni na wniosek Zarz¹du lub co najmniej
1/4 ustawowego sk³adu Rady.
3. Przewodnicz¹cy zawiadamia pisemnie cz³onków Rady oraz Burmistrza co najmniej na 7 dni przed terminem sesji
wskazuj¹c miejsce, dzieñ i godzinê jej rozpoczêcia, podaj¹c jednoczenie proponowany porz¹dek obrad wraz
z projektami uchwa³.
4. Informacje o zwo³aniu sesji zamieszcza siê równie¿ na tablicy informacyjnej Urzêdu Miasta i Gminy.
5. Sesje Rady s¹ jawne.
6. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb Rady gminy okrela Regulamin Rady Miejskiej w Barlinku, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 3 do niniejszego statutu.
§ 19.
Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie statutu gminy i statutu so³ectwa oraz regulaminu organizacyjnego Urzêdu Miasta i Gminy;
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci;
3) powo³ywanie i odwo³ywanie sekretarza oraz skarbnika, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu  na wniosek
Przewodnicz¹cego Zarz¹du (Burmistrza);
4) powo³ywanie Kierownika i Zastêpcy Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego;
5) powo³ywanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji;
6) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie
udzielania lub nieudzielania absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u;
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7) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
8) uchwalanie programów gospodarczych;
9) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki;
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach;
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awienia lub najmu
na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej;
b) emitowania obligacji oraz okrelenia zasad ich zbywania, nabywania, wykupu przez Zarz¹d;
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów;
d) ustalenia maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku
bud¿etowym;
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
corocznie przez Radê;
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich;
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Zarz¹d;
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek;
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielonych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym;
12) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania;
13) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej;
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maj¹tku;
15) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
16) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
17) powo³ywanie sta³ych i doranych komisji do okrelonych zadañ ustalanie przedmiotu ich dzia³ania oraz sk³adu
osobowego;
18) uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upowa¿nienia;
19) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady;
20) podejmowanie uchwa³ w sprawie zaskar¿enia rozstrzygniêcia nadzorczego.
§ 20.
1. Rada gminy powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ w celu kontrolowania dzia³alnoci Zarz¹du oraz gminnych jednostek
organizacyjnych.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni (Przewodnicz¹cy, Zastêpca Przewodnicz¹cego i 5 cz³onków) z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje o których mowa w § 17 ust. 1 oraz bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia
lub nieudzielania absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radê w zakresie kontroli.
5. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowi¹cy za³¹cznik nr 4
do niniejszego statutu.
§ 21.
Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisjê Finansowo-Bud¿etow¹ i Planowania Gospodarczego,
2) Komisjê Owiaty, Kultury, Zdrowia i Praworz¹dnoci,
3) Komisjê Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony rodowiska.
§ 22.
1. Komisje Rady wykonuj¹ swe funkcje pomocnicze wobec Rady, a w szczególnoci:
 rozpatruj¹ i opiniuj¹ sprawy przekazane przez Radê, Zarz¹d oraz poszczególnych cz³onków komisji;
 mog¹ przygotowywaæ projekty uchwa³ Rady;
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kontroluj¹ realizacjê uchwa³ Rady;
sprawuj¹ funkcjê kontroln¹ w zakresie spraw, dla których zosta³y powo³ane.

2. Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹c jej plan pracy oraz sprawozdania ze swej dzia³alnoci.
§ 23.
1. W sk³ad komisji wchodz¹ cz³onkowie Rady oraz mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady. Iloæ osób spoza Rady nie mo¿e
przekroczyæ 1/2 sk³adu Komisji.
2. Rada wybiera Przewodnicz¹cego Komisji sporód radnych cz³onków Komisji.
3. Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji oraz zwo³uje jej posiedzenie nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu. Komisja
zobowi¹zana jest po dostarczeniu wniosków organów gminy do ich zaopiniowania na najbli¿szym posiedzeniu.
§ 24.
1. Ustalenia Komisji Rady maj¹ charakter opiniodawczy i doradczy dla Zarz¹du. W uzasadnionych przypadkach
Zarz¹d zachowuje prawo innego wykonania lub odst¹pienia od postanowieñ Komisji, informuj¹c o tym Komisjê
w sprawozdaniu Burmistrza na najbli¿szej sesji Rady.
2. W przypadku powo³ania komisji doranych, uchwa³a o powo³aniu komisji ustala przedmiot i zakres dzia³ania
tej komisji, jej sk³ad osobowy, zakres dzia³ania oraz formê w jakiej ma przedstawiæ Radzie sprawozdanie.
§ 25.
1. Radni reprezentuj¹ wyborców, utrzymuj¹ sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmuj¹ zg³aszane
postulaty i przedstawiaj¹ je organom do rozpatrzenia.
2. Ponadto radni obowi¹zani s¹ braæ udzia³ w pracach Rady i jej organów oraz tych instytucji samorz¹dowych,
do których zostali wybrani lub desygnowani.
3. Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w Urzêdzie Miasta i Gminy, w której radny uzyska³ mandat.
4. Przepis ust. 3 dotyczy równie¿ kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Nawi¹zanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3 i 4 jest równoznaczne ze zrzeczeniem siê mandatu.
6. Radni korzystaj¹ z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 26.
1. Radni w iloci co najmniej 3 osób mog¹ tworzyæ kluby radnych dzia³aj¹ce na zasadach okrelonych w ust. 2 i 3.
2. Przynale¿noæ do Klubu jest dobrowolna oparta na wspólnych zainteresowaniach i popieraniu wspólnych inicjatyw
gminnych (gospodarczych, spo³ecznych, politycznych, kulturalnych i innych).
3. O powstaniu i sk³adzie osobowym Klubu nale¿y powiadomiæ Radê.
4. Przedstawiciel Klubu mo¿e przedstawiaæ opinie, wnioski i stanowisko Klubu na sesjach Rady.
§ 27.
1. Zarz¹d jest organem wykonawczym gminy.
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Burmistrz, Zastêpca Burmistrza i pozostali cz³onkowie Zarz¹du.
2. Zarz¹d wybierany jest przez Radê gminy w liczbie 7 osób, sporód radnych lub spoza sk³adu Rady w ci¹gu
6 miesiêcy od daty og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy z uwzglêdnieniem ust. 3 i 4.
3. Rada gminy wybiera Burmistrza bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
4. Rada gminy wybiera Zastêpcê Burmistrza oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du na wniosek Burmistrza zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
§ 28.
1. Je¿eli Rada gminy nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie okrelonym w § 27 ust. 2, ulega rozwi¹zaniu z mocy
prawa.
2. Po rozwi¹zaniu Rady gminy z przyczyny okrelonej w ust. 1 przeprowadza siê wybory przedterminowe, zarz¹dzone
przez Prezesa Rady Ministrów, w terminie 3 miesiêcy od dnia rozwi¹zania Rady gminy.
3. Do czasu wyboru Zarz¹du przez now¹ Radê Prezes Rady Ministrów wyznacza osobê, która w tym okresie pe³ni
funkcjê organów gminy,
4. Je¿eli Rada gminy wybrana w trybie ust. 2 nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie okrelonym w § 27 ust. 2, ulega
rozwi¹zaniu z mocy prawa.
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5. W przypadku okrelonym w ust. 4 nie przeprowadza siê wyborów przedterminowych. Do dnia wyborów Rady
gminy na kolejn¹ kadencjê rad oraz zarz¹du gminy, zadania i kompetencje organów gminy przejmuje zarz¹d
komisaryczny ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 29.
1. Uchwa³a Rady gminy w sprawie nieudzielania Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku
o odwo³anie Zarz¹du, chyba ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d gminy zosta³ odwo³any z innej przyczyny.
2. Rada gminy rozpoznaje sprawê odwo³ania Zarz¹du z przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielania Zarz¹dowi absolutorium. Po zapoznaniu siê
z opiniami, o których mowa w § 20 pkt 3 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y rady gminy
o nieudzieleniu absolutorium i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du Rada Gminy mo¿e odwo³aæ Zarz¹d bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 30.
1. Rada gminy mo¿e odwo³aæ Zarz¹d, z wyj¹tkiem Burmistrza, z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie
na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê oraz Komisjê Rewizyjn¹.
3. Przepis § 29 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
§ 31.
1. Rada gminy mo¿e odwo³aæ Burmistrza wiêkszoci¹ 2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym,
na zasadach i w trybie okrelonym w § 30.
Odwo³anie Burmistrza jest równoznaczne z odwo³aniem pozosta³ych cz³onków Zarz¹du.
2. Rada gminy mo¿e na uzasadniony wniosek Burmistrza odwo³aæ poszczególnych cz³onków Zarz¹du, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 32.
1. Je¿eli wniosek o odwo³anie Zarz¹du albo Burmistrza nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania z zachowaniem
trybu przewidzianego w § 30 oraz w § 31 ust. 1.
2. W razie odwo³ania Zarz¹du z przyczyn, o których mowa w § 29, § 30, § 31 ust. 1, Rada gminy wybiera w ci¹gu
1 miesi¹ca nowy Zarz¹d na zasadach okrelonych w § 27.
3. Do czasu nowego Zarz¹du obowi¹zki Zarz¹du wykonuje dotychczasowy Zarz¹d.
Przepis § 28 ust. 1 nie stosuje siê.
§ 33.
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w Zarz¹dzie Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji
i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca
od daty z³o¿enia rezygnacji.
2. Niepodjêcie przez Radê uchwa³y w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji
z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez cz³onka Zarz¹du nie bêd¹cego jego przewodnicz¹cym Burmistrz zobowi¹zany
jest, najpóniej w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia przyjêcia rezygnacji lub up³ywu okresu, o którym mowa w ust. 2,
przedstawiæ Radzie now¹ kandydaturê na cz³onka Zarz¹du.
4. Po up³ywie kadencji Rady gminy Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du.
§ 34.
1. Zarz¹d realizuje uchwa³y Rady oraz zadania gminy okrelone przepisami prawa.
2. Zadania te i uchwa³y Zarz¹d realizuje przez Urz¹d Miasta i Gminy.
3. W szczególnoci do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady;
b) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³;
c) gospodarowanie mieniem komunalnym;
d) opracowywanie projektu bud¿etu i jego wykonanie;
e) prowadzenie prawid³owej gospodarki finansowej gminy;
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zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
wykonywanie zadañ zleconych gminie (z zakresu zadañ rz¹dowych);
opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzêdu i jego aktualizacja;
opracowywanie projektów przepisów gminnych;
ustalanie zakresu spraw gminy, jakie Burmistrz mo¿e powierzyæ w swoim imieniu Sekretarzowi;
wydawanie przepisów porz¹dkowych w formie zarz¹dzenia w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki;
podejmowanie uchwa³ w sprawie zaskar¿enia rozstrzygniêcia nadzorczego.

4. W realizacji zadañ w³asnych gminy Zarz¹d podlega wy³¹cznie Radzie.
§ 35.
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez Burmistrza nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
2. Posiedzeniu Zarz¹du przewodniczy Burmistrz, a w razie jego nieobecnoci  Zastêpca Burmistrza.
3. Zarz¹d podejmuje decyzje kolegialnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Zarz¹du.
4. W posiedzeniach Zarz¹du bior¹ udzia³ bez prawa g³osowania Skarbnik i Sekretarz Miasta i Gminy. Burmistrz podejmuje
decyzje o zaproszeniu innych osób.
§ 36.
Cz³onkostwa Zarz¹du nie mo¿na ³¹czyæ z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej.
§ 37.
Burmistrz jest Przewodnicz¹cym Zarz¹du, organizuje jego pracê, kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje
gminê na zewn¹trz.
§ 38.
Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu Miasta i Gminy w trybie ustalonym w Regulaminie organizacyjnym
Urzêdu Miasta i Gminy Barlinek.
§ 39.
1. Kierownikiem Urzêdu jest Burmistrz, który wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji
publicznej.
2. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ swojego zastêpcê lub innych pracowników Urzêdu do wydawania w jego imieniu decyzji
poprzez udzielone na pimie pe³nomocnictwo.
3. Decyzje wydawane przez Zarz¹d gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Burmistrz.
W decyzji wymienia siê imiê i nazwisko cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydawaniu decyzji.
4. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez Burmistrza, Zarz¹d s³u¿y odwo³anie do samorz¹dowego kolegium
odwo³awczego, chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
5. Burmistrz zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie uchwa³ Rady w ci¹gu 7 dni od daty podjêcia.
6. Burmistrz zobowi¹zany jest przed³o¿yæ Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach okrelonych pkt 5 uchwa³ê
bud¿etow¹, uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Zarz¹du oraz inne uchwa³y objête zakresem nadzoru izby.
§ 40.
1. Jako jednostki pomocnicze w gminie tworzone s¹ so³ectwa.
2. So³ectwo tworzy Rada w drodze uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
W tym samym trybie nastêpuje ³¹czenie, podzia³ i znoszenie so³ectw.
3. Przy podziale gminy na so³ectwa, a tak¿e przy ³¹czeniu, podziale i znoszeniu so³ectw uwzglêdnia siê przede wszystkim
naturalne uwarunkowania przestrzenne istniej¹cych wiêzi miêdzy mieszkañcami wraz wspólne cele spo³ecznogospodarcze.
4. Konsultacja, o której mowa w ust. 2 jest swobodn¹ wymian¹ pogl¹dów na ogólnie dostêpnym zebraniu mieszkañców
z przedstawicielami Rady Miejskiej.
5. Inicjatywa, o której mowa w ust. 2 wyra¿ona jest w formie uchwa³y zebrania wiejskiego.
6. O terminie, miejscu i temacie zebrania Rada powiadamia mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty na danym
terenie.
7. Zakres dzia³ania so³ectwa, organy so³ectwa oraz zakres czynnoci jakich mog¹ dokonywaæ samodzielnie okrela
statut so³ectwa.
8. Cz³onkowie organu wykonawczego jednostki pomocniczej mog¹ braæ udzia³ w pracach Rady poprzez uczestnictwo
w sesjach bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
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9. Osobom, o których mowa w ust. 8 przys³uguje zwrot kasztów podró¿y.
III. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 41.
Dla realizacji zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa.
§ 42.
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi za³¹cznik nr 5 do niniejszego statutu.
§ 43.
1. Gminnej jednostce organizacyjnej posiadaj¹cej osobowoæ prawn¹ Rada uchwala statut.
2. Statut jednostki organizacyjnej okrela m. in. nazwê, zakres dzia³ania, siedzibê, zakres wyposa¿enia jej w maj¹tek
oraz zakres uprawnieñ dotycz¹cych rozporz¹dzania tym maj¹tkiem.
3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek nale¿y do Zarz¹du.
IV. MIENIE GMINY
§ 44.
Gminie przys³uguje prawo w³asnoci i inne prawa maj¹tkowe. Prawa te stanowi¹ mienie komunalne.
§ 45.
Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe gminy i zwi¹zków gmin oraz mienie innych komunalnych
osób prawnych, w tym przedsiêbiorstw.
§ 46.
1. Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek
Zarz¹du i osoba upowa¿niona.
2. Zarz¹d mo¿e udzieliæ Burmistrzowi upowa¿nienia do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci gminy.
3. Dla zaci¹gniêcia zobowi¹zañ pieniê¿nych konieczna jest kontrasygnata Skarbnika. Odmowa kontrasygnaty mo¿e
byæ uchylona przez wydanie pisemnego polecenia Burmistrza, Skarbnik wykonuj¹c przymusow¹ kontrasygnatê
zawiadamia Radê i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 47.
Gmina nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponosz¹
odpowiedzialnoci za zobowi¹zania gmin.
§ 48.
Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej starannoci przy
wykonywaniu zarz¹du zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.
V. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 49.
Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie rocznego bud¿etu gminy.
§ 50.
1. Zgodnie z wczeniej ustalon¹ przez Radê procedur¹, projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego
i objanieniami, Zarz¹d przedstawia Radzie najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a
projekt do wiadomoci Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
§ 51.
1. Dochodami gminy s¹:
a) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone ustawowo jako dochody gminy;
b) dochody z maj¹tku gminy;
c) subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami gminy mog¹ byæ:
a) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz na dofinansowanie zadañ w³asnych;
b) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców;
c) spadki, zapisy i darowizny;
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inne dochody.
§ 52.

1. W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia niedoboru bud¿etu, je¿eli planowane wydatki bud¿etu przewy¿szaj¹
planowane dochody.
2. Uchwa³y organów gminy dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ ród³a dochodów, z których zobowi¹zania
te zostaj¹ pokryte.
3. Uchwa³y, o których mowa w ust. 2 zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu organu gminy.
§ 53.
1. Dyspozycja rodkami pieniê¿nymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.
§ 54.
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy odpowiada Zarz¹d.
2. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
3. Burmistrz og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania na tablicy informacyjnej Urzêdu w terminie
14 dni od daty uchwalenia.
§ 55.
Sprawozdanie z dzia³alnoci finansowej gminy podlega sprawdzeniu przez Komisjê Rewizyjn¹ przed udzieleniem Zarz¹dowi
absolutorium.
VI. NAWI¥ZYWANIE STOSUNKU PRACY
§ 56
W imieniu Rady Miejskiej stosunek pracy z wyboru z Burmistrzem i Zastêpc¹ Burmistrza nawi¹zuje Przewodnicz¹cy
Rady, w oparciu o uchwa³y Rady Miejskiej.
§ 57.
Cz³onkowie Zarz¹du (oprócz Burmistrza i Zastêpcy Burmistrza) swoje funkcje wykonuj¹ spo³ecznie, za które otrzymuj¹
zrycza³towane diety w wysokoci okrelonej przez Radê.
§ 58.
1. Burmistrz nawi¹zuje stosunek pracy z pracownikami na podstawie:
a) powo³ania  z Sekretarzem, Skarbnikiem, Kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego i Zastêpc¹ Kierownika USC;
b) mianowania  z kierownikami referatów w Urzêdzie;
c) umowy o pracê  z pozosta³ymi pracownikami Urzêdu.
2. Burmistrz nawi¹zuje stosunek pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczególnymi.
§ 59.
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nawi¹zuj¹ stosunek pracy z pracownikami tych jednostek.
§ 60.
Upowa¿nienie do nawi¹zania stosunku pracy, o którym mowa w niniejszym rozdziale ³¹czy siê równie¿ z pozosta³ymi
uprawnieniami kierownika zak³adu pracy i zwierzchnika s³u¿bowego w rozumieniu przepisów m. in. Kodeksu Pracy.
VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 61.
W celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych gmina mo¿e wchodziæ w zwi¹zki komunalne oraz zawieraæ
porozumienia komunalne w trybie ustalonym obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§ 62.
Na podstawie przepisów ustawowych Rada mo¿e ustanowiæ w formie uchwa³y przepisy gminne w zakresie:
1) wewnêtrznego ustroju gminy, w tym so³ectw;
2) organizacji urzêdów i instytucji gminnych;
3) zasad zarz¹du mieniem gminy;
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.
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§ 63.
1. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki Zarz¹d mo¿e wydaæ przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzenia.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady.
3. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia przez najbli¿sz¹ sesjê Rady traci ono moc
obowi¹zuj¹c¹.
§ 64.
1. Przepisy gminne og³aszane s¹ przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych i na tablicy informacyjnej
Urzêdu.
2. Wchodz¹ one w ¿ycie z dniem og³oszenia, o ile nie przewiduj¹ wyranie terminu póniejszego.
3. Urz¹d Miasta i Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
§ 65.
Zmiana do Statutu wymaga podjêcia uchwa³y.
§ 66.
Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Za³¹cznik nr 1
do Statutu Miasta i Gminy
SO£ECTWA W GMINIE BARLINEK
1. Dziedzice,
2. Dzikowo,
3. Dzikówko,
4. Jarz¹bki,
5. Krzynka,
6. Lutówko,
7. £ubianka,
8. Moczkowo,
9. Moczyd³o,
10. Mostkowo,
11. Okunie,
12. Osina,
13. O¿ar,
14. P³onno,
15. Równo,
16. Rychnów,
17. Str¹pie,
18. Swadzim,
19. ¯ydowo.
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Za³¹cznik nr 2
do Statutu Miasta i Gminy
HERB BARLINKA
W herbie miasta znajduje siê orze³ na srebrnym polu. Szyszki wierkowe otaczaj¹ce tarczê herbow¹ zosta³y dodane
w XVIII wieku ze wzglêdu na fakt, i¿ miasto znajdowa³o siê wewn¹trz Puszczy Barlineckiej. Znajduj¹ce siê nad or³em
fragmenty murów miejskich symbolizuj¹ mury obronne, jakimi miasto zosta³o w tym okresie otoczone.
Kolory herbu:
1. Pole  srebrne (zamiennie  bia³e), w trzech otokach o barwach:
1) czarnej  szerokiej,
2) z³otej (zamiennie  ¿ó³tej)  szerokiej,
3) czarnej  w¹skiej.
2. Orze³:
1) czerwony w czarnej otoce,
2) dziób, oczy, szpony  z³ote (zamiennie  ¿ó³te),
3) g³ówna linia skrzyde³  bia³a.
3. Szyszki  zielone, zawieszone na z³otych (zamiennie ¿ó³tych) obrêczach, obrysowane czarn¹ otok¹.
4. Mury  ceglaste z czerwonymi dachami, obrysowane czarn¹ otok¹.
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Za³¹cznik nr 3
do Statutu Miasta i Gminy

REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
§ 1.
Regulamin okrela tryb dzia³ania Rady Miejskiej, zwanej dalej Rad¹.
§ 2.
1. Rada dzia³a na sesjach, a w okresie miêdzysesyjnym przy pomocy Komisji, Przewodnicz¹cego Rady, Zarz¹du Miasta
i Gminy.
2. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady lub upowa¿nionego przez niego
Wiceprzewodnicz¹cego, w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
3. Podczas sesji Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji.
4. Sesja Rady odbywa siê zasadniczo podczas jednego posiedzenia.
W szczególnych przypadkach mo¿e byæ przeniesiona na wiêcej posiedzeñ. O takiej decyzji zawiadamia
Przewodnicz¹cy obrad ustnie.
5. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 liczby cz³onków Rady Przewodnicz¹cy Rady zobowi¹zany jest zwo³aæ
posiedzenie nadzwyczajne w ka¿dym czasie, jednak nie póniej ni¿ przed up³ywem 7 dni od chwili daty z³o¿enia
wniosku.
6. O terminie sesji zwyczajnej Rady jej cz³onkowie powinni byæ zawiadomieni pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej
7 dni. W zawiadomieniu podaje siê miejsce, dzieñ, godzinê rozpoczêcia sesji, proponowany porz¹dek obrad oraz
projekty uchwa³ i niezbêdne materia³y informacyjne.
7. Zawiadomienie o sesji powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Posiedzenia i obrady sesji s¹ jawne.
9. Ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³ecznoci gminy lub poszczególnych obywateli obrady mog¹ odbywaæ siê przy
drzwiach zamkniêtych.*
§ 3.
1. Obrady sesji otwiera i prowadzi Przewodnicz¹cy Rady lub upowa¿niony Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Dla sprawniejszego przebiegu sesji Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza wybór sekretarza obrad.
3. Wyboru sekretarza dokonuje Rada wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
4. Sekretarz nadzoruje prowadzenie protoko³u obrad, a tak¿e inne czynnoci zlecone przez Przewodnicz¹cego obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady, Wiceprzewodnicz¹cy oraz Sekretarz zajmuj¹ miejsce przy stole prezydialnym.
6. W sali obrad zapewnia siê miejsca dla radnych cz³onków Zarz¹du, pracowników Urzêdu, zaproszonych goci
i oddzielne miejsce dla osób, które chc¹ obserwowaæ obrady.
§ 4.
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia do uchwalenia projekt porz¹dku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy cz³onek Rady.
3. W porz¹dku obrad ka¿dej zwyczajnej sesji jest przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji, w tym celu protokó³ powinien
byæ dostêpny w okresie miêdzy sesjami w Biurze Rady, a na posiedzeniu winien byæ wy³o¿ony w sali obrad.
4. Na sesji Burmistrz lub wyznaczony cz³onek Zarz¹du sk³ada sprawozdanie z pracy Zarz¹du oraz sprawozdanie
z za³atwienia wniosków z³o¿onych przez Komisjê Rady.
5. Porz¹dek dzienny przewiduje punkt: Zapytania i wolne wnioski. Jest to prawo radnych do ¿¹dania wyjanieñ we
wszystkich sprawach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania Rady i Zarz¹du. Odpowiedzi udziela Przewodnicz¹cy Rady,
lub merytoryczni przewodnicz¹cy poszczególnych komisji, lub Burmistrz, albo cz³onek Zarz¹du b¹d wyznaczony
pracownik Urzêdu.
6. W przypadku niemo¿noci udzielania natychmiastowej odpowiedzi, wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie
w terminie 14 dni. Radny mo¿e ¿¹daæ, aby odpowied by³a przedmiotem obrad Rady.
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§ 5.
W obradach Rady, oprócz Burmistrza i cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹: Sekretarz, Skarbnik, Radca prawny oraz pracownicy
wyznaczeni przez Zarz¹d lub Burmistrza, do referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
W obradach mog¹ te¿ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad Rady oraz mieszkañcy Miasta i Gminy.
§ 6.
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pieñ na sesji.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób spoza Rady wystêpuj¹cych na sesji.
4. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobom sporód publicznoci, mo¿e te¿ nakazaæ opuszczenie obrad
przez osoby spoza Rady, które zak³ócaj¹ przebieg obrad.
§ 7.
1. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu na sesji wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.
2. W ci¹gu ca³ej sesji Przewodnicz¹cy obrad udziela poza kolejnoci¹ g³osu w sprawie zg³oszenia wniosków
o charakterze formalnym, których przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoci sprawy:
a) stwierdzenia quorum,
b) wycofania okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
c) zakoñczenia dyskusji,
d) zamkniêcia listy mówców,
e) ustalenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
f) przeliczenia g³osów,
g) zamkniêcia listy kandydatów przy wyborach,
h) zg³oszenia autopoprawki do projektu uchwa³y lub wycofania projektu,
i)
utajnienia obrad Rady.
3. Wnioski o charakterze formalnym Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie zaraz po ich zg³oszeniu.
W dyskusji nad wnioskiem formalnym dopuszcza siê jeden g³os popieraj¹cy wniosek i jeden g³os przeciwny.
4. G³osowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum.
5. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw w g³osowaniu jawnym rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego
obrad.
6. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ kartami do
g³osowania ustalonymi do danego g³osowania zgodnie z procedur¹ podan¹ przez Przewodnicz¹cego Komisji
Skrutacyjnej i przyjêt¹ przez Radê.
7. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw g³osowanie tajne powtarza siê.
8. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad przy pomocy swoich zastêpców i sekretarza.
9. G³osowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana na sesji sporód radnych w g³osowaniu jawnym.
10. W przypadku braku quorum do przeprowadzenia g³osowania Przewodnicz¹cy obrad przerywa obrady i wyznacza
nowy termin sesji. W protokole odnotowuje siê przyczyny, dla których sesja zosta³a przerwana.
11. W przypadku stwierdzenia, ¿e zabieraj¹cy g³os wyranie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza
przeznaczony dla niego czas, Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zwróciæ uwagê. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odebraæ g³os wystêpuj¹cemu. Od tej decyzji s³u¿y odwo³anie do Rady, która rozstrzyga
w g³osowaniu jawnym. Przewodnicz¹cy obrad poucza osobê zainteresowan¹ o tym uprawnieniu.
§ 8.
1. Podczas obrad wszystkie uchwa³y poddawane s¹ g³osowaniu.
2. W g³osowaniu uczestnicz¹ jedynie cz³onkowie Rady.
3. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, co oznacza, ¿e uchwa³ê uwa¿a siê za uchwalon¹
wówczas, gdy za przyjêciem opowiedzia³a siê wiêksza liczba g³osuj¹cych, ni¿ g³osuj¹cych, przeciw z wy³¹czeniem
tych, którzy wstrzymali siê od g³osu.
Obliczenia g³osów dokonuje Sekretarz obrad, a wyniki og³asza Przewodnicz¹cy.
4. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadku wyboru Przewodnicz¹cego, Wiceprzewodnicz¹cych, Burmistrza i jego
Zastêpcy, cz³onków Zarz¹du oraz powo³ania Sekretarza, Skarbnika, Kierownika USC i jego Zastêpcy.
5. Przy g³osowaniu przeciw wnioskowi lub uchwale, Radny zachowuje prawo wniesienia pisemnego uzasadnienia
sprzeciwu do protoko³u sesji.
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6. Przy zg³aszaniu kilku ró¿nych wniosków w pierwszej kolejnoci g³osuje siê wniosek najdalej id¹cy. Ta sama zasada
obowi¹zuje przy g³osowaniu nad wnioskami do uchwa³.
7. Wyniki g³osowania og³asza Przewodnicz¹cy obrad bezzw³ocznie.
8. W sprawach indywidualnych radny mo¿e byæ wy³¹czony z udzia³u w rozpatrywaniu sprawy, w której sam jest
stron¹.
W ka¿dym wypadku decyzje podejmuje Rada lub Komisja Rady w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
9. Uchwa³y Rady s¹ odrêbnymi dokumentami. Tylko uchwa³y o charakterze proceduralnym mog¹ byæ odnotowane
w protokole.
10. Uchwa³a Rady powinna zawieraæ: datê, tytu³, podstawê prawn¹, postanowienia merytoryczne, termin wejcia w ¿ycie.
Dodatkowo mo¿e zawieraæ: okrelenie zadañ i rodki realizacji organów odpowiedzialnych za jej wykonanie, czas
obowi¹zywania.
11. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub Zastêpca, który prowadzi³ sesjê.
12. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê i przechowuje wraz z protoko³em sesji w Biurze Rady.
13. Uchwa³y przekazuje siê Burmistrzowi i Zarz¹dowi do realizacji.
§ 9.
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy obrad zamyka sesjê.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zamkniêcia uznaje siê za czas trwania sesji.
§ 10.
Warunki organizacyjno-techniczne niezbêdne dla sprawnej pracy Rady na sesji zapewnia Burmistrz.
§ 11.
1. Z ka¿dego posiedzenia Rady  Biuro Rady sporz¹dza protokó³, który zawiera:
a) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery uchwa³,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia oraz imiê i nazwisko prowadz¹cego sesjê,
c) imiê i nazwisko sekretarza obrad,
d) nazwiska nieobecnych cz³onków Rady i Zarz¹du,
e) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
f) przyjêty porz¹dek obrad,
g) przebieg obrad,
h) tekst zg³oszonych wniosków,
i) czas trwania posiedzenia,
j) podpis Przewodnicz¹cego i protokolanta.
2. Protokó³y numeruje siê cyframi rzymskimi ³amanymi przez dwie ostatnie cyfry roku, natomiast uchwa³y arabskimi.
3. Numeracjê prowadzi siê w ci¹gu kadencji.
4. Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du w Biurze Rady oraz na ka¿dej nastêpnej sesji. Ka¿dy zainteresowany ma prawo
wgl¹du do protoko³u.
5. Radni mog¹ zg³aszaæ do protoko³u poprawki i uzupe³nienia.
§ 12.
1. Odpis protoko³u wraz z uchwa³ami winien byæ przes³any do Zarz¹du Miasta i Gminy najpóniej do siódmego dnia
po sesji.
2. Wyci¹gi z protoko³u Zarz¹d przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Protokó³ z obrad przechowuje siê w Biurze Rady Miejskiej.
§ 13.
Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ Rada powo³uje sta³e i  w miarê potrzeby  dorane komisje, ustalaj¹c
przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
§ 14.
Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê oraz przed³o¿onych przez cz³onków komisji.
2. Wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹.
3. Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwa³ Rady w zakresie merytorycznej kompetencji.
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4. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkañców, a w szczególnoci w sprawach dzia³ania Rady
oraz urzêdów, przedsiêbiorstw i innych instytucji znajduj¹cych siê w merytorycznym zakresie kompetencji komisji.
§ 15.
Zakres dzia³ania komisji doranych i ich sk³ad okrela ka¿dorazowo uchwa³a Rady o ich powo³aniu.
§ 16.
Rada nie mo¿e przekazaæ komisjom prawa decydowania w jej imieniu.
§ 17.
1. Komisje pracuj¹ poprzez swoich cz³onków badaj¹cych poszczególne sprawy oraz na posiedzeniach komisji
zwo³ywanych w miarê potrzeb przez przewodnicz¹cego komisji.
2. Radni mog¹ byæ cz³onkami wiêcej ni¿ jednej komisji.
§ 18.
1. Oprócz radnych  cz³onków komisji  w ich sk³ad mog¹ wchodziæ równie¿ osoby spoza Rady. Ich liczba nie mo¿e
jednak przekraczaæ po³owy sk³adu komisji.
2. Przewodnicz¹cego komisji sporód radnych  cz³onków komisji wybiera Rada.
§ 19.
Posiedzenia komisji zwo³uje i ustala ich porz¹dek przewodnicz¹cy lub jego zastêpca. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ jeden raz w miesi¹cu.
§ 20.
1. Decyzje komisji mog¹ byæ podejmowane w formie: uchwa³, opinii, wniosków.
2. Decyzje komisji zapadaj¹: zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków
komisji.
§ 21.
Co najmniej raz w roku na ¿¹danie Przewodnicz¹cego Rady komisje przedk³adaj¹ Radzie plan pracy i sprawozdanie
ze swej dzia³alnoci.
§ 22.
Dla sprawnego dzia³ania Rady, komisji sta³ych i radnych s³u¿y Biuro Rady. Wykonuje ono zadania organizacyjno
-techniczne na rzecz Rady i komisji sta³ych.
1. Do zakresu dzia³ania Biura Rady nale¿y w szczególnoci:
a) dbanie o zachowanie terminów ustalonych przez Radê i komisje,
b) gromadzenie i udostêpnianie materia³ów dla potrzeb radnych i cz³onków komisji spoza Rady,
c) obs³uga biurowo-techniczna posiedzeñ Rady.
2. Pracownicy Biura Rady odpowiadaj¹ za prawid³ow¹ jego dzia³alnoæ wobec Przewodnicz¹cego Rady.
3. Protoko³y z obrad Sesji Rady przechowuje siê w Biurze Rady.
4. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u z sesji.
5. Biuro Rady jest czynne codziennie w godzinach pracy Urzêdu i dostêpne jest dla wszystkich radnych.
6. Przewodnicz¹cy Rady pe³ni dy¿ury w Biurze Rady trzy razy w tygodniu.
7. Biuro Rady prowadzi rejestr uchwa³.
§ 23.
1. Radni zobowi¹zani s¹ braæ udzia³ w pracach Rady i jej organach, oraz innych instytucjach samorz¹dowych,
do których zostali wybrani lub delegowani.
2. Swoj¹ obecnoæ na sesjach Rady i na posiedzeniach komisji radni potwierdzaj¹ podpisem na licie obecnoci.
3. W razie niemo¿noci uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji  radni powinni w ci¹gu 7 dni usprawiedliwiæ
swoj¹ nieobecnoæ odpowiednio u Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§ 24.
1. Rada uchwala Regulamin w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Na wniosek 1/4 sk³adu radnych lub komisji sta³ej  Rada mo¿e dokonaæ zmian albo uzupe³niæ Regulamin.
* Stwierdzono niewa¿noæ rozstrzygniêciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 1999 r.
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Za³¹cznik nr 4
do Statutu Miasta i Gminy
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
§ 1.
1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej (zwana dalej Komisj¹) jest sta³¹ komisj¹ powo³an¹ w celu kontrolowania
dzia³alnoci Zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji dla oceny dzia³alnoci Zarz¹du i podporz¹dkowanych
mu jednostek, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek oraz pomoc
w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
4. Komisja, kontroluj¹c Zarz¹d i podporz¹dkowane mu jednostki, bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym
wykonanie bud¿etu Miasta i Gminy.
5. Do zadañ Komisji nale¿y opiniowanie wniosków o odwo³anie Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków. Opiniê,
o której wy¿ej mowa, Komisja przedk³ada na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie 7 dni od zakoñczenia sesji
Rady, na której z³o¿ono wniosek o odwo³anie Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków.
6. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z kontroli Zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek,
dokonywanych przez inne podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e kontroli zewnêtrznych.
§ 2.
1. W sk³ad Komisji wchodz¹: Przewodnicz¹cy, jego Zastêpca oraz pozostali cz³onkowie w liczbie 5.
2. Zastêpca Przewodnicz¹cego wykonuje prawa i obowi¹zki Przewodnicz¹cego w razie jego nieobecnoci
lub niemo¿noci dzia³ania.
3. Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyboru cz³onka Komisji w sk³ad Zarz¹du.
§ 3.
1. Przewodnicz¹cy, jego Zastêpca oraz pozostali cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w dzia³aniach
Komisji, w sprawach, w których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. O wy³¹czeniu Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji oraz poszczególnych cz³onków decyduje komisja w g³osowaniu
tajnym.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w terminie 7 dni od daty
powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu
postêpowania administracyjnego.
§ 4.
1. Komisja podlega Radzie Miejskiej.
2. Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia ka¿dego roku.
3. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
 terminy odbywania posiedzeñ,
 terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli kompleksowej.
4. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji. Komisja mo¿e przyst¹piæ do wykonywania kontroli
kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czêci.
5. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem pracy Komisji.
6. Rada mo¿e nakazaæ Komisji nie przeprowadzanie kontroli, a tak¿e przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisjê.
Powy¿sze dotyczy tak¿e wykonania poszczególnych czynnoci kontrolnych.
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7. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
8. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 57 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
9. Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.
Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i problemowych.
10. Kontrola winna byæ zakoñczona nie póniej ni¿ 45 dni roboczych  kompleksowa lub 14 dni roboczych  problemowa
oraz sprawdzaj¹ca  od daty podjêcia uchwa³y przez Radê. Rada mo¿e przed³u¿yæ terminy, o których wy¿ej mowa.
11. Komisja mo¿e prowadziæ kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce nie objête zatwierdzonym planem pracy powiadamiaj¹c
Radê o podjêtej kontroli.
§ 5.
1. Komisja sk³ada Radzie  w terminie do dnia 28 lutego ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci, wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej
uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.
§ 6.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego zgodnie z planem pracy Komisji oraz
w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy zwo³uje posiedzenia Komisji, które nie s¹ objête planem pracy Komisji, drog¹ listown¹.
3. Posiedzenia o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji, a tak¿e
na pisemny wniosek Przewodnicz¹cego Rady, jak równie¿:
 nie mniej ni¿ 1/4 sk³adu Rady,
 nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji.
4. Przewodnicz¹cy Rady oraz radni sk³adaj¹cy wniosek w sprawie zwo³ania posiedzenia Komisji obowi¹zani s¹ wskazaæ
we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.
5. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenia osoby nie bêd¹ce cz³onkami Komisji.
6. W posiedzeniach Komisji mog¹ braæ udzia³ tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
7. Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dzaæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków Komisji
uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 7.
1. Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/2 sk³adu Komisji.
2. G³osowanie jest jawne. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
3. Komisja mo¿e podj¹æ decyzjê o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
§ 8.
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Burmistrz.
§ 9.
1. Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób, posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym
z przedmiotem kontroli.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków gminnych, Przewodnicz¹cy Komisji przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady,
celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy
w imieniu Gminy.
§ 10.
1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
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kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego
podmiotu,
problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku
postêpowania jednostki.

2. Kontroli Komisji nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów
dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
§ 11.
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z trzech cz³onków
Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci
pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prowadzone przez dwóch cz³onków Komisji.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji,
okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹, przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych, okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 12.
1. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu maj¹cego cechy przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamiaj¹
o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamiaj¹ Przewodnicz¹cego Rady.
§ 13.
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci
wed³ug kryteriów okrelonych w § 1 ust. 4.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane
w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, wyjanienia wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia
i owiadczenia kontrolowanych.
§ 14.
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki niezbêdne dla prawid³owego
przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu do obiektów
i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osób kontroluj¹cych pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ.
5. Zasady udostêpniania wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ reguluj¹ powszechnie
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 15.
Obowi¹zki, przypisane niniejszym Regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mog¹ byæ wykonywane za
porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§ 16.
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
§ 17.
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli  w terminie 5 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³ pokontrolny,
obejmuj¹cy:
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1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone
nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia
zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u
z podaniem przyczyn,
9) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci.
§ 18.
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci kontroluj¹cych,
osoby te s¹ obowi¹zane do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji. Je¿eli podpisania protoko³u
odmówi³ Przewodnicz¹cy Komisji, sk³ada on  na zasadach wy¿ej podanych  wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
§ 19.
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 20.
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie trzech dni od daty sporz¹dzenia protoko³u
 otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.
§ 21.
1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady lub te¿ po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje,
wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci
kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli przez cz³onków Komisji Rewizyjnej i innych komisji Rady.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad
zespo³u kontrolnego osób maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innej komisji uczestnicz¹cych w kontroli, przeprowadzanej przez Komisjê stosuje siê odpowiednio
przepisy niniejszego Regulaminu.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê, wspó³dzia³anie poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 22.
Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie Kontroli przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub przez inne organy kontroli.
Za³¹cznik nr 5
do Statutu Miasta i Gminy
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
I.

Jednostki bud¿etowe:
1. Urz¹d Miasta i Gminy.
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Orodek Pomocy Spo³ecznej,
Szko³a Podstawowa Nr 1,
Szko³a Podstawowa Nr 2,
Szko³a Podstawowa Nr 4,
Szkota Podstawowa w Dziedzicach,
Szko³a Podstawowa w Mostkowie,
Szkota Podstawowa w Osinie,
Szko³a Podstawowa w P³onnie,
Szko³a Podstawowa w Rychnowie,
Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³,
Gimnazjum Nr 1,
Gimnazjum Nr 2.

Zak³ady bud¿etowe:
1. Przedszkole Miejskie Nr 1,
2. Przedszkole Miejskie Nr 2,
3. Barlinecki Orodek Kultury,
4. Barlinecki Orodek Sportu, Turystyki i Rekreacji.

III. Spó³ki prawa handlowego z udzia³em gminy:
1. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z o. o. w Barlinku,
2. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Barlinku,
3. Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o. o. w Barlinku.
Poz. 557
UCHWA£A NR XII/81/99
Rady Miejskiej w Dêbnie
z dnia 24 czerwca 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Dêbno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchyla siê uchwa³ê Nr VI/32/99 Rady Miejskiej w Dêbnie z dnia 28 stycznia 1999 r.
§ 2.
Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany porz¹dkuj¹ce zapisy w Statucie Miasta i Gminy Dêbno uchwalonego uchwa³¹ Rady
Miejskiej Nr XXV/154/96 z dnia 22 lutego 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 3, poz. 16 z dnia 25 marca 1996 r.):
a)

w rozdziale I § 2 ust. 1 zmienia siê wyraz gorzowskim na zachodniopomorskim,

b)

w rozdziale II § 5 pkt 3 po wyrazach utrzymania czystoci dodaje siê wyraz i porz¹dku;
Wyraz utylizacji zastêpuje siê wyrazem unieszkodliwiania;
Po wyrazie ciepln¹ dodaje siê wyrazy oraz gaz,

c)

w rozdziale II § 15 wykrela siê wyrazy: kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady;

d)

w rozdziale VIII § 60 ust. 1 wyraz Gorzowskiego zamienia siê na Zachodniopomorskiego; Wykrela siê ust. 2 i 3,

E

w regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowi¹cym za³¹cznik nr 4 do Statutu, w rozdz. VII wprowadza siê
oznaczenie § 27;
W ust. 1 po wyrazach do dnia 31 dodaje siê wyraz stycznia.
§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Stanis³aw £¹k
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UCHWA£A NR XII/106/99
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 czerwca 1999 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Chojna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Chojna stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVII/195/96 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia
29 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chojna (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 6, poz. 56 i z 1998 r. Nr 25,
poz. 295) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 s³owo szczeciñskim zastêpuje siê s³owem zachodniopomorskim.
2) w § 5 w ust. 2 w punkcie 3 po wyrazie ciepln¹ dodaje siê wyrazy oraz gaz.
3) w § 5 ust. 2 w punktach 7, 9, 12, 13 oraz w § 57 punkt 3 u¿yty w ró¿nych przypadkach i liczbach wyraz komunalny
zastêpuje siê u¿ytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem gminny.
4) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji.
Dotychczasowe ust. 1 i 2 otrzymuj¹ numery 2 i 3.
5) w § 21 w ust. 3 punkt 5 otrzymuje brzmienie: wolne wnioski.
6) w § 27 dodaje siê ust. 4 o brzmieniu:
4. Radny, który nie bra³ udzia³ w pracach Komisji zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z omawianymi tematami Komisji.
7) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do projektów uchwa³ dotycz¹cych ustalenia cen i op³at za us³ugi komunalne oraz dotycz¹cych ustalenia
wysokoci podatków i op³at o charakterze zbli¿onym do podatków, czynszów za lokale u¿ytkowe itp. do³¹cza
siê uzasadnienie zawieraj¹ce informacje o potrzebie podjêcia uchwa³y oraz okrelenie skutków finansowych
jej realizacji.
8) w § 31 w ust. 3 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:
Przy g³osowaniu imiennym radni kolejno wyczytani przez Przewodnicz¹cego w porz¹dku alfabetycznym wrzucaj¹
przygotowane imienne kartki do urny.
9) w § 34 w ust. 1 skrela siê wyrazy sekretarzy obrad, skrelone wyrazy zastêpuje siê wyrazami wiceprzewodnicz¹cego Rady.
10) w § 35 po s³owie Przewodnicz¹cy dodaje siê s³owa komisji skrutacyjnej.
11) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Radny nieobecny na Komisji lub sesji winien zapoznaæ siê z protoko³em tej Komisji lub sesji.
Dotychczasowe ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 otrzymuj¹ numery 3, 4, 5, 6, 7, 8.
12) w § 48 w ust. 1 skrela siê s³owa w ka¿dym czasie zastêpuj¹c s³owami w danej sprawie.
13) w § 50 w ust. 3 w drugim zdaniu s³owo liczbê zastêpuje siê s³owami imienn¹ listê.
14) w § 53 skrela siê s³owo Sekretarza.
15) w § 58 w pierwszym zdaniu s³owa miesi¹cu zastêpuje siê s³owem tygodniu.
Dodaje siê zdanie o treci: W razie nieobecnoci Burmistrza, posiedzenie Zarz¹du zwo³uje upowa¿niony przez
Burmistrza zastêpca.
16) w § 59 w ust. 4 skrela siê s³owa i Sekretarz Gminy, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Przewodnicz¹cy Rady i Przewodnicz¹cy sta³ych Komisji Rady mog¹ uczestniczyæ w posiedzeniu Zarz¹du bez
prawa g³osowania.
17) § 63 otrzymuje brzmienie:
1. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane. Protokó³ podlega podpisaniu przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du po
jego przyjêciu przez cz³onków Zarz¹du.
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W przypadku zg³oszenia uwag do protoko³u, rozpatrywane s¹ one przez Zarz¹d na kolejnym posiedzeniu.
Protokó³ powinien obejmowaæ nastêpuj¹ce dane: miejsce i datê posiedzenia, oznaczenie osób obecnych (lista
obecnoci), jeli który z cz³onków Zarz¹du przyby³ póniej, nale¿y zaznaczyæ od którego punktu bra³ udzia³
w posiedzeniu lub opuci³ posiedzenie, porz¹dek dzienny i wnioski w sprawie jego uzupe³nienia, przyjête
uchwa³y, postanowienia, decyzje, informacje o g³osowaniu.
Uchwa³y Zarz¹du przekazywane s¹ odpowiednim wydzia³om i jednostkom do wykonania i informacji.
Wgl¹d do protoko³ów Zarz¹du maj¹ wy³¹cznie cz³onkowie Komisji Rewizyjnej w ramach prowadzonej kontroli.
Uchwa³y Zarz¹du podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du lub Zastêpca Burmistrza, gdy prowadzi obrady Zarz¹du.

18) w § 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Stosunek pracy z Zastêpcami Burmistrza nawi¹zuje Burmistrz.
Dodaje siê ust. 5 o treci:
5. Ustalenie i zmiana uposa¿enia osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga zasiêgniêcia opinii Rady Miejskiej.
19) Dodaje siê za³¹cznik nr 3 do Statutu w nastêpuj¹cym brzmieniu:
Za³¹cznik nr 3 do Statutu Gminy.
Wykaz jednostek organizacyjnych:
I.

Jednostki bud¿etowe
1. Urz¹d Miejski w Chojnie w tym:
 Orodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnie,
 Stra¿ Miejska w Chojnie.
2. Gminna Administracja Szkó³ w Chojnie.
3. Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie.
4. Szko³a Podstawowa Nr 2 w Chojnie.
5. Szko³a Podstawowa w Brwicach.
6. Szko³a Podstawowa w Godkowie.
7. Szko³a Podstawowa w Grzybnie.
8. Szko³a Podstawowa w Krajniku Górnym.
9. Szko³a Podstawowa w Krzymowie.
10. Szko³a Podstawowa w Lisim Polu.
11. Szko³a Podstawowe im. Wspólnej Europy w Nawodnej.
12. Szko³a Podstawowa w Strzelczynie.

II.

Zak³ady bud¿etowe:
1. Centrum Kultury w Chojnie.
2. Przedszkole Miejskie w Chojnie.
3. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnie.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Kazimierz Kostañski
Poz. 559
UCHWA£A NR IX/61/99
Rady Gminy w Malechowie
z dnia 2 lipca 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Malechowo.
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.
Dz. U. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Malechowo, przyjêtym uchwa³¹ Nr V/33/99 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 lutego 1999 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 8, poz. 88), wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
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w za³¹czniku nr 3 do Statutu Gminy Malechowo dodaje siê pkt 12 w brzmieniu Gimnazjum w Malechowie.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA GMINY
Ewa Kozera
Poz. 560
KOMUNIKAT
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Szczecinie
z dnia 19 lipca 1999 r.
w sprawie wytyczenia granic pasa technicznego morskich wód wewnêtrznych wzd³u¿ zachodniego brzegu
cieniny Dziwny na terenie gminy Wolin i zachodniego brzegu Zalewu Kamieñskiego na terenie gminy
Dziwnów.
Dyrektor Urzêdu Morskiego w Szczecinie informuje, ¿e na podstawie § 3 ust 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie okrelenia granic oraz szerokoci pasa technicznego i pasa ochronnego (Dz. U. Nr 50,
poz. 228), po zasiêgniêciu opinii Rady Miasta i Gminy Wolin oraz Rady Gminy Dziwnów, wytyczono granice pasa
technicznego morskich wód wewnêtrznych na zachodnim brzegu cieniny Dziwny na obszarze gminy Wolin i zachodnim
brzegu Zalewu Kamieñskiego na obszarze gminy Dziwnów i Wolin, jak ni¿ej:
Obrêb ewidencyjny Darzowice (gm. Wolin).
Pocz¹wszy od punktu granicznego nr 757 ustalonego na zachodnim brzegu Dziwny, granica pasa technicznego biegnie
na pó³nocny zachód, granic¹ pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Darzowice i obrêbem nr 5 miasta Wolin, jednoczenie
pó³nocn¹ granic¹ miasta Wolin, przez punkt nr 371, do punktu granicznego nr 758 (punkt osnowy geodezyjnej III kl.
nr 1142).
Z punktu nr 758 granica pasa technicznego zmierza po obszarze obrêbu ewidencyjnego Darzowice, wzd³u¿ zachodniego
brzegu Dziwny, podmok³ymi ³¹kami poroniêtymi trzcinowiskiem, po terenie gospodarstw rolnych, pocz¹tkowo w kierunku
pó³nocnym przez punkty graniczne nr 375 i 378 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2226), potem w kierunku
pó³nocno-wschodnim do punktu nr 376, dalej gór¹ naturalnej skarpy do punktu nr 377 i znów podmok³¹ ³¹k¹ do punktu
nr 367. Miêdzy punktami nr 367 i 366 przecina rów odprowadzaj¹cy wody do Dziwny i dalej biegnie przez pola, odcinkami
wyznaczonymi przez punkty graniczne nr 380 i 381. Odchyla siê na pó³noc d¹¿¹c skrajem pola, po górnej krawêdzi
naturalnej skarpy do punktu nr 382. Zmienia kierunek na pó³nocno-wschodni przebiegaj¹c podmok³¹ ³¹k¹ do punktu
nr 355, po³o¿onego na za³amaniu zachodniej granicy gospodarstwa rolnego. St¹d biegnie nadal po obszarze gospodarstwa,
przez ³¹kê, gór¹ naturalnej skarpy, w kierunku pó³nocnym przez punkty o numerach 383 i 384 oraz w kierunku pó³nocnowschodnim do punktu nr 353. W punkcie nr 353 granica pasa technicznego dochodzi do zachodniej granicy gospodarstwa,
gdzie odchyla siê na pó³noc i biegnie znowu po jego terenie, przez ³¹kê, jednoczenie gór¹ naturalnej skarpy, kolejno
pomiêdzy punktami 386, 387, 388, 389, 390 i 391. St¹d biegnie na pó³nocny wschód, granicami dzia³ek, którymi podzielono
grunty Skarbu Pañstwa, przez podmok³e ³¹ki, poprzecinane rowami odwadniaj¹cymi, kolejno przez punkty o numerach
391, 392, 393 i 394 oraz w kierunku bliskim wschodniemu, przez punkty nr 395 i 396. Z punktu nr 396 granica pasa
technicznego biegnie po terenie gospodarstw rolnych, przez ³¹ki i przybrze¿ne nieu¿ytki, do punktu nr 400 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2072), sk¹d kieruj¹c siê na pó³nocny wschód, zmierza przez punkt nr 397, zlokalizowany na
szczycie skarpy i punkty nr 398 i 399, ustalone na brzegach rowu melioracyjnego do punktu do punktu nr 358. St¹d
granica pasa technicznego biegnie nieu¿ytkiem, granicami, którymi podzielono grunty Skarbu Pañstwa: na pó³noc  do
punktu nr 339 i na pó³nocny wschód  do punktu nr 404. Kieruj¹c siê generalnie na pó³nocny wschód zmierza dalej po
terenie gospodarstw rolnych, przez poroniête kêpami trzcin, nisko po³o¿one ³¹ki na brzegu Dziwny, lini¹ ³aman¹ przez
punkty graniczne nr 405, 406, 407 i 318 (zlokalizowany na za³amaniu granicy nieruchomoci), nastêpnie na wchód do
punktu nr 408, ponownie na pó³nocny wschód przez punkty graniczne o numerach 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
i 416 oraz na pó³noc przez punkty nr 417, 418, 419, 420, 455 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2079), 421, 422
i 445.
W punkcie granicznym nr 445 granica pasa technicznego skrêca na po³udniowy wschód przebiegaj¹c po granicy pomiêdzy
obrêbami ewidencyjnymi Darzowice i Unin, bagnistym nieu¿ytkiem, ku Dziwnie, przez punkt nr 279, do punktu nr 337
ustalonego na jej zachodnim brzegu.
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Obrêb ewidencyjny Unin (gm. Wolin).
Pocz¹wszy od punktu nr 337 ustalonego na zachodnim brzegu Dziwny granica pasa technicznego przebiega na pó³nocny
zachód, w terenie podmok³ym, po granicy pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Darzowice i Unin przez punkty nr 279
i 445.
Z punktu nr 445 biegnie po terenie obrêbu ewidencyjnego Unin, wzd³u¿ nisko po³o¿onego brzegu Dziwny, bagnistymi
nieu¿ytkami poroniêtymi trzcinowiskiem, miejscami zadrzewionymi i poprzecinanymi rowami melioracyjnymi, jednoczenie
granicami, którymi podzielone zosta³y grunty Skarbu Pañstwa pozostaj¹ce we w³adaniu Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa, w kierunku pó³nocno-wschodnim, lini¹ ³aman¹, przez punkty graniczne o numerach: 444 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2044), 443 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2043), 430, 442 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2041) i 268, nastêpnie w kierunku pó³nocno-zachodnim do punktu nr 441 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2039) i ponownie na pó³nocny wschód do punktu nr 431. Biegnie dalej nieu¿ytkami, wzd³u¿
brzegu Dziwny, po terenie dzia³ek Skarbu Pañstwa pozostaj¹cych we w³adaniu Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa,
lini¹ prost¹ podzielon¹ na odcinki granicami tych dzia³ek, przez punkty graniczne nr 432, 433, 434, 440 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2038), 435, 436 i 437. Kontynuuje bieg na pó³nocny wschód po granicy, któr¹ podzielono
grunty Skarbu Pañstwa (Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa), podmok³ymi nieu¿ytkami poroniêtymi trzcinami
przez punkty nr 261, 438, 439 i 446. St¹d, przebiegaj¹c po terenie dzia³ki Skarbu Pañstwa pozostaj¹cej we w³adaniu
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, dociera do punktu nr 42 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2036),
zlokalizowanego na granicy pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Unin i Jarzêbowo.
W punkcie granicznym nr 42 granica pasa technicznego skrêca na po³udniowy wschód, biegn¹c podmok³ym nieu¿ytkiem
ku Dziwnie, po granicy ustalonej pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Unin i Jarzêbowo, do punktu granicznego nr 41
po³o¿onego na zachodnim brzegu Dziwny.
Obrêb ewidencyjny Jarzêbowo (gm. Wolin).
Pocz¹wszy od punktu granicznego nr 41 ustalonego na zachodnim brzegu Dziwny granica pasa technicznego morskich
wód wewnêtrznych biegnie na pó³nocny zachód, granic¹ pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Unin i Jarzêbowo, terenem
podmok³ym, nieu¿ytkiem poroniêtym przybrze¿nymi trzcinami, do punktu granicznego nr 42 (punkt osnowy geodezyjnej
pomiarowej nr 2036).
Z punktu granicznego nr 42 granica pasa technicznego morskich wód wewnêtrznych biegnie wzd³u¿ zachodniego brzegu
Dziwny, bagnistymi nieu¿ytkami poroniêtymi trzcinowiskiem, miejscami zadrzewionymi i poprzecinanymi rowami
melioracyjnymi, jednoczenie granicami gruntów Skarbu Pañstwa pozostaj¹cych we w³adaniu Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa, b¹d granicami, którymi podzielono te grunty: w kierunku pó³nocno-wschodnim przez punkty graniczne
o numerach 842 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2034), 226, 841 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej
nr 2033), 840, 223 i 222, nastêpnie na wschód do punktu nr 839 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2031) i ponownie
na pó³nocny wschód przez punkty nr 843 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2030), 218, 217, 838, 837 i 836.
W punkcie nr 836 skrêca na po³udniowy wschód i zmierza do punktu granicznego nr 835 (punkt osnowy geodezyjnej
pomiarowej nr 2026), nastêpnie zd¹¿a na wschód przez punkty nr 834 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2025)
i 209 i dalej, kieruj¹c siê na pó³nocny wschód, do punktu nr 833 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2065).
Kontynuuj¹c bieg na pó³nocny wschód, przebiega po terenie gospodarstw prywatnych, bagnistymi nieu¿ytkami,
odcinkami pomiêdzy punktami granicznymi nr 833, 832, 831 i 30.
W punkcie granicznym nr 30, zlokalizowanym na granicy pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Jarzêbowo i Korzêcin
granica pasa technicznego skrêca na po³udniowy wschód, sk¹d zmierza bagnist¹ ³¹k¹ poroniêt¹ przybrze¿n¹ trzcin¹ ku
Dziwnie, po granicy pomiêdzy wymienionymi obrêbami do punktu granicznego nr 231, ustalonego na zachodnim brzegu
Dziwny.
Obrêb ewidencyjny Korzêcin (gm. Wolin).
Z punktu granicznego nr 231, w miejscu, gdzie granica ustalona pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Jarzêbowo i Korzêcin
przecina zachodni brzeg Dziwny, granica pasa technicznego identyczna z wymienion¹, zd¹¿a na pó³nocny zachód,
podmok³¹ ³¹k¹ i trzcinowiskiem do punktu nr 30.
W punkcie granicznym nr 30 granica pasa technicznego morskich wód wewnêtrznych skrêca i na ca³ej swej d³ugoci
w obrêbie ewidencyjnym Korzêcin przebiega nisko po³o¿onym brzegiem Dziwny, bagnistymi nieu¿ytkami poroniêtymi
trzcinami, pojedynczymi krzewami i drzewami lub ich kêpami. Pocz¹tkowo biegnie na pó³nocny wschód granic¹
gospodarstwa rolnego do punktu nr 157, a potem na pó³noc, po terenie dzia³ek prywatnych, przez punkt nr 156, w którym
granica pasa technicznego przecina ich wspóln¹ granicê, do punktu nr 155. St¹d granic¹ gospodarstwa rolnego zd¹¿a do
punktu nr 98, gdzie skrêca na pó³nocny zachód i biegnie dalej do punktu nr 154. Tu skrêca na pó³noc, przebiega po
terenie gospodarstw rolnych, dociera do punktu nr 153, w którym granica pasa technicznego przecina ich wspóln¹
granicê, a st¹d na pó³nocny wschód do punktu nr 152. Biegnie dalej po³udniowo-wschodnimi granicami dzia³ek rolniczych,
przez punkt graniczny nr 94, do punktu nr 69, który usytuowany zosta³ na po³udniowym brzegu rowu, u jego ujcia do
Dziwny.
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Z punktu nr 93 po³o¿onego na przeciwleg³ym brzegu rowu, u jego ujcia do Dziwny, granica pasa technicznego kontynuuje
bieg w kierunku pó³nocno-wschodnim, przebiegaj¹c po terenie gospodarstw rolnych, lini¹ ³aman¹ sk³adaj¹c¹ siê z odcinków
okrelonych kolejno przez punkty graniczne o numerach 151, 158 i 534.
W punkcie nr 534 usytuowanego na granicy pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Korzêcin i £uskowo, granica pasa
technicznego, identyczna z wymienion¹, skrêca na po³udniowy wschód, zd¹¿aj¹c ku Dziwnie, do punktu nr 350 ustalonego
na zachodnim brzegu cieniny.
Obrêb ewidencyjny £uskowo (gm. Wolin).
Poczynaj¹c od punktu granicznego nr 350 ustalonego na zachodnim brzegu Dziwny, granica pasa technicznego identyczna
z granic¹ pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Korzêcin i £uskowo, biegnie na pó³nocny zachód, podmok³ym nieu¿ytkiem,
do punktu granicznego nr 534.
Z punktu nr 534 granica pasa technicznego biegnie generalnie na pó³nocny wschód, po terenie gospodarstw rolnych,
podmok³ymi nieu¿ytkami rozci¹gaj¹cymi siê wzd³u¿ brzegu cieniny, u podstawy pól po³o¿onych w terenie pagórkowatym,
na zboczach nachylonych ku Dziwnie, lini¹ ³aman¹, podzielon¹ na odcinki punktami granicznymi o numerach 533, 532,
531 i 463. Tu skrêca na zachód i pó³nocno-wschodni¹ stron¹ drogi polnej dochodzi do punktu nr 462 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2106). Skrêca na pó³nocny wschód i ponownie biegnie w terenie podmok³ym, przez ³¹ki
i nieu¿ytki gospodarstw po³o¿onych na brzegu Dziwny, przez punkty nr 530, 529, 528, 527, 476 (punkt osnowy geodezyjnej
pomiarowej nr 2295), 487 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2296), 526, 525, 524, 498 (punkt osnowy geodezyjnej
szczegó³owej III kl. nr 1107), 523, 522, 467, 468, 507 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2299), 521 i 520 do punktu
nr 513, po³o¿onego na po³udniowym brzegu rowu melioracyjnego. St¹d granica pasa technicznego biegnie w kierunku
bliskim pó³nocy, wschodni¹ granic¹ gruntów Skarbu Pañstwa pozostaj¹cych w zarz¹dzie Pañstwowego Gospodarstwa
Lenego Lasy Pañstwowe, Nadlenictwa w Miêdzyzdrojach, do punktu granicznego nr 514 (punkt osnowy geodezyjnej
pomiarowej nr 2305). Tu odchyla siê nieznacznie na zachód, biegnie dalej wschodni¹ granic¹ lasu, jednoczenie górn¹
krawêdzi¹ naturalnej skarpy przez punkty graniczne nr 515 i 516 (punkty osnowy geodezyjnej pomiarowej o numerach
2306 i 2307).
Z punktu granicznego nr 516 granica pasa technicznego, identyczna z granic¹ ustalon¹ pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi
£uskowo i Sieros³aw, zmierza podmok³¹ ³¹k¹, na wschód, do punktu nr 428, powsta³ego na brzegu Dziwny, w miejscu,
w którym przecina granicê morskich wód wewnêtrznych.
Obrêb ewidencyjny Sieros³aw (gm. Wolin).
Z punktu granicznego nr 428, ustalonego na zachodnim brzegu Dziwny, granica pasa technicznego, identyczna z granic¹
pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi £uskowo i Sieros³aw, biegnie na zachód, podmok³¹ ³¹k¹, do punktu granicznego
nr 516.
W punkcie nr 516 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2307) granica pasa technicznego skrêca na pó³nocny
zachód i biegnie po obszarze obrêbu Sieros³aw. Biegnie szczytem, zboczem lub do³em naturalnej skarpy, kolejno przez
punkty graniczne o numerach 594 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2309), 543 (punkt osnowy geodezyjnej
pomiarowej nr 2310), 592, 591, 590, 589, 216, 569 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2266) i 222, które wyznaczaj¹
pó³nocno-wschodnie granice gospodarstw rolnych po³o¿onych na nachylonych ku Dziwnie zboczach pagórków.
W punkcie nr 222 ostro skrêca na wschód i biegnie po³udniow¹ granic¹ morskiego portu rybackiego w Sieros³awiu, do
punktu nr 459 ustalonego na zachodnim brzegu Dziwny.
Z przyjêtego za pocz¹tkowy punktu granicznego o numerze 472, le¿¹cego na za³amaniu granicy morskich wód
wewnêtrznych i przez który przechodzi granica morskiego portu rybackiego w Sieros³awiu, granica pasa technicznego
biegnie na po³udniowy zachód, pó³nocno-zachodni¹ granic¹ portu, po gruntach Skarbu Pañstwa, przez punkt nr 608, do
punktu nr 199, usytuowanego na pó³nocnej stronie drogi lokalnej.
W punkcie granicznym nr 199 granica pasa technicznego skrêca i kieruj¹c siê generalnie na pó³nocny zachód, przebiega
po wschodniej granicy gospodarstwa rolnego, podmok³¹ ³¹k¹, przez punkty o numerach 200, 201, 203, 204 i 205, przecina
rów melioracyjny pomiêdzy punktami nr 205 i 586, granic¹ prywatnej nieruchomoci dociera do punktu granicznego
nr 585, zamyka wylot drogi wiejskiej pomiêdzy punktami nr 585 i 584 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2268).
Z punktu nr 584 biegnie przez ³¹kê i pastwisko prywatnej dzia³ki, pomiêdzy punktami granicznymi o numerach 584, 610
i 93, i dalej, pó³nocno-wschodni¹ jej granic¹, przez punkt nr 94, do punktu nr 611 (punkt osnowy geodezyjnej szczegó³owej
III kl. nr 1014), zlokalizowanego u podstawy wa³u przeciwpowodziowego. Z tego miejsca granica pasa technicznego
biegnie wspó³kszta³tnie do wa³u ochronnego, jego podnó¿em od strony Dziwny: na pó³nocny wschód przez punkty
graniczne nr 583 i 582, na pó³noc do punktu nr 581 i ponownie na pó³nocny wschód do punktu nr 612. St¹d kieruje siê na
pó³noc, przebiegaj¹c górn¹, odwodn¹ krawêdzi¹ wa³u punkty nr 613 i 614, potem jego zboczem na dó³ do punktu nr 579,
po czym skrêca i zd¹¿a w kierunku pó³nocno-wschodnim podnó¿em wa³u przeciwpowodziowego przez punkty graniczne
nr 578 i 577. Nastêpnie wznosi siê na koronê wa³u do punktu nr 615 i schodzi na jego dó³ do punktu nr 576. Biegnie dalej
podstaw¹ wa³u od strony wody, jego granic¹ przez punkty nr 575, 574, 573, 572 i 571, na pó³noc do punktu nr 570 i na
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pó³nocny zachód do punktu nr 507, który jest punktem za³amania granicy morskich wód wewnêtrznych, co oznacza, ¿e
obie granice pasa technicznego ³¹cz¹ siê w tym miejscu. Biegnie dalej podnó¿em skarpy do punktu nr 568, nastêpnie na
pó³noc przez punkty nr 567 i 566, potem na wschód do punktu nr 565. Tu skrêca na pó³nocny wschód i wznosi siê po
skarpie wa³u ochronnego do punktu nr 616, sk¹d zmierza jego górn¹ krawêdzi¹ przez punkty 617 i 618 (odpowiednio
punkty osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2276 i 2277) i dalej po skarpie wa³u, w kierunku po³udniowo-wschodnim do
punktu granicznego dzia³ki (wa³u) o numerze 562. St¹d granica pasa technicznego biegnie odwodn¹ granic¹ wa³u, na
wschód do punktu nr 561. Tu skrêca na pó³nocny wschód i biegnie podnó¿em wa³u ochronnego, po odwodnej granicy,
kolejno przez punkty o numerach: 560, 559, 558 i 557, nastêpnie na pó³noc do punktu nr 556, potem na pó³nocny zachód
do punktu granicznego 555, usytuowanego na koñcu wa³u. Z punktu nr 555 biegnie generalnie na pó³noc, wschodnimi
granicami gospodarstw rolnych, przez pastwiska, odcinkami wyznaczonymi przez punkty graniczne o numerach: 554,
553, 552, 551 i 550, stad, dodatkowo gór¹ naturalnej skarpy przez punkty nr 549, 548 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej
nr 2282), 547, 546, 545, 544 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2283), 543, 542, 215, 214, 213, 334, 336, 333, 332, 331
i 330. Zamyka wylot drogi wiejskiej pomiêdzy punktami o numerach 330 i 541. Biegnie dalej wschodnimi granicami
dzia³ek, gór¹ skarpy, na pó³noc do punktu nr 540, gdzie odchyla siê na wschód i przez punkt nr 539 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2288) dociera do punktu granicznego nr 538, zlokalizowanego u zbiegu granic obrêbów
ewidencyjnych Sieros³aw i Zastañ.
W punkcie nr 538 skrêca na po³udniowy wschód, biegnie po granicy pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Sieros³aw
i Zastañ do punktu granicznego nr 535 ustalonego na brzegu Dziwny, w miejscu za³amania granicy pomiêdzy gminami
Wolin i Dziwnów, w którym zbiegaj¹ siê granice obrêbów ewidencyjnych Sieros³aw i Zastañ (gm. Wolin) oraz Miêdzywodzie
(gm. Dziwnów).
Obrêb ewidencyjny Zastañ (gm. Wolin) i Miêdzywodzie (gm. Dziwnów).
Pocz¹wszy od punktu granicznego nr 535 ustalonego na brzegu Dziwny, w miejscu za³amania granicy pomiêdzy gminami
Wolin i Dziwnów, w którym zbiegaj¹ siê granice obrêbów ewidencyjnych Sieros³aw i Zastañ (gm. Wolin) oraz Miêdzywodzie
(gm. Dziwnów), granica pasa technicznego biegnie pomiêdzy obrêbami Zastañ i Sieros³aw (po obszarze gminy Wolin),
na pó³nocny zachód, podmok³¹ ³¹k¹, do punktu granicznego nr 538 usytuowanego na szczycie naturalnej skarpy. Tu
skrêca na pó³nocny wschód i biegnie po terenie obrêbu ewidencyjnego Zastañ, wzd³u¿ brzegu Dziwny, przez ³¹ki
prywatnych gospodarstw, które dzieli rów melioracyjny, lini¹ ³aman¹, kolejno przez punkty o numerach 737, 738 i 739 do
punktu nr 5327.
Z punktu granicznego nr 5327 granica pasa technicznego biegnie po granicy ustalonej pomiêdzy gminami Wolin i Dziwnów
(jednoczenie pomiêdzy obrêbami ewidencyjnymi Zastañ i Miêdzywodzie), na wschód, do punktu granicznego nr 5326
(punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2292). W punkcie nr 5326 skrêca na pó³noc i przez punkt graniczny nr 5325
(punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2291) dociera do punktu nr 5329, po³o¿onego u podstawy wa³u
przeciwpowodziowego, po odwodnej jego stronie. Dalej biegnie generalnie na pó³nocny zachód, lini¹ ³aman¹,
wspó³kszta³tnie do wa³u przeciwpowodziowego, jego podstaw¹ od strony Dziwny, przez punkty nr 5330, 5332, 5335,
5336, 5339, 5341, 5343 i 5345, nastêpnie zboczem na szczyt wa³u do punktu nr 5346 i znów zboczem na dó³ do punktu
nr 5351. Podstaw¹ wa³u biegnie dalej w kierunku pó³nocno-wschodnim przez punkty nr 5354, 5360, 5358 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2284), a potem zachodni¹ stron¹ drogi wiejskiej pomiêdzy punktami nr 5361 i 5362. Z punktu
nr 5362 granica pasa technicznego biegnie nadal po granicy ustalonej pomiêdzy gminami Wolin i Dziwnów, jednoczenie
granicami prywatnych nieruchomoci, wzd³u¿ muru oporowego szerokoci ok. 0,5 m: na wschód przez punkt nr 5363 do
punktu nr 5364, nastêpnie na pó³nocny wschód przez punkty graniczne o numerach 5408, 5399, 5407, 7834 i 7835, potem
na pó³noc przez punkty nr 5397, 5375, 5374, 5376, 7836 i 5395 i dalej na pó³nocny zachód przez punkty nr 5394, 5393, 5392,
5391, 5390, 5389 i 5388 do punktu nr 5387. Tu skrêca ostro na po³udniowy zachód i biegnie prostopadle do muru oporowego
(granic¹ pomiêdzy gminami i dzia³ki prywatnej) do punktu nr 5386, gdzie znów skrêca na pó³nocny zachód i przez punkt
nr 5385 dociera do punktu nr 5384. Biegnie dalej pó³nocno-wschodni¹ stron¹ drogi wiejskiej, wzd³u¿ muru oporowego,
przez punkty nr 5400, 5401 i 5402 do punktu nr 5404.
Od punktu granicznego nr 5404 granica pasa technicznego zd¹¿a po terenie obrêbu Zastañ zaewidencjonowanego
w gminie Wolin, w kierunku pó³nocno-zachodnim, górn¹ krawêdzi¹ skarpy drogi wiejskiej przez punkt nr 743, do punktu
nr 748 po³o¿onego u zbiegu dróg. Tu odchyla siê ku pó³nocy, przebiega przez drogê na jej pó³nocn¹ stronê do punktu
granicznego nr 744 i dalej, dziel¹c grunty Skarbu Pañstwa we w³adaniu Agencji w³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
zmierza do punktu nr 5121 zlokalizowanego na granicy pomiêdzy gminami Wolin i Dziwnów.
Z punktu nr 5121 granica pasa technicznego, identyczna z granic¹ ustalon¹ pomiêdzy gminami Wolin i Dziwnów (obrêbami
ewidencyjnymi Zastañ i Miêdzywodzie), biegnie wzd³u¿ brzegu Dziwny, gór¹ naturalnej skarpy, w kierunku pó³nocnym
przez punkty graniczne nr 5120 i 5119, nastêpnie w kierunku pó³nocno-wschodnim przez punkty nr 5118 i 7837 w kierunku.
Zamyka wylot drogi wiejskiej w w¹wozie miêdzy punktami nr 7837 i 5080, zlokalizowanymi na górze skarp po obydwu jej
stronach. Nastêpnie zmienia kierunek przebiegu na po³udniowo-wschodni i gór¹ skarpy dociera do punktu nr 5081.
W punkcie granicznym nr 5081 ostro skrêca na pó³nocny wschód przebiegaj¹c wci¹¿ gór¹ naturalnej skarpy przez
punkty nr 5082, 5083 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2129), 5084, 5085 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej
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nr 2130). Biegnie dalej przez pole pomiêdzy punktami granicznymi 5085 i 5063 oraz na pó³noc pomiêdzy punktami nr 5063
i 5062. Zamyka wylot drogi wiejskiej pomiêdzy punktami nr 5062 i 5061 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2131).
W punkcie granicznym nr 5061 skrêca ostro ku Dziwnie zd¹¿aj¹c na wschód gór¹ skarpy do punktu nr 5060, na pó³nocny
wschód przez punkty o numerach 5059 i 7838, na pó³noc przez punkty nr 7839, 7840, 7841, 5056 (punkt osnowy geodezyjnej
pomiarowej nr 2132) i 5055 oraz na pó³nocny zachód przez punkty nr 5042 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej
nr 2133) i 5041. Skrêca i biegnie generalnie na pó³noc brzegiem pól po³o¿onych na pagórkowatych zboczach nachylonych
ku wodzie, jednoczenie górn¹ krawêdzi¹ naturalnej skarpy lub w jej pobli¿u, przez punkty nr 5040, 5039 (punkt osnowy
geodezyjnej pomiarowej nr 2135) i 5038 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej 2136), na pó³nocny zachód przez punkty
nr 5051 i 5037, na zachód do punktu nr 5036 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2137), na pó³noc do punktu
nr 5035 i na pó³nocny zachód przez punkty nr 5034 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2138), 5025, 5026 i 5027.
Dalej biegnie przez podmok³e ³¹ki, w kierunku pó³nocno-zachodnim, lini¹ prost¹ podzielon¹ na odcinki punktami
granicznymi o numerach 5028 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2139), 5029, 5030, 5031, 5005 i 5004 (punkt
osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2140) do punktu nr 5003 (punkt osnowy geodezyjnej pomiarowej nr 2141), w którym
granica pasa technicznego, identyczna z granic¹ pomiêdzy gminami Wolin i Dziwnów przecina po³udniowy brzeg Lewiñskiej
Strugi.
W punkcie granicznym nr 5003 granica pasa technicznego ostro skrêca na pó³nocny wschód i biegnie po terenie gminy
Dziwnów (obrêbu Miêdzywodzie) po³udniowym brzegiem Lewiñskiej Strugi, dochodzi do punktu granicznego nr 7827,
ustalonego u jej ujcia do Zalewu Kamieñskiego.
Materia³y kartograficzne i dane analityczne dla opisanych wy¿ej odcinków granic pasa technicznego znajduj¹ siê w zasobie
Urzêdu Morskiego w Szczecinie oraz Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kamieniu
Pomorskim.
DYREKTOR
Urzêdu Morskiego w Szczecinie
Micha³ Buczkowski

Poz. 561
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 7 lipca 1999 r.
w sprawie zmiany w sk³adzie osobowym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) i § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców
wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadañ (MP Nr 27, poz. 287) podaje siê do
wiadomoci wyborców, ¿e na skutek wyganiêcia mandatu radnego nast¹pi³a zmiana w sk³adzie Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego w okrêgu wyborczym Nr l.
Na skutek zrzeczenia wygas³ mandat radnego Mariana Jurczyka z listy Nr 5 Ruch Patriotyczny Ojczyzna stwierdzony
uchwa³¹ Nr III/18/99 z dnia 25 stycznia 1999 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwa³¹ Nr IV/20/99 z dnia
29 marca 1999 r. stwierdzi³, ¿e radnym zosta³ Pan Eugeniusz Kalinowski, który nie utraci³ prawa wybieralnoci, a w dniu
11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów z tej samej listy.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
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Poz. 562
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 22 lipca 1999 r.
w sprawie zmiany w sk³adzie osobowym Rady Powiatu w Pyrzycach.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) i § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców
wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadañ (MP Nr 27, poz. 287) podaje siê do
wiadomoci wyborców, ¿e na skutek wyganiêcia mandatu radnego nast¹pi³a zmiana w sk³adzie Rady Powiatu w Pyrzycach
w okrêgu Nr 4.
Na skutek zrzeczenia wygas³ mandat radnego Rolanda Zwiere³³y z listy Nr 7  Centro-Prawica Razem stwierdzony uchwa³¹
Nr IV/18/99 z dnia 17 lutego 1999 r. Rada Powiatu uchwa³¹ Nr V/25/99 z dnia 24 marca 1999 r. stwierdzi³a, ¿e radnym zosta³
Pan Edward Rymar, który nie utraci³ prawa wybieralnoci, a w dniu 11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów z tej samej listy.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo

Poz. 563
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie zmiany w sk³adzie osobowym Rady Powiatu w Gryfinie.
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) i § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców
wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadañ (MP Nr 27, poz. 287) podaje siê do
wiadomoci wyborców, ¿e na skutek wyganiêcia mandatu radnego nast¹pi³a zmiana w sk³adzie Rady Powiatu w Gryfinie
w okrêgu wyborczym Nr 4.
Na skutek mierci wygas³ mandat radnego Jana Inglota z listy Nr 4  Przymierze Spo³eczne PSL-UP-KPEiR stwierdzony
uchwa³¹ Nr V/39/99 z dnia 24 marca 1999 r. Rada Powiatu w Gryfinie uchwa³¹ Nr VI/45/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r.
stwierdzi³a, ¿e radnym zosta³ Bogdan Jacek Warda, który nie utraci³ prawa wybieralnoci, a w wyborach w dniu
11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów z tej samej listy.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo

1631

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski
Redakcja: Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki
w Szczecinie
Wydzia³ Nadzoru i Kontroli
ul. Wa³y Chrobrego 4, tel. 43-03-326
T³oczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 27 sierpnia 1999 r.
w Zak³adzie Obs³ugi Administracji
Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Szczecinie
Dzia³ Poligrafii

