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UCHWA£A NR VI/36/99
Rady Miasta i Gminy w Cz³opie
z dnia 15 lutego 1999 r.
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Mielêcinie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2, art. 58 ust. 1, 2 i 6 w zwi¹zku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r.
Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju
szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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.
Przekszta³ca siê z dniem 1 wrzenia 1999 r. Szko³ê Podstawow¹ w Mielêcinie o strukturze organizacyjnej klas IVIII
w szecioletni¹ Szko³ê Podstawow¹ o strukturze organizacyjnej klas IVI, zwan¹ dalej szko³¹.
§ 2.
Do obwodu szko³y nale¿¹:
1) Mielêcin,
2) Trzcinno,
3) Wo³owe Lasy.
§ 3.
Organizacjê szko³y okrela statut uchwalony odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy oraz Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Mielêcinie.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Kazimiera Skrzypczak
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UCHWA£A NR VI/38/99
Rady Miasta i Gminy w Cz³opie
z dnia 15 lutego 1999 r.
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Cz³opie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2, art. 58 ust. 1, 2 i 6 w zwi¹zku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r.
Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju
szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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.
Przekszta³ca siê z dniem 1 wrzenia 1999 r. Szko³ê Podstawow¹ w Cz³opie, Plac Zwyciêstwa o strukturze organizacyjnej
klas IVIII w szecioletni¹ Szko³ê Podstawow¹ o strukturze organizacyjnej klas IVI, zwan¹ dalej szko³¹.
§ 2.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci wymienione w za³¹czniku do uchwa³y.
§ 3.
Organizacjê szko³y okrela statut uchwalony odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Cz³opa oraz Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Cz³opie.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Kazimiera Skrzypczak
Za³¹cznik do uchwa³y Nr VI/38/99
Rady Miasta i Gminy w Cz³opie
z dnia 15 lutego 1999 r.
Do obwodu Szko³y Podstawowej w Cz³opie nale¿¹ miejscowoci:
1) Brzeniak,
2) Bukowo,
3) Czaplice,
4) m. Cz³opa,
5) D³usko,
6) Drzonowo,
7) Drzonowo ZR,
8) Dzwonowo,
9) Golin,
10) Jagolice,
11) Jagoda,
12) Jelenie,
13) Jeleni Róg,
14) Kr¹piel,
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15) Mirad,
16) Na³êcze,
17) Orzeñ,
18) Pieczyska,
19) Podgórze,
20) Podlasie,
21) Przelewice,
22) Pustelnia,
23) Rybakówka,
24) Szczuczarz,
25) Trzebin,
26) Za³om,
27) Zwierz.
Poz. 582
UCHWA£A NR III/18/99
Rady Gminy w Bierzwniku
z dnia 19 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia sieci szkó³ podstawowych i granic obwodu tych szkó³.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1
pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê obwody publicznych szkó³ podstawowych, w sk³ad których wchodz¹ miejscowoci:
1) Publiczna Szko³a Podstawowa w Bierzwniku.
Do obwodu szko³y nale¿¹: Bierzwnik, Bukowie, Kruczaj, Jaglisko, P³oszkowo, Rêbusz, Starzyce, Strumienno, Sojec,
Przeczno, Klasztorne.
2) Publiczna Szko³a Podstawowa w Kolsku.
Do obwodu szko³y nale¿¹: Kolsk, Górzno, Ostromêcko, Ko³ecko, Krzywin, Lubiewko z gminy Dobiegniew.
3) Publiczna Szko³a Podstawowa w £asku.
Do obwodu szko³y nale¿¹: £asko, Antoniewko, Do³¿yna, Wygon, Chy¿e, Breñ.
4) Publiczna Szko³a Podstawowa w Zieleniewie.
Do obwodu szko³y nale¿¹: Zieleniewo, Zdrójno, P³awienko, Malczewo, P³awno, Kaszewo z gminy Krzêcin.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XI/75/96 Rady Gminy w Bierzwniku z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia sieci szkó³
podstawowych, granic obwodów szkó³.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
W³adys³aw Kowalczyk
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UCHWA£A NR VII/44/99
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 11 marca 1999 r.
w sprawie za³o¿enia gimnazjum w Trzebiatowie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759,
Nr 162, poz. 1126), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.
Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora
Owiaty w Szczecinie, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 1999 r. Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie z siedzib¹ przy ul. Wodnej 2.
§ 2.
Do obwodu Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie nale¿¹ nastêpuj¹ce miejscowoci:
1) z terenu gminy Trzebiatów  Trzebiatów, Bia³oboki, Bieczynko, Bieczyno, Che³m Gryficki, Chomêtowo, G¹bin,
Go³añcz Osiedle, Go³añcz Pomorska, Gorzys³aw, Gos³aw, Jaromin, K³odkowo, Lewice, Miros³awice, Nowielice,
Paliczyno, Rogozina, Sadlenko, Sadlno, Siemidar¿no, Wlewo, W³odarka, Zapolice,
2) z terenu gminy Karnice  Drozdowo, Drozdówko, Konarzewo, Skalno.
§ 3.
Organizacjê szko³y okrela statut stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.*
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Trzebiatów.
§ 5.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od dnia 1 wrzenia 1999 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Romuald Pulwer
* niepublikowany
Poz. 584
UCHWA£A NR VII/45/99
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 11 marca 1999 r.
w sprawie za³o¿enia gimnazjum w Mrze¿ynie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759,
Nr 162, poz. 1126), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.
Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora
Owiaty w Szczecinie, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 1999 r. Publiczne Gimnazjum w Mrze¿ynie z siedzib¹ przy ul. Tysi¹clecia 7a.
§ 2.
Do obwodu Publicznego Gimnazjum w Mrze¿ynie nale¿¹ nastêpuj¹ce miejscowoci: Mrze¿yno, Mrze¿yno Osiedle, Roby,
Rogowo, Trzebusz, Trzebusz Osiedle.
§ 3.
Organizacjê szko³y okrela statut stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.*
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy Trzebiatów.
§ 5.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od dnia 1 wrzenia 1999 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Romuald Pulwer
* niepublikowany

Poz. 585
UCHWA£A NR VII/49/99
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 11 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie,
ul. Szkolna 1.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1
pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice Trzebiatowa i miejscowoci z terenu
gminy Trzebiatów:


wszystkie ulice Trzebiatowa po lewej stronie rzeki M³ynówki, a ponadto Bia³oboki, Che³m Gryficki, Chomêtowo,
Chomêtowo Osiedle, Gorzys³aw, Nowielice, W³odarka.
§ 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od dnia 1 wrzenia 1999 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Romuald Pulwer
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UCHWA£A NR VII/50/99
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 11 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej Nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie,
ul. D³uga 11.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1
pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice Trzebiatowa i miejscowoci z terenu
gminy Trzebiatów:


wszystkie ulice Trzebiatowa po prawej stronie rzeki M³ynówki, a ponadto Bieczynko, Bieczyno, G¹bin, Go³añcz
Osiedle, Go³añcz Pomorska, Gos³aw, Jaromin, K³odkowo, Lewice, Miros³awice, Paliczyno, Siemidar¿no, Wlewo.
§ 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od dnia 1 wrzenia 1999 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Romuald Pulwer
Poz. 587
UCHWA£A NR VII/51/99
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 11 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej w Mrze¿ynie, ul. Tysi¹clecia 7a.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1
pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Do obwodu Szko³y Podstawowej w Mrze¿ynie nale¿¹ miejscowoci:
Mrze¿yno, Mrze¿yno Osiedle, Roby, Rogowo, Trzebusz oraz Trzebusz Osiedle.
§ 2.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od dnia 1 wrzenia 1999 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Romuald Pulwer
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UCHWA£A NR VII/52/99
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 11 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej w Rogozinie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1
pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Do obwodu Szko³y Podstawowej w Rogozinie nale¿¹ miejscowoci:
1) z terenu gminy Trzebiatów  Rogozina, Sadlenko, Sadlno, Zapolice;
2) z terenu gminy Karnice  Drozdowo, Drozdówko, Konarzewo, Skalno.
§ 2.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od dnia 1 wrzenia 1999 r.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Romuald Pulwer
Poz. 589
UCHWA£A NR V/29/99
Rady Miejskiej w S³awnie
z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej Nr 1 w S³awnie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6 w zwi¹zku z art. 59 ust. 6 oraz art. 17 ust. 4 z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r.
Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju
szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 oraz art. 42 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.
Przekszta³ca siê z dniem 1 wrzenia 1999 r. Szko³ê Podstawow¹ Nr 1 w S³awnie przy ul. Kossaka 31 o strukturze
organizacyjnej klas IVIII w szecioletni¹ Szko³ê Podstawow¹ o strukturze organizacyjnej klas IVI, zwan¹ dalej szko³¹.
§ 2.
Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:
Armii Krajowej nr nieparzyste od nr 3 do 11 i parzyste od nr 16 do nr 18b, Broniewskiego, J. Che³moñskiego,
H. D¹browskiego, M. D¹browskiej, I. Daszyñskiego, Dworcowa, Filtrowa, A. Fredry, A. Gierymskiego, W. Gombrowicza,
Gruntowa, Grunwaldzka, J. Iwaszkiewicza, Jednoci Narodowej nr parzyste od 20 do 36 i nieparzyste od 9 do 31,
J. Kisielewskiego, Kolejowa, M. Kopernika, Koszaliñska, J. Kossaka, Kocielna, I. Kraszewskiego, I. Krasickiego,
Kruczkowskiego, 11 Listopada, £¹czna, 8 Marca, J. Mireckiego, S. Moniuszki, C. K. Norwida, Z. Na³kowskiej, S. Okrzei,
E. Orzeszkowej, Pl. A. Gierymskiego, Polanowska, B. Prusa, E. Plater, Pocztowa, Pl. Wolnoci, Powstañców Warszawskich
nr parzyste od 6 do 18 i nieparzyste od 5 do 15, W. Reymonta, T. Rejtana, H. Sienkiewicza, S. Staszica, J. S³owackiego,
J. Tuwima, S. Wyspiañskiego, S. ¯eromskiego.
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§ 3.
1. Szko³a jest jednostk¹ bud¿etow¹.
2. Zasady gospodarki finansowej szko³y okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 4.
Organizacjê szko³y okrelaæ bêdzie statut, który nadany zostanie nie póniej ni¿ do 31 sierpnia 1999 r.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r. i podlega og³oszeniu przez rozplakatowanie i og³oszenie w lokalnej
prasie oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Roman Granisz

Poz. 590
UCHWA£A NR V/30/99
Rady Miejskiej w S³awnie
z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej Nr 3 w S³awnie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6 w zwi¹zku z art. 59 ust. 6 oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141,
poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce
reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1999 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.
Przekszta³ca siê z dniem 1 wrzenia 1999 r. Szko³ê Podstawowa Nr 3 w S³awnie przy ul. Sempo³owskiej 2 o strukturze
organizacyjnej klas IVIII w szecioletni¹ Szko³ê Podstawow¹ o strukturze organizacyjnej klas IVI, zwan¹ dalej szko³¹.
§ 2.
Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:
Armii Krajowej nr parzyste od 24a do 44 i nr nieparzyste od 13a do 63, Aleja Zachodnia, Basztowa, M. Buczka,
A. Cieszkowskiego, B. Chrobrego, F. Chopina, A. Grottgera, Gdañska, Mieszka I, Jednoci Narodowej nr 6 i nr nieparzyste
od 13 do 5, W. Jagie³³y, Kosynierów, K¹pielowa, M. Konopnickiej, T. Kociuszki, T. Kochanowskiego, Lena, Lipowa,
T. Matejki, A. Mickiewicza, R. Mielczarskiego, 3 Maja, Morska, Ogrodowa, I Pu³ku U³anów, Polna, Powstañców
Warszawskich nr parzyste od 2 do 4 i nieparzyste od 1 do 3, pl. Ks. Kard. St. S. Wyspiañskiego, Pl. Sportowy, Pl. Traugutta,
Racibora, M. Rapackiego, Rolna, M. Reja, S. Sempo³owskiej, M. C. Sk³odowskiej, R. Traugutta, W. Witosa, Wojska
Polskiego, Zielona.
§ 3.
1. Szko³a jest jednostk¹ bud¿etow¹.
2. Zasady gospodarki finansowej szko³y okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 4.
Organizacjê szko³y okrelaæ bêdzie statut, który nadany zostanie nie póniej ni¿ do 31 sierpnia 1999 r.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta S³awno.
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§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r. i podlega og³oszeniu przez rozplakatowanie i og³oszenie w lokalnej
prasie oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Roman Granisz
Poz. 591
UCHWA£A NR V/32/99
Rady Miejskiej w S³awnie
z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie utworzenia Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w S³awnie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1999 r. o systemie
owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759,
Nr 162, poz. 1126) art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego
(Dz. U. Nr 12, poz. 96), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 oraz art. 42 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.
Tworzy siê z dniem 1 wrzenia 1999 r. Gimnazjum Miejskie Nr 1 w S³awnie przy Placu Sportowym 1, zwane dalej szko³¹
na bazie Szko³y Podstawowej Nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w S³awnie.
§ 2.
Obwód szko³y obejmuje obszar miasta S³awna.
§ 3.
1. Szko³a jest jednostk¹ bud¿etow¹.
2. Zasady gospodarki finansowej szko³y okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 4.
Organizacjê szko³y okrelaæ bêdzie statut, który nadany zostanie nie póniej ni¿ do 31 sierpnia 1999 r.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta S³awno.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r. i podlega og³oszeniu przez rozplakatowanie i og³oszenie w lokalnej
prasie oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Roman Granisz
Poz. 592
UCHWA£A NR VI/052/99
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 marca 1999 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Nowym Warpnie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6 w zwi¹zku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r.
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Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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 Nowym
Warpnie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Tworzy siê z dniem 1 wrzenia 1999 r. Zespó³ Szkó³ w Nowym Warpnie w sk³ad którego wchodziæ bêd¹:
a) Szko³a Podstawowa w Nowym Warpnie, przy pl. Zwyciêstwa 6,
b) Gimnazjum w Nowym Warpnie, przy pl. Zwyciêstwa 6.
2. Struktura organizacyjna Zespo³u Szkó³ obejmuje:
a) w Szkole Podstawowej klasy I  VI, przy czym w roku szkolnym 1999/2000 obejmuje klasy I  VI oraz klasê VIII,
b) w Gimnazjum klasy I  III.
§ 2.
Obwód Zespo³u Szkó³ obejmuje Gminê Nowe Warpno.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Nowe Warpno.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1999 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Bo¿ena Andruszkiewicz
Poz. 593
UCHWA£A NR VI/51/99
Rady Gminy w Bêdzinie
z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Mcicach.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1
pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy Bêdzino uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dla Szko³y Podstawowej w Mcicach obwód szkolny, w sk³ad którego wchodz¹ nastêpuj¹ce miejscowoci:
Mcice, Barninek, Dobre, Dobre Ma³e, Dobies³awiec, £ubniki, Pakos³aw, Podamirowo, Stois³aw, Przybaradz, Radomno,
wiercz.
§ 2.
Traci moc Zarz¹dzenie Nr 101/93 Kuratora Owiaty w Koszalinie z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie ustalenia obwodu
Szko³y Podstawowej w Mcicach (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1993 r. Nr 16, poz. 146).
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Broda
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Poz. 594
UCHWA£A NR VI/53/99
Rady Gminy w Bêdzinie
z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Tymieniu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1
pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy w Bêdzinie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dla Szko³y Podstawowej w Tymieniu obwód szkolny, w sk³ad którego wchodz¹ nastêpuj¹ce miejscowoci:
Tymieñ, Borkowice, Mi³ogoszcz, K³adno, £asin, £opienica, Plena, miechów, Wici¹¿e Pierwsze-Osada.
§ 2.
Traci moc Zarz¹dzenie nr 100/93 Kuratora Owiaty w Koszalinie z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie ustalenia granicy obwodu
Szko³y Podstawowej w Tymieniu (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1993 r. Nr 16, poz. 145) oraz Zarz¹dzenie nr 140/93
Kuratora Owiaty w Koszalinie z dnia 15 wrzenia 1993 r. zmieniaj¹ce Zarz¹dzenie nr 100/93 w sprawie ustalenia granicy
obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Tymieniu (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1993 r. Nr 22, poz. 201).
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Broda

Poz. 595
UCHWA£A NR VI/55/99
Rady Gminy w Bêdzinie
z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Wierzchominie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1
pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy Bêdzino uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dla Szko³y Podstawowej w Wierzchominie obwód szkolny, w sk³ad którego wchodz¹ nastêpuj¹ce miejscowoci:
Wierzchomino, Wierzchominko, Dobrzyca, Smolne, Podbórz.
§ 2.
Traci moc Zarz¹dzenie nr 98/93 Kuratora Owiaty w Koszalinie z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie ustalenia granicy obwodu
Szko³y Podstawowej w Wierzchominie (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1993 r. Nr 16, poz. 144).
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Broda
Poz. 596
UCHWA£A NR VI/57/99
Rady Gminy w Bêdzinie
z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Bêdzinie z siedzib¹ w £eknie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1999 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1
pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy Bêdzino uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dla Szko³y Podstawowej w Bêdzinie z siedzib¹ w £eknie obwód szkolny, w sk³ad którego wchodz¹ nastêpuj¹ce
miejscowoci: Bêdzino, Bêdzinko, Barnin, Dworek, Komory, Kazimierz Pomorski, Kiszkowo, M¹czno, Uliszki, S³owienkowo,
Skrzeszewo, Popowo, Zagaje, Ziêbrze, £ekno.
§ 2.
Traci moc Zarz¹dzenie nr 102/93 Kuratora Owiaty w Koszalinie z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie ustalenia granicy obwodu
Szko³y Podstawowej w Bêdzinie (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1993 r. Nr 16, poz. 147).
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Broda
Poz. 597
UCHWA£A NR VI/59/99
Rady Gminy w Bêdzinie
z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Strachominie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1
pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy w Bêdzinie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dla Szko³y Podstawowej w Strachominie obwód szkolny, w sk³ad którego wchodz¹ nastêpuj¹ce miejscowoci:
Strachomino, Strzepowo.
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§ 2.
Traci moc Zarz¹dzenie nr 98/93 Kuratora Owiaty w Koszalinie z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie ustalenia granicy obwodu
Szko³y Podstawowej w Strachominie (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1993 r. Nr 16, poz. 143).
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Broda
Poz. 598
UCHWA£A NR VI/61/99
Rady Gminy w Bêdzinie
z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Jamnie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1
pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy Bêdzino uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê dla szecioletniej publicznej Szko³y Podstawowej w Jamnie obwód szkolny, w sk³ad którego wchodz¹
nastêpuj¹ce miejscowoci: Jamno, £abusz.
§ 2.
Traci moc orzeczenie o organizacji Szko³y Podstawowej w Jamnie wydane 9 maja 1990 r. przez Inspektora Owiaty
i Wychowania w Bêdzinie.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Henryk Broda
Poz. 599
UCHWA£A NR IX/96/99
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 6 maja 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Pyrzyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym w zwi¹zku z art. 22 ust. 2
(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:
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§ 1.
W Statucie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXI/228/96 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia
26 wrzenia 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pyrzyce (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 19, poz. 130) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Gmina Pyrzyce obejmuje obszar o powierzchni 205 km2 w województwie zachodniopomorskim.
2) w § 7 dodaje siê ust. 4 i 5 w brzmieniu:
3. Flaga winna byæ wywieszona na sta³e przed budynkiem Urzêdu Miejskiego.
4. Zasady u¿ywania flagi okrela uchwa³a Rady.
3) w § 8 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8. Owiaty, w tym szkó³ podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych placówek owiatowo-wychowawczych.
4) § 14 otrzymuje brzmienie:
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.
5) w § 15 w ust. 1 skrela siê pkt 3.
6) w § 18 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Brak spe³nienia warunków pkt 13 spowoduje wyznaczenie nowego terminu sesji.
7) w § 22 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
Z wnioskiem o przerwanie obrad wyst¹piæ mo¿e przewodnicz¹cy Rady lub przewodnicz¹cy klubu radnych. Przyjêcie
wniosku nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
8) w § 25 skrela siê ust. 2.
9) § 26 otrzymuje brzmienie:
1. Po stwierdzeniu quorum przewodnicz¹cy przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porz¹dku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê proponowanego porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny lub cz³onek
zarz¹du.
3. Zmiany w porz¹dku obrad mog¹ nast¹piæ po przeg³osowaniu przez 2/3 radnych obecnych na sesji.
4. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacjê przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wolne wnioski.
10) w § 34 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. G³osowania poprawek do poszczególnych paragrafów rozpoczyna siê od najbardziej ró¿ni¹cej siê od projektu,
której przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
11) w § 49 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. W sk³ad Komisji Programowej wchodz¹: przewodnicz¹cy Rady, który jest przewodnicz¹cym Komisji,
wiceprzewodnicz¹cy Rady, przewodnicz¹cy sta³ych komisji Rady oraz przewodnicz¹cy klubów radnych.
12) dodaje siê § 66a w brzmieniu:
1. Uzasadnione wnioski zg³oszone przez radnego lub grupê radnych, przeg³osowane na sesji, winny byæ
realizowane przez adresata lub Zarz¹d Miejski.
2. O ich realizacji przewodnicz¹cy Rady poinformuje radnych podczas jednej z najbli¿szych sesji.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marian Matysiak
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UCHWA£A NR II/5/99
Rady Miasta i Gminy w Tucznie
z dnia 11 marca 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuczno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miasta i Gminy w Tucznie uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
1. Uchwala siê Statut dla Gminy Tuczno.
2. Statut stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr VI/42/96 z dnia 25 wrzenia 1996 r. Rady Miasta i Gminy w Tucznie w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta i Gminy Tuczno (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 44, poz. 150).
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Maria widerska
Za³¹cznik do uchwa³y Nr II/5/99
Rady Miasta i Gminy w Tucznie
z dnia 11 marca 1999 r.
STATUT GMINY
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Gmina Tuczno, zwana dalej Gmin¹, jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie
Gminy.
2. Statut Gminy Tuczno zwany jest w dalszej czêci Statutem.
§ 2.
1. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Tuczno.
2. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 249,9 km2.
§ 3.
Herbem Gminy jest herb miasta Tuczno przedstawiaj¹cy na bia³ym tle tarczê rycersk¹ lekko pochylon¹ w lewo, w kolorze
niebieskim, z dwoma poziomymi pasami o bia³o-czerwonej szachownicy. Do prawego górnego rogu tarczy przylega
czarny he³m rycerski z zielonym pióropuszem, po bokach tarczy s¹ dwa czerwone ko³a. Wzór herbu jest okrelony
w za³¹czniku nr 1 do Statutu.
§ 4.
1. Gmina mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze.
2. Jednostkê pomocnicz¹ tworzy Rada, w drodze uchwa³y, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich
inicjatywy.
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3. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u oraz znoszenia jednostki pomocniczej okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
4. Organizacjê i zakres dzia³ania jednostek pomocniczych okrela ka¿dorazowo Statut, nadany dla tych jednostek
uchwa³¹ Rady.
5. Wydatki jednostek pomocniczych realizowane s¹ bezporednio z bud¿etu Gminy.
§ 5.
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych organów, Gmina wykonuje w imieniu
w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 6.
1. Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej.
2. O ustroju Gminy stanowi jej Statut.
ROZDZIA£ II
CELE I ZADANIA GMINY ORAZ ICH REALIZACJA
§ 7.
Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego
rozwoju Gminy oraz warunków do pe³nego uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty.
§ 8.
1. Zakres dzia³ania Gminy okrelaj¹:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. z póniejszymi zmianami o samorz¹dzie gminnym zwana dalej ustaw¹,
2) akty prawne wydane na podstawie oraz w granicach upowa¿nieñ ustawowych,
3) porozumienia zawarte z innymi gminami i organami administracji samorz¹dowej i rz¹dowej,
4) uchwa³y Rady podjête w celu realizacji rozstrzygaj¹cych wyników referendum gminnego oraz inne uchwa³y
podjête w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Do zadañ w³asnych Gminy nale¿¹ w szczególnoci sprawy:
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 i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 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 przeciwpo¿arowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) zapewnienie kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
3. Gmina wykonuje zadania poprzez:
1) dzia³alnoæ swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2) gminne jednostki administracyjne,
3) dzia³alnoæ innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów i porozumieñ.
4. Ustawy mog¹ nak³adaæ na gminê obowi¹zek wykonywania zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e
z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
5. Zadania z zakresu administracji rz¹dowej gmina mo¿e wykonywaæ równie¿ na podstawie porozumienia z organami
tej administracji.
6. Przekazanie gminie w drodze ustaw nowych zadañ w³asnych wymaga zapewnienia koniecznych rodków
finansowych na ich realizacjê w postaci zwiêkszenia dochodów w³asnych gminy lub subwencji.
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§ 9.
1. Dla wykonania zadañ w³asnych przekraczaj¹cych mo¿liwoci Gminy mo¿e ona przyst¹piæ do zwi¹zku gmin.
2. Przyst¹pienie do zwi¹zku gmin wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê.
3. Gmina mo¿e tworzyæ stowarzyszenia i byæ cz³onkiem stowarzyszenia, na podstawie przepisów o stowarzyszeniach.
§ 10.
1. Gmina dzia³a poprzez swoje organy.
2. Organami gminy s¹:
1) Rada Miejska Tuczna zwana dalej Rad¹.
2) Zarz¹d Miasta i Gminy Tuczno zwany dalej Zarz¹dem.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ
§ 11.
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym wspólnoty gminnej.
2. Rada sk³ada siê z 18 radnych wybranych przez mieszkañców gminy na okres 4 lat, licz¹c od dnia wyborów.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 12.
1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy nie stanowi¹
inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowania sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz sekretarza gminy
 na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego Zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia
zasad Zarz¹d mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d
w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹
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 potr¹ceñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, o których mowa w § 8 pkt 4
Statutu,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego
maj¹tku,
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13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
15) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady.
3. Rada kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du i gminnych jednostek organizacyjnych. Wykaz gminnych jednostek
organizacyjnych stanowi za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§ 13.
1. Uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
2. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy lub w razie jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy prowadz¹cy obrady.
§ 14.
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje s¹ zwo³ywane przez Przewodnicz¹cego lub w razie jego nieobecnoci przez Wiceprzewodnicz¹cego Rady
w razie potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
3. Zasady dotycz¹ce obrad oraz organizacjê wewnêtrzn¹ Rady okrela Regulamin Rady  stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do
Statutu.
§ 15.
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ Rada powo³uje sta³e i dorane komisje.
2. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisjê Rewizyjn¹,
2) Komisjê Rolnictwa, Lenictwa i Ochrony rodowiska,
3) Komisjê Spraw Spo³ecznych i Bud¿etu.
3. Rada okrela sk³ad osobowy i ilociowy cz³onków poszczególnych komisji w uchwa³ach o ich powo³aniu.
4. Przewodnicz¹cego oraz jego zastêpcê wybiera komisja ze swego grona.
§ 16.
1. W celu kontroli dzia³alnoci Zarz¹du i gminnych jednostek organizacyjnych Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹,
w sk³ad której wchodz¹ radni, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
Rady oraz bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du.
2. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do Statutu.
§ 17.
1. W sk³ad Komisji, za wyj¹tkiem Komisji Rewizyjnej, mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczaj¹cej
po³owy sk³adu komisji.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch Komisji sta³ych.
3. Cz³onkom Komisji przys³uguje prawo do diety za pracê w jednej wybranej przez siebie komisji sta³ej.
4. Wysokoæ diet ustala Rada w odrêbnej uchwale.
§ 18.
1. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane Komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
2. Cz³onkom doranych Komisji przys³uguj¹ diety okrelone dla cz³onków sta³ych Komisji.
§ 19.
1. Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹ jej plan pracy oraz sprawozdania z dzia³alnoci.
2. Do zadañ Komisji sta³ych nale¿y:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê oraz spraw przedk³adanych przez cz³onków
komisji,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
4) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwa³ Rady.
§ 20.
Rada nie mo¿e przekazywaæ Komisjom prawa decydowania i wydawania zarz¹dzeñ w imieniu Rady.
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§ 21.
Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz przez swych cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne sprawy.
§ 22.
1. Posiedzenie Komisji zwo³uje i ustala porz¹dek dzienny obrad Przewodnicz¹cy Komisji lub jego Zastêpca.
2. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
ROZDZIA£ IV
KOMPETENCJE, ORGANIZACJA I TRYB PRACY ZARZ¥DU ORAZ BURMISTRZA
§ 23.
1. Organem wykonawczym Gminy jest Zarz¹d Miasta i Gminy.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodzi Burmistrz, który jest Przewodnicz¹cym Zarz¹du, dwóch Zastêpców Burmistrza i dwóch
cz³onków wybranych sporód radnych lub spoza sk³adu Rady w ci¹gu 6 miesiêcy od daty og³oszenia wyników
wyborców przez w³aciwy organ wyborczy.
§ 24.
1. Rada wybiera Burmistrza w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
2. Rada wybiera Zastêpców Burmistrza oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du na wniosek Burmistrza zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 25.
1. Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku o odwo³aniu
Zarz¹du, chyba ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d zosta³ odwo³any z innej przyczyny.
2. Rada 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.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega zaopiniowaniu przez w³aciw¹ Komisjê Spraw Spo³ecznych i Bud¿etu
oraz Komisjê Rewizyjn¹.
4. Rada mo¿e odwo³aæ Burmistrza wiêkszoci¹ 2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym, na zasadach
i w trybie okrelonym w ust. 2 i 3. Odwo³anie Burmistrza jest równoznaczne z odwo³aniem pozosta³ych cz³onków
Zarz¹du.
5. Rada mo¿e na uzasadniony wniosek Burmistrza odwo³aæ poszczególnych cz³onków Zarz¹du, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
6. Je¿eli wniosek o odwo³anie Zarz¹du lub 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 ust. 25.
§ 26.
Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady i realizuje zadania Gminy okrelone w przepisach prawa, porozumieniach zawartych
z organami administracji rz¹dowej, porozumieniach miêdzygminnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
§ 27.
Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e z zakresu organizacji przygotowañ
i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
§ 28.
1. Cz³onkowie Zarz¹du obowi¹zani s¹ braæ czynny udzia³ w pracach Zarz¹du.
2. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez Burmistrza, a w razie nieobecnoci przez Zastêpcê Burmistrza,
w miarê potrzeb  nie rzadziej jednak ni¿ raz w miesi¹cu.
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3. Posiedzeniu Zarz¹du przewodniczy Burmistrz lub w razie jego nieobecnoci jeden z Zastêpców Burmistrza.
4. Zarz¹d podejmuje decyzje kolegialnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy swojego sk³adu.
W razie równej liczby g³osów, decyduje g³os Przewodnicz¹cego posiedzenia.
5. W pracach Zarz¹du  bez prawa g³osowania  bior¹ udzia³ Sekretarz i Skarbnik Gminy.
6. Zarz¹d mo¿e zaprosiæ na swoje posiedzenia tak¿e inne osoby.
7. Z ka¿dego posiedzenia sporz¹dza siê protokó³.
8. Protoko³y posiedzeñ i uchwa³y Zarz¹du otrzymuj¹ w danym roku kalendarzowym kolejne numery porz¹dkowe.
Zasada ta nie jest stosowana w roku, w którym koñczy siê jedna i zaczyna nastêpna kadencja Rady  w takim
przypadku numeracjê protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ Zarz¹du nowej kadencji nadaje siê od pocz¹tku.
9. Protoko³y posiedzeñ i uchwa³y Zarz¹du numerowane s¹ cyframi arabskimi ³amanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
§ 29.
1. Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu Miasta i Gminy, zwanego dalej Urzêdem.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela regulamin organizacyjny uchwalony przez Radê na wniosek
Zarz¹du.
§ 30.
1. Do zadañ Burmistrza nale¿y:
1) organizowanie pracy Zarz¹du,
2) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy,
3) og³aszanie bud¿etu Gminy,
4) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz.
2. Burmistrz jest reprezentantem Gminy we wszelkich organizacjach oraz spó³kach, spó³dzielniach, stowarzyszeniach,
o ile Rada nie postanowi inaczej.
§ 31.
1. Burmistrz podpisuje korespondencjê i dokumenty urzêdowe Gminy w ramach posiadanych kompetencji.
2. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz.
3. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ zastêpcê lub innych pracowników Urzêdu do wydawania decyzji administracyjnych,
o których mowa w ust. 2 w jego imieniu.
4. Burmistrz podpisuje decyzje wydane przez Zarz¹d z zakresu administracji publicznej. W decyzji wymienia siê imiê
i nazwisko cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydaniu decyzji.
§ 32.
1. Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek
Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d (pe³nomocnik), z zastrze¿eniem przepisów ust. 24.
2. Burmistrz jest upowa¿niony do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej
dzia³alnoci Gminy, o ile Zarz¹d tak postanowi.
3. Czynnoæ prawn¹ mog¹c¹ spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty
Skarbnika Gminy lub osoby przez ni¹ upowa¿nionej.
Skarbnik mo¿e odmówiæ kontrasygnaty czynnoci, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika,
wykonuje czynnoæ zawiadamiaj¹c równoczenie o odmowie kontrasygnaty Radê i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na
podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Zarz¹d.
ROZDZIA£ V
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 33.
1. Burmistrz jest pracownikiem samorz¹dowym, zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru w drodze
uchwa³y Rady.
2. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza dokonuje Rada lub jej Przewodnicz¹cy w zakresie
ustalonym przez Radê w drodze odrêbnej uchwa³y.
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§ 34.
1. Burmistrz jako pracodawca samorz¹dowy jest zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników samorz¹dowych oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z zastrze¿eniem § 27 pkt 5.
2. Burmistrz nawi¹zuje i rozwi¹zuje stosunek pracy z pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie umowy
o pracê lub mianowania.
§ 35.
Burmistrz wykonuje czynnoci zastrze¿one dla niego w przepisach szczególnych.
§ 36.
1. Sekretarza i Skarbnika Gminy (g³ównego ksiêgowego bud¿etu) oraz Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego i jego
Zastêpcê powo³uje i odwo³uje Rada.
2. Wynagrodzenie dla Sekretarza i Skarbnika oraz Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego i jego zastêpcy ustala Burmistrz,
który równie¿ dokonuje wobec nich czynnoci z zakresu prawa pracy z zastrze¿eniem ust. 1.
§ 37.
Sekretarz Gminy:
1) uczestniczy w pracach Zarz¹du, bez prawa g³osowania,
2) zapewnia sprawne funkcjonowania oraz organizuje pracê urzêdu, a w szczególnoci organizuje w³aciw¹ obs³ugê
organów Gminy,
3) prowadzi sprawy Gminy w zakresie ustalonym przez Zarz¹d, zgodnie z upowa¿nieniem Burmistrza.
§ 38.
Mianowanie jako forma nawi¹zania stosunku pracy z pracownikami samorz¹dowymi jest stosowana wobec kierowników
referatów oraz pracowników na stanowiskach samodzielnych (podinspektorów i inspektorów) posiadaj¹cych co najmniej
3 letni sta¿ pracy.
§ 39.
Pozostali nie wymienieni w § 36 i § 38 pracownicy samorz¹dowi s¹ zatrudniani na podstawie umowy o pracê.
ROZDZIA£ VI
REFERENDUM
§ 40.
1. Referendum gminne mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej sprawie wa¿nej dla Gminy.
2. Wy³¹cznie w drodze referendum gminnego rozstrzyga siê w sprawach:
1) samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne,
2) odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji.
3. Referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek
mieszkañców, nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum
w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji.
§ 41.
Referendum gminne polega na udzieleniu na urzêdowej karcie do g³osowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na
postawione pytanie lub pytania albo na dokonaniu wyboru pomiêdzy zaproponowanymi wariantami.
§ 42.
W referendum maj¹ prawo braæ udzia³ mieszkañcy Gminy stale zamieszkuj¹cy na jej obszarze i posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
§ 43.
Referendum gminne przeprowadza siê z inicjatywy Rady lub na wiosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych do
g³osowania.
§ 44.
Referendum jest wa¿ne je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
§ 45.
1. Uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum gminnego podejmuje Rada bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.

1721

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 600

2. Uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum Rada podaje do wiadomoci mieszkañcom gminy niezw³ocznie po jej
podjêciu.
§ 46.
Tryb przeprowadzenia referendum okrela odrêbna ustawa.
ROZDZIA£ VII
KONSULTACJE
§ 47.
1. Konsultacji mog¹ byæ poddane sprawy maj¹ce istotne znaczenie dla rozwoju Gminy, jednostek pomocniczych lub
interesów i warunków ¿ycia mieszkañców Gminy.
2. Konsultacje przeprowadza siê w przypadku tworzenia, ³¹czenia, podzia³u gmin, ustalania ich granic, nazw oraz
siedzib w³adz.
§ 48.
W konsultacjach maj¹ prawo braæ udzia³ mieszkañcy Gminy, stale zamieszkuj¹cy na jej obszarze i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze do rad gmin.
§ 49.
W konsultacji mieszkañcy wypowiadaj¹ swoje opinie i zg³aszaj¹ wnioski co do sposobu rozstrzygniêcia sprawy poddanej
konsultacji.
§ 50.
1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada z inicjatywy w³asnej lub na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
uprawnionych do brania udzia³u w konsultacjach.
2. Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przeprowadzenia konsultacji w terminie 30 dni od daty z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku gdy Rada odrzuci wniosek o przeprowadzeniu konsultacji, informuje o tym wnioskuj¹cych
mieszkañców, wysy³aj¹c odpowied wraz z uzasadnieniem osobie reprezentuj¹cej wnioskuj¹cych oraz wywieszaj¹c
treæ pisma na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie.
§ 51.
Rada, postanawiaj¹c o przeprowadzeniu konsultacji, podaje do wiadomoci publicznej miêdzy innymi:
1) przedmiot i cel konsultacji,
2) terytorialny zasiêg konsultacji,
3) sposób oraz tryb zg³aszania opinii i wniosków,
4) datê rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji,
5) sposób oraz tryb podsumowania opinii i wniosków, zg³oszonych w toku konsultacji.
§ 52.
1. Konsultacje przeprowadza Rada.
2. Rada mo¿e upowa¿niæ inny organ do przeprowadzenia konsultacji.
§ 53.
Rada obowi¹zana jest:
1) rozpatrzyæ opinie i wnioski zg³oszone w toku konsultacji oraz poddaæ je analizie,
2) podaæ do wiadomoci publicznej wynik konsultacji oraz zakres jej wykorzystania.
ROZDZIA£ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 54.
Publikowanie przepisów gminnych odbywa siê poprzez ich wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie oraz w so³ectwach
na terenie Gminy.
§ 55.
Do zmiany Statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce trybu jego uchwalenia.
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Za³¹cznik nr 1
do Statutu Gminy Tuczno
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Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Tuczno
I.

Zasady tworzenia jednostek pomocniczych.
1. Gmina dzieli siê na jednostki pomocnicze  so³ectwa.
2. So³ectwo obejmuje swym zasiêgiem co najmniej teren jednej wsi.
3. Przy tworzeniu, znoszeniu, ³¹czeniu, podziale jednostek pomocniczych bierze siê pod uwagê nastêpuj¹ce
kryteria:
1) naturalne warunki przestrzenne,
2) istniej¹ce wiêzi miêdzy mieszkañcami,
3) uwarunkowania spo³eczne i ekonomiczne wyznaczaj¹ce interesy miejscowej wspólnoty.

II.

Wykaz utworzonych so³ectw.
Gmina dzieli siê na 13 so³ectw, które obejmuj¹ nastêpuj¹cy zasiêg terytorialny:
1) So³ectwo Tuczno:
miasto Tuczno
Wybudowanie I, II, III.
2) So³ectwo Strzaliny:
wie Strzaliny,
wie Zdbowo,
wie M¹czno.
3) So³ectwo Rusinowo:
wie Rusinowo.
4) So³ectwo Martew
wie Martew.
5) So³ectwo Lubiesz:
wie Lubiesz.
6) So³ectwo Marcinkowice:
wie Marcinkowice,
wie Betyñ.
7) So³ectwo Jamienko:
wie Jamienko.
8) So³ectwo Próchnówko:
wie Próchnówko.
9) So³ectwo Rzeczyca:
wie Rzeczyca,
wie Wrzosy.
10) So³ectwo Jeziorki:
wie Jeziorki,
wie Z³otowo.
11) So³ectwo Mi³ogoszcz:
wie Mi³ogoszcz.
12) So³ectwo Nowa Studnica:
wie Nowa Studnica,
wie Krêpa.
13) So³ectwo P³ociczno:
wie P³ociczno,
wie Ponikiew.
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Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Tuczno
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ w Tucznie.
2. Szko³a Podstawowa w Tucznie
 oddzia³ zamiejscowy klas I  II w Zdbowie.
3. Szko³a Podstawowa w P³ocicznie
 oddzia³ zamiejscowy klas I  II w Rzeczycy.
4. Szko³a Podstawowa w Marcinkowicach.
5. Przedszkole w Tucznie
 oddzia³ przedszkolny w Rzeczycy,
 oddzia³ przedszkolny w Marcinkowicach,
 oddzia³ przedszkolny w Zdbowie.
6. Biblioteka Publiczna w Tucznie
 punkt biblioteczny w Marcinkowicach.
7. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie.
8. Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Tucznie.
Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Tuczno
REGULAMIN
RADY MIEJSKIEJ TUCZNA
§ 1.
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego, w razie jego nieobecnoci przez Zastêpcê, w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
2. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, Przewodnicz¹cy jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê
w terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
Wnioskodawcy wraz z ¿¹daniem zwo³ania sesji przedk³adaj¹ projekt porz¹dku obrad.
§ 2.
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu siedmiu dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów
przedterminowych, w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Gminy, proponuj¹c porz¹dek obrad.
2. Obradom pierwszej sesji do momentu wyboru Przewodnicz¹cego Rady przewodniczy Radny Senior.
§ 3.
1. O terminie sesji nale¿y zawiadomiæ pisemnie radnych na 3 dni przed terminem jej odbycia, wskazuj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê posiedzenia oraz dorêczaj¹c projekt porz¹dku obrad, projekty uchwa³ i innych niezbêdnych materia³ów,
a w przypadku sesji absolutoryjnej i bud¿etowej na 7 dni przed terminem jej odbycia.
2. Informacjê o terminie sesji nale¿y podaæ do publicznej wiadomoci mieszkañców Gminy na trzy dni przed terminem
jej odbycia.
3. W porz¹dku obrad ka¿dej sesji winno siê znajdowaæ sprawozdanie z dzia³alnoci miêdzysesyjnej Zarz¹du oraz
punkt wolne wnioski i zapytania.
4. W punkcie wolne wnioski i zapytania, ka¿dy obecny na posiedzeniu ma prawo zwracaæ siê z ¿¹daniem wyjanieñ
we wszystkich sprawach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania Gminy.
§ 4.
W posiedzeniach Rady uczestniczy Zarz¹d, Skarbnik i Sekretarz Gminy, a tak¿e pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza
do referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
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Poza tym w obradach mog¹ uczestniczyæ przedstawiciele instytucji urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
Listê zaproszonych goci ustala Przewodnicz¹cy.
§ 5.
Posiedzenia Rady s¹ jawne, z tym, ¿e je¿eli przedmiotem obrad Rady maj¹ byæ sprawy stanowi¹ce z mocy prawa tajemnicê
pañstwow¹ lub s³u¿bow¹, jawnoæ sesji zostaje wy³¹czona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniêtych.
Wy³¹czenie jawnoci oznacza, ¿e podczas obrad mog¹ byæ obecni poza radnymi tylko osoby zwi¹zane z przedmiotem
danych obrad.
§ 6.
1. Sesje Rady mog¹ siê sk³adaæ z jednego lub kilku posiedzeñ.
2. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach jednej sesji, ustala Przewodnicz¹cy obrad i zawiadamia obecnych ustnie na
posiedzeniu.
§ 7.
1. Rada obraduje przy obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
2. Otwieraj¹c sesjê Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci, ilu radnych uczestniczy w sesji,
a w przypadku braku quorum zamyka obrady i wyznacza nowy termin.
§ 8.
1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy przedstawia pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad Rady.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie, b¹d zmianê w projekcie obrad mo¿e wyst¹piæ Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji, Zarz¹d oraz ka¿dy z radnych.
3. Po dokonaniu czynnoci wskazanych w ust. 1  2 Rada uchwala porz¹dek posiedzenia.
§ 9.
Porz¹dek obrad winien obejmowaæ miêdzy innymi:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) informacjê o dzia³alnoci miêdzysesyjnej Zarz¹du, któr¹ sk³ada Burmistrz lub w razie jego nieobecnoci jeden z jego
Zastêpców,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) wnioski, zapytania i interpelacje,
5) odpowiedzi na zg³oszone na poprzedniej sesji wnioski i zapytania.
§ 10.
Obrady prowadzi Przewodnicz¹cy wed³ug uchwalonego porz¹dku obrad i udziela g³osu:
1) wed³ug kolejnoci zg³oszeñ radnym i cz³onkom Zarz¹du,
2) poza kolejnoci¹ cz³onkom Zarz¹du lub osobom przez nich wskazanym celem udzielenia na bie¿¹co wyjanieñ
w sprawach uwag i wniosków zg³oszonych przez radnych podczas sesji oraz w przypadku zg³oszeñ wniosków
formalnych,
3) osobom nie bêd¹cych radnymi.
§ 11.
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad zachowaniem porz¹dku oraz nad sprawnym i prawid³owym przebiegiem obrad.
2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zwróciæ uwagê radnemu, w wypadku gdy zg³aszane przez niego uwagi odbiegaj¹ od
tematu obrad lub swoim zachowaniem zak³óca porz¹dek obrad, a w razie bezskutecznoci uwagi  odbiera mu g³os.
3. Po uprzednim ostrze¿eniu, Przewodnicz¹cy obrad mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom z publicznoci, które
swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 12.
1. Po przedstawieniu tematyki bêd¹cej przedmiotem obrad sesji nastêpuje dyskusja.
2. W czasie obrad obowi¹zuje zasada, ¿e ¿adnemu z radnych i innych osób obecnych nie wolno zabieraæ g³osu, je¿eli
mu go Przewodnicz¹cy nie udzieli.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabraæ g³os w ka¿dym momencie posiedzenia.
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4. Przed przyst¹pieniem do g³osowania Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie braku g³osów do dalszej dyskusji
 wyczerpanie omawianej tematyki.
§ 13.
1. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, chyba
¿e ustawa stanowi inaczej.
2. W g³osowaniu w przypadku równej liczby g³osów, rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
3. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie radni.
§ 14.
1. Wnioski o zmianê lub uchylenie podjêtych wczeniej uchwa³ mog¹ byæ wniesione dopiero po up³ywie 3 miesiêcy.
2. Wczeniejsze obradowanie nad takimi wnioskami jest dopuszczalne tylko w przypadku przytoczenia nowych
okolicznoci uzasadniaj¹cych wznowienie sprawy.
§ 15.
1. Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê protokó³, w którym odzwierciedla siê przebieg obrad, a który powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji,
2) stwierdzenie quorum,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u poprzedniej sesji,
4) nazwiska nieobecnych cz³onków Rady i Zarz¹du (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska
osób delegowanych na posiedzenie z Urzêdu,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków i uchwa³,
7) przebieg g³osowania z uwzglêdnieniem wyników,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego i protokolanta.
2. Protoko³y sesji i uchwa³y Rady otrzymuj¹ w danym roku kalendarzowym kolejne numery porz¹dkowe.
Zasada ta nie jest stosowana w roku, w którym koñczy siê jedna i zaczyna nastêpna kadencja Rady  w takim
przypadku numeracjê protoko³ów sesji i uchwa³ Rady dla nowej kadencji nadaje siê od pocz¹tku.
3. Protoko³y sesji numerowane s¹ cyframi rzymskimi, ³amanymi przez dwie ostatnie cyfry roku, a uchwa³om Rady
nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwa³y oraz dwie
ostatnie cyfry roku.
4. Protoko³y z sesji jawnych wy³o¿one s¹ do wgl¹du i kontroli radnych oraz osób zainteresowanych w Biurze Rady
Miejskiej.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u z obrad jawnych i robienia notatek.
6. Protoko³y z sesji tajnych sporz¹dzane przez radnego wyznaczonego przez Przewodnicz¹cego Rady przechowywane
s¹ w kancelarii tajnej urzêdu.
§ 16.
1. Radni sk³adaj¹ interpelacje pisemnie, kieruj¹c je do Przewodnicz¹cego Rady lub zg³aszaj¹c ustnie na sesji.
2. Je¿eli interpelacja dotyczy spraw nale¿¹cych do w³aciwoci Zarz¹du, Radny mo¿e kierowaæ j¹ bezporednio do
Zarz¹du informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego.
3. Je¿eli interpelacja wymaga dodatkowego zbadania sprawy odpowied ustna winna byæ udzielona na nastêpnej
sesji, a na wyrane ¿yczenie radnego  pisemnie w ci¹gu 14 dni od zg³oszenia.
4. Odpowied na interpelacjê nie zadawalaj¹ca radnego, mo¿e byæ umieszczona w porz¹dku obrad nastêpnej sesji
Rady.
§ 17.
1. Radny jest obowi¹zany do punktualnego przychodzenia na wyznaczon¹ godzinê obrad i do uczestniczenia w nich
do koñca.
2. O niemo¿noci przybycia na sesjê lub posiedzenie Rady, radny jest zobowi¹zany powiadomiæ ustnie lub pisemnie
przed sesj¹ Przewodnicz¹cego Rady lub protokolanta.
3. Radny potwierdza swoj¹ obecnoæ na sesjach lub posiedzeniach Rady podpisem na licie obecnoci.
4. Radny obowi¹zany jest braæ udzia³ w pracach Rady i jej organów, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
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§ 18.
1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami Gminy oraz z ich organizacjami, przyjmuje
zg³aszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
2. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
3. Na zasadach ustalonych przez Radê radnym przys³uguj¹ diety i zwrot kosztów podró¿y.
Za³¹cznik nr 5
Statutu Gminy Tuczno
REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ TUCZNA
§ 1.
1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Tuczna (zwana dalej Komisj¹) jest sta³¹ komisj¹ powo³ywan¹ w celu kontrolowania
dzia³alnoci Zarz¹du i jednostek organizacyjnych gminy.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Zarz¹du i jednostek
organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek oraz pomoc
w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du i jednostek organizacyjnych pod wzglêdem;
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
4. Komisja kontroluj¹c Zarz¹d i jednostki organizacyjne bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
5. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z kontroli Zarz¹du i jednostek organizacyjnych dokonywanych
przez inne podmioty.
Powy¿sze dotyczy tak¿e kontroli zewnêtrznych.
§ 2.
1. W sk³ad Komisji wchodz¹ Przewodnicz¹cy, jego Zastêpca oraz 4 cz³onków.
2. Zastêpca Przewodnicz¹cego wykonuje prawa i obowi¹zki Przewodnicz¹cego w razie jego nieobecnoci.
3. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego
i Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz bêd¹cych cz³onkami 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. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie
Przewodnicz¹cy Komisji.
O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego decyduj¹ pozostali cz³onkowie wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje siê zasady wynikaj¹ce z art. 24 Kodeksu
postêpowania administracyjnego.
§ 4.
1. Komisja podlega Radzie Miejskiej.
2. Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.
3. Komisja jest zobowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.
Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i problemowych.
4. Kontrola winna byæ zakoñczona nie póniej ni¿ w ci¹gu 30 dni roboczych  kompleksowa lub 10 dni roboczych 
problemowa od daty podjêcia uchwa³y przez Radê.
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§ 5.
1. Komisja sk³ada Radzie w terminie do dnia 30 marca ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
 liczbê, miejsce, rodzaj przeprowadzonych kontroli,
 wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych w toku kontroli,
 ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz wniosek w sprawie absolutorium.
§ 6.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego zgodnie z planem pracy oraz w miarê
potrzeb.
2. Posiedzenia mog¹ byæ zwo³ywane na pisemny wniosek nie mniej ni¿ 12 radnych lub nie mniej ni¿ 4 cz³onków
Komisji.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zaprosiæ na posiedzenie osoby nie bêd¹ce cz³onkami komisji.
§ 7.
1. Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci 2/3 sk³adu Komisji.
2. G³osowanie jest jawne. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie tajne.
§ 8.
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Burmistrz.
§ 9.
Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób, posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym
z przedmiotem kontroli.
§ 10.
1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego pomiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego
podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment dzia³alnoci,
3) 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.
§ 11.
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z 4 cz³onków
komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza na pimie Kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci
pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez 2 cz³onków Komisji.
4. Kontroluj¹cy zobowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienie Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 12.
1. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu maj¹cego cechy przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia
o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia 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.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
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3. Jako dowód mo¿e s³u¿yæ wszystko co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane
w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia
i owiadczenia kontrolowanych.
§ 14.
1. Kierownik podmiotu kontrolowanego 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 osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Zasady udostêpniania wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ reguluj¹ powszechnie
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 15.
Obowi¹zki przypisane niniejszym Regulaminem Kierownikowi kontrolowanego podmiotu mog¹ byæ wykonane za
porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§ 16.
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli  w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³ pokontrolny,
obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) datê rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone
nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹ce ustalenia
zawarte w protokole,
6) podpis kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u
z podaniem przyczyn,
7) protokó³ pokontrolny mo¿e zawieraæ wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci.
§ 17.
W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub jego czêci, osoby te s¹
obowi¹zane do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy  pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
§ 18.
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 podmiotu protoko³u
pokontrolnego do podpisania.
§ 19.
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty sporz¹dzenia protoko³u
otrzymuj¹:


Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,



Przewodnicz¹cy Komisji,



Kierownik kontrolowanego podmiotu.
§ 20.

1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady lub te¿ po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie 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 i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci kontrolnej.
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3. Komisja mo¿e organizowaæ posiedzenia wspólne z pozosta³ymi Komisjami Rady Miejskiej.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia wspó³dzia³anie poszczególnych komisji w celu w³aciwego ukierunkowania,
zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 21.
Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkowa, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub przez inne organy kontroli.
Poz. 601
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 25 sierpnia 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Policach.
Informuje siê, i¿ w dniu 25 sierpnia 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach o nastêpujacej treci:
DECYZJA
nr OSZ820/202A/12/99
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126)
oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r.
Nr 9, poz. 26, Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55, Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183;
z 1986 r. Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123, Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r.
Nr 100, poz. 442, Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 944 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126),
a tak¿e na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ
z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 25 maja 1999 Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzib¹ w Policach posiadaj¹cego statystyczny numer
identyfikacyjny REGON: 810398694 zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym postanawiam:
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione wy¿ej Przedsiêbiorstwo energetyczne, stanowi¹c¹ za³¹cznik
do niniejszej decyzji,
2) zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa energetycznego, o którym mowa w § 17 ust. 2  5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291),
w wysokoci 0,0 %,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie na okres do
30 wrzenia 2000 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa energetycznego
posiadaj¹cego koncesje Nr WCC/559/202/U/1/98/MM, PCC/585/202/U/1/98/MM oraz OCC/153/202/U/1/98/MM z dnia
1 padziernika 1998 r. na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê oraz obrót ciep³em, w dniu 26 maja 1999 r. zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo energetyczne.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e strona opracowa³a
taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ
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z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), a wzrost cen i stawek
op³at nie przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2).
Wspó³czynnik korekcyjny X, o którym mowa w § 17 ust. 2  5 powo³anego rozporz¹dzenia zosta³ okrelony przez
Przedsiêbiorstwo energetyczne w wysokoci adekwatnej do realizowanych przez nie inwestycji i innych dzia³añ w zakresie
dotycz¹cym modernizacji, rozwoju i ochrony rodowiska i wynikaj¹cej st¹d mo¿liwoci poprawy efektywnoci
funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie kolejnych 12 miesiêcy.
Ze wzglêdu na to, i¿ przedsiêbiorstwo wprowadzi³o nowe (w stosunku do dotychczas stosowanych) rodzaje cen i stawek
op³at, zgodnie z § 16 ust. 2 cytowanego rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r.  bior¹c pod
uwagê ochronê interesów odbiorców  ustalono okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych
w taryfie do dnia 30 wrzenia 2000 r., z uwagi na koniecznoæ ich zweryfikowania po tym okresie obowi¹zywania.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Wicedyrektor
Pó³nocno-Zachodniego
Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
Barbara Giejsztowt

Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 25 sierpnia 1999 r.
Nr OSZ820/202A/12/99

TARYFA DLA CIEP£A Nr 1/1999
PRZEDSIÊBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓ£KA AKCYJNA
POLICE
1. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Taryfa przedstawia ceny za energiê ciepln¹ dostarczon¹ odbiorcom ciep³a przez PEC S.A. Police, dzia³aj¹ce na
podstawie udzielonych koncesji na:
obrót ciep³em

Nr OCC/153/202/u/1/98/MM z dnia 5.11.1998 r.,

wytwarzanie ciep³a

Nr WCC/559/202/u/1/98/MM z dnia 5.11.1998 r.,

przesy³anie i dystrybucjê ciep³a

Nr PCC/585/202/u/1/98/MM z dnia 5.11.1998 r.

2. Ceny i stawki op³at ustalone w taryfie podane s¹ jako ceny netto i ceny brutto (zawieraj¹ce 22 % podatku VAT).
3. Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu
us³ug wiadczonych dla tych odbiorców w zale¿noci od ród³a zasilania i w³asnoci urz¹dzeñ ciep³owniczych
(sieci i wêz³ów).
2. S£OWNIK POJÊÆ I SKRÓTÓW STOSOWANYCH W TARYFIE


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



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



Sprzedawca  Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce
odbiorcy ciep³o na warunkach okrelonych w umowie sprzeda¿y,
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Grupa odbiorców  grupa odbiorców pobieraj¹cych ciep³o o okrelonych parametrach, charakteryzuj¹ca siê
zbli¿onymi warunkami dostawy ciep³a,



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



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



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



Sieci niskoparametrowe  czêæ instalacji odbiorczej, ³¹cz¹cej wêz³y lub lokalne ród³a ciep³a z poszczególnymi
budynkami,



Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia i instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a
dostarczanego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,



Grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny, z którym s¹ po³¹czone instalacje odbiorcze obs³uguj¹ce wiêcej ni¿ jeden
budynek,



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



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



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



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



Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów,



Wspó³czynnik korekcyjny  wspó³czynnik, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie 12 miesiêcy, w wysokoci zatwierdzonej przez Prezesa URE.
3. OBLICZANIE OP£AT.

a)

Roczn¹ op³atê za zamówion¹ moc ciepln¹  oblicza siê jako iloczyn mocy cieplnej, zamówionej przez odbiorcê i ceny
za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców, op³ata pobierana jest w 12 równych ratach miesiêcznych,

b)

Op³ata za dostarczone ciep³o  stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny ciep³a dla danej grupy odbiorców, op³ata pobierana jest w ka¿dym
miesi¹cu, w którym wyst¹pi³a dostawa ciep³a,

c)

Op³ata za nonik  stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego iloci
nonika ciep³a, dostarczonego do nape³niania i uzupe³nienia jako ubytków w sieciach ciep³owniczych i instalacjach
odbiorczych oraz ceny nonika ciep³a dla danej sieci ciep³owniczej, op³ata pobierana jest w ka¿dym miesi¹cu,
w którym dostarczono nonik ciep³a,

d)

Op³ata abonamentowa  stanowi iloczyn liczby przy³¹czy, doprowadzaj¹cych ciep³o do wêz³ów cieplnych w obiektach
odbiorcy i stawki op³aty abonamentowej, op³ata pobierana jest w ka¿dym miesi¹cu, w którym jest wystawiana
faktura.

W przypadku wêz³ów grupowych i odbiorców zasilanych z lokalnych róde³ ciep³a jako podstawê okrelenia op³aty
abonamentowej przyjmuje siê: zamiast liczby przy³¹czy, liczbê urz¹dzeñ pomiarowych a w przypadku ich braku, liczbê
obiektów zasilanych z wêz³a grupowego lub ród³a lokalnego. W przypadku rozliczania obiektu zasilanego z jednego
przy³¹cza przez wiêcej ni¿ jedno urz¹dzenie pomiarowe, jako podstawê okrelenia op³aty abonamentowej zamiast liczby
przy³¹czy, przyjmuje siê liczbê przy³¹czy lub budynków.
4. PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY.
1. Sprzedawca w rozliczeniach z odbiorcami stosuje ceny i stawki w oparciu o podzia³ odbiorców ciep³a na grupy
dokonany wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
 rodzaje róde³ ciep³a,
 kryterium w³asnoci wêz³ów,
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GRUPA A1
 Grupa odbiorców zasilanych z wêz³ów indywidualnych oraz wêz³ów grupowych stanowi¹cych
w³asnoæ dostawcy i eksploatowanych przez dostawcê, przy czym instalacje odbiorcze za wêz³ami
grupowymi s¹ w³asnoci¹ odbiorców i eksploatowane przez odbiorców.
GRUPA A2
 Grupa odbiorców zasilanych z wêz³ów indywidualnych oraz wêz³ów grupowych stanowi¹cych
w³asnoæ odbiorców i eksploatowanych przez odbiorców, przy czym instalacje odbiorcze za wêz³ami
grupowymi s¹ w³asnoci¹ odbiorców i s¹ eksploatowane przez odbiorców.
GRUPA B
 Grupa odbiorców, dla których ród³em wytwarzania energii cieplnej jest lokalne ród³o ciep³a.

5. RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ CEN I STAWEK OP£AT.
Odbiorcy grupy A

Lp.

Rodzaj cen i stawek op³at

Jm.

1.
2.
3.
4.
5.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ *
Cena ciep³a *
Cena za nonik ciep³a *
Stawka op³at za us³ugi przesy³owe
Stawka op³at abonamentowych

Z³/MW
Z³/GJ
Zù/m³
Z³/MW
Z³/szt.

Odbio
netto
5.234,29
24,45
7,82
3.879,12
11,85

* Uwaga: Podane ceny dotycz¹ ciep³a wytworzonego w kot³owni Rejonowej PEC Police S.A.
W rozliczeniach z odbiorcami sprzedawca stosuje ceny wynikowe zale¿ne od cen ustalonych dla ciep³a zakupionego
z Zak³adów Chemicznych Police S.A. i cen w³asnych, obliczonych wed³ug algorytmów podanych w czêci 8
pkt 1.
Odbiorcy grupy B

Lp.
Rodzaj cen i stawek op³at
1. Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
2. Cena ciep³a
3. Cena za nonik ciep³a

Jm.
Z³/MW
Z³/GJ
Zù/m³

n
5.

6. OP£ATY ZA PRZY£¥CZENIE DO SIECI CIEP£OWNICZEJ.
Wysokoæ op³at okrelonych w umowie o przy³¹czenie do sieci oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1. Je¿eli umowa o przy³¹czenie nie stanowi inaczej, op³ata za przy³¹czenie do sieci pobierana jest przed rozpoczêciem
dostarczania ciep³a i stanowi sumê op³at za przy³¹cze, za wykonanie przejæ przez cianê i za rozbudowê sieci
ciep³owniczej, których wysokoæ oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
P1  op³ata za przy³¹cze  stanowi iloczyn d³ugoci przy³¹cza i stawki op³aty za to przy³¹cze.
P2  op³ata za wykonanie przejæ przy³¹czy przez cianê  stanowi iloczyn iloci wykonanych, okrelonego rodzaju,
przejæ przez ciany i stawek op³at za te przejcia.
P3  op³ata za rozbudowê sieci ciep³owniczej  jest zale¿na od udzia³u odbiorcy w obci¹¿eniu odcinków sieci,
którymi nonik ciep³a jest dostarczany do przy³¹cza wykonanego dla tego odbiorcy oraz stanowi iloczyn
obliczeniowego natê¿enia przep³ywu nonika ciep³a dla przy³¹cza i stawki op³aty za rozbudowê poszczególnych
odcinków sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cych ciep³o do przy³¹cza.
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Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej wynosz¹:

Lp.

Rodzaj op³aty

a)

Stawka op³aty za budowê przy³¹czy:
–
sieæ cieplna do DN 32 mm
–
sieæ cieplna do DN 40 mm
–
sieæ cieplna do DN 50 mm
–
sieæ cieplna do DN 65 mm
–
sieæ cieplna do DN 80 mm
–
sieæ cieplna do DN 100 mm
–
sieæ cieplna do DN powy¿ej 100mm*

b) Stawka op³aty za wykonanie przejæ
przy³¹czy przez cianê:
–
rura stal. preizolowana do Ø 50/125
–
rura stal. preizolowana do Ø 65/140
–
rura stal. preizolowana do Ø 80/160
–
rura stal. preizolowana do Ø 100/200**

J
Z³/m
bie¿

z³/z

* stawki op³at za budowê przy³¹czy powy¿ej DN 100 mm, bêd¹ zawarte w Umowie z konkretnym odbiorc¹ na
podstawie kalkulacji indywidualnej.
** stawki op³aty za wykonanie przejæ przy³¹czy przez cianê powy¿ej Ø 100/200 bêd¹ zawarte w Umowie
z konkretnym odbiorc¹ na podstawie kalkulacji indywidualnej.
2. Podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za rozbudowê sieci ciep³owniczej, s¹ kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych,
ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu
inwestorskiego, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119, poz. 773) obowi¹zuj¹ce w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie.
W razie powierzenia wykonania przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek
op³at za budowê przy³¹czy, wykonanie przejcia przez cianê obiektu i rozbudowê sieci mo¿e byæ kosztorys
prac projektowych i budowlano-monta¿owych niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku
przetargu ofercie, pod warunkiem ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa wy¿ej.
7. OP£ATY DODATKOWE.

Lp.

Op³ata za:

1.

Op³ata za dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarcza
z wêz³a lub z sieci sprzedawcy na zlecenie odbiorcy – sta
liczby przy³¹czy, w których przerwano lub wznowiono d
ciep³a i stawki op³aty za przerwanie i wznowienie dostar
do przy³¹cza,
Op³ata za us³ugi pogotowia technicznego wykonanych n
odbiorcy na instalacjach odbiorcy – stanowi sumê iloczy
poszczególnych rodzajów us³ug, wykonanych przez pog
techniczne i stawek op³at za poszczególne rodzaje us³ug
od mocy wêz³a cieplnego odbiorcy,
nape³nianie instalacji,
–
do 50 kW
–
51÷ 200 kW
–
powy¿ej 200 kW
wy³¹czenie pionu
odciêcie przy³¹cza
ponowne w³¹czenie przy³¹cza

2.

a)

b)
c)
d)
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8. WARUNKI STOSOWANIA CEN I OP£AT.
1. Warunki prowadzenia rozliczeñ na podstawie cen i op³at ustalonych przez inne przedsiêbiorstwa energetyczne.
Odbiorcy ciep³a z grup A1, A2 pobieraj¹ ciep³o z miejskiej sieci cieplnej zasilanej z dwóch róde³ ciep³a  Z.CH.
Police S.A. (obce ród³o ciep³a) oraz kot³owni Rejonowej stanowi¹cej w³asnoæ PEC S.A. Police.
Ceny za moc zamówion¹ ciep³a oraz nonik ciep³a stosowane przez sprzedawcê dla tych grup odbiorców uzale¿nione
s¹ od cen ustalonych przez Z.CH. Police S.A.
Do wyliczenia cen za zamówiona moc ciepln¹, za ciep³o i za nonik ciep³a stosuje siê nastêpuj¹ce algorytmy:
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

CN = 0,607 x CNZCH + 0,393 x CNRej

Cena za ciep³o

Cc = 0,618 x CcZCH + 0,382 x CcRej

Cena za nonik ciep³a

Cn = 0,669 x CnZCH + 0,331 x CnRej

gdzie:
CN  cena za zamówion¹ moc ciepln¹.
CNZCH  cena za zamówion¹ moc ciepln¹ ustalona przez Z.CH. Police.
CNRej  cena za moc ciepln¹ w kot³owni Rejonowej.
0,607  wspó³czynnik wyra¿aj¹cy udzia³ Z.CH. Police w pokryciu zamówionej mocy przez odbiorców mocy cieplnej.
0,393  wspó³czynnik wyra¿aj¹cy udzia³ kot³owni Rejonowej w pokryciu zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej.
Cc  cena ciep³a.
CcZCH  cena ciep³a ustalona przez Z.CH. Police.
CcRej  cena ciep³a wytworzonego w kot³owni Rejonowej.
0,618  wspó³czynnik wyra¿aj¹cy udzia³ Z.CH. Police w wytworzeniu ciep³a pobranego przez odbiorców.
0,382  wspó³czynnik wyra¿aj¹cy udzia³ kot³owni Rejonowej w wytworzeniu ciep³a pobranego przez odbiorców.
Cn  cena nonika ciep³a.
CnZCH  cena nonika ciep³a ustalona przez Z.CH. Police.
CnRej  cena nonika ciep³a wytworzonego w kot³owni Rejonowej.
0,669  wspó³czynnik wyra¿aj¹cy udzia³ Z.CH. Police w wytworzeniu nonika ciep³a pobranego z sieci cieplnej.
0,331  wspó³czynnik wyra¿aj¹cy udzia³ kot³owni Rejonowej w wytworzeniu nonika ciep³a pobranego z sieci cieplnej.
2. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w taryfie ceny i stawki op³at stosowane s¹ przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
okrelonych w rozdziale 7 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r., w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczej, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642) a tak¿e § 35 ust. 1, 2 i 3 rozporz¹dzenia taryfowego.
3. Op³aty za nielegalny pobór ciep³a.
Op³aty za nielegalny pobór ciep³a oraz w przypadku, gdy ciep³o pobierane jest bez zawarcia umowy sprzeda¿y
sprzedawca bêdzie stosowaæ zgodnie z § 36 i 37 rozporz¹dzenia taryfowego.
9. ZASADY DOSTOSOWYWANIA STAWEK OP£AT I CEN DO ZMIENIAJ¥CYCH SIÊ WARUNKÓW
EKONOMICZNYCH.
1. Przedsiêbiorstwo energetyczne, nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy dostosowuje ceny i stawki op³at, stanowi¹ce
podstawê do obliczania wysokoci op³at do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych zgodnie z § 17
rozporz¹dzenia taryfowego.
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2. Wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa
energetycznego w okresie 12 miesiêcy okrelono w wysokoci 0,0 %.
10. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OP£AT
Odbiorcy zostan¹ powiadomieni o zmianie cen i stawek op³at pisemnie, w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹
wprowadzenia nowych cen i stawek op³at.
Poz. 602
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 27 sierpnia 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorcê Marka W³adys³awa Zabrzeckiego
 Zak³ad Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania Roboty Ziemne w Szczecinie.
Informuje siê, i¿ w dniu 25 sierpnia 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez
Przedsiêbiorcê Marka W³adys³awa Zabrzeckiego  Zak³ad Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania Roboty Ziemne w Szczecinie
o nastêpujacej treci:
DECYZJA
nr OSZ820/9261A/24/99
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126)
oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r.
Nr 9, poz. 26, Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55, Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183;
z 1986 r. Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123, Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r.
Nr 100, poz. 442, Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 944 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126),
a tak¿e na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ
z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), o rozpatrzeniu wniosku
z dnia 16 kwietnia 1999 r. Pana Marka W³adys³awa Zabrzeckiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Zak³ad Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania Roboty Ziemne posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON:
810538617 zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorc¹ postanawiam:
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienionego Przedsiêbiorcê stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
przedsiêbiorstwa, o którym mowa w § 17 ust. 25 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym
rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291),
w wysokoci 1 %,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia
31 padziernika 2000 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Pana Marka W³adys³awa
Zabrzeckiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Zak³ad Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania Roboty
Ziemne z siedzib¹ w Szczecinie, posiadaj¹cego koncesjê na przesy³ i dystrybucjê wydan¹ w dniu 28 lutego 1999 r. o numerze
PCC/791/9261/W/3/99/AD, w dniu 16 kwietnia 1999 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez zainteresowanego Przedsiêbiorcê.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorca
opracowa³ taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) oraz z przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
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zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz
z 1999 r. Nr 30, poz. 291), a wzrost cen i stawek op³at nie przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54
ust. 2).
Na podstawie § 17 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. zatwierdzono okrelony przez
Przedsiêbiorcê wspó³czynnik korekcyjny X w wysokoci 1%, który uwzglêdnia mo¿liw¹ do uzyskania poprawê
efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa.
Ze wzglêdu na to, i¿ Przedsiêbiorca wprowadzi³ nowe rodzaje stawek op³at, zgodnie z § 16 ust. 2 powy¿ej przywo³anego
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia6 padziernika 1998 r. ustalono okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych
stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 31 padziernika 2000 r. Z uwagi bowiem na ochronê interesów odbiorców
konieczna bêdzie weryfikacja wprowadzonych stawek op³at po tym okresie obowi¹zywania.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w rozstrzygniêciu decyzji.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Wicedyrektor Pó³nocno-Zachodniego
Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Szczecinie
Barbara Giejsztowt
Za³¹cznik do Decyzji Prezesa URE
z dnia 27 sierpnia 1999 r.
Nr OSZ820/9261A/24/99
TARYFA DLA CIEP£A
W rozliczeniach za ciep³o dostarczane przez Zak³ad Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania. Roboty Ziemne.
Marek W³adys³aw Zabrzecki zam. Szczecin ul. Szeroka 33A z siedzib¹
ul. W³ociañska Nr 1, 70-660 Szczecin.
Czêæ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie.
U¿yte w taryfie okrelenia oznaczaj¹:
1. ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia techniczne lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a dostarczanego
do sieci ciep³owniczej lub zainstalowane w obiekcie urz¹dzenia lub instalacje do wytwarzania ciep³a, które zasilaj¹
instalacje odbiorcze w tym obiekcie,
2. Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
3. Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cy ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
4. Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
5. Grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny, z którym s¹ po³¹czone instalacje odbiorcze obs³uguj¹ce wiêcej ni¿ jeden
budynek,
6. Instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej
wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w budynkach,
7. Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenia s³u¿¹ce do pomiaru iloci i parametrów
nonika ciep³a, których odczyty stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
8. Dystrybucja  rozdzia³ i dostarczanie do odbiorców paliw lub energii za pomoc¹ sieci,
9. Zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e wyst¹piæ
w warunkach obliczeniowych dla wszystkich rodzajów potrzeb cieplnych przez okres co najmniej jednej godziny,
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10. Warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o i temperatura wody u¿ytkowej. Obliczeniowa
temperatura powietrza zewnêtrznego dla obiektów zlokalizowanych na terenie Dziwnowa wynosi: 16°C,
11. Obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a  najwiêksze natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a odpowiadaj¹ce
zamówionej mocy cieplnej i parametrom nonika ciep³a, okrelone w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
12. Tabela regulacyjna  przedstawiona w postaci tabeli lub na wykresie zale¿noæ temperatury nonika ciep³a od
warunków atmosferycznych,
13. Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów,
14. Odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
15. Taryfa  zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiêbiorstwo energetyczne
i wprowadzony jako obowi¹zuj¹cy dla okrelonych w nim odbiorców w trybie okrelonym ustaw¹,
16. Ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 158, poz. 1042 i Nr 162, poz. 1126),
17. Rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ
z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 i z 1999 r.),
18. Rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia,
obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642).
Czêæ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o.
Zak³ad Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania. Roboty Ziemne. Marek W³adys³aw Zabrzecki zam. Szczecin ul. Szeroka 33A
z siedzib¹ ul. W³ociañska Nr 1, 70-660 Szczecin na podstawie umowy na dostawê energii cieplnej Nr 135/96/Dz z dnia
19 grudnia 1996 r. zaopatruje w ciep³o wytworzone w lokalnej kot³owni w Dziwnowie przy ul. Dziwnej Nr 9 budynki
mieszkalne przy ul. Dziwnej Nr 1 do Nr 8 i Nr 9 do Nr 12 oraz w ciep³a woda u¿ytkowa dla mieszkañców budynków Nr 11
i Nr 12, bêd¹cych w³asnoci¹ OT Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w winoujciu, wykorzystuj¹c nieodp³atnie
udostêpnion¹ infrastrukturê energetyczn¹, pomieszczenia i place oraz wiadczy us³ugi:
-

eksploatacji kot³owni o mocy wytwórczej 2x0,708 MW w zakresie wytwarzania ciep³a, przygotowania nonika ciep³a,
przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej,

-

przesy³ania i rozdzia³u ciep³a do obiektów,

-

remontu i konserwacji róde³ ciep³a, wymiennika ciep³ej wody u¿ytkowej, sieci przesy³owej, wêz³ów cieplnych
i instalacji odbiorczych.

Dodatkowo wykonuje na zlecenia odbiorcy:
-

przerwanie i wznowienie dostarczania ciep³a,

-

sprawdzenia prawid³owoci wskazañ uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych,

-

us³ugi w zakresie usuwania awarii w zasobach mieszkaniowych.

Na dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a u¿ytkowanymi sieciami udzielono w³acicielowi
przedsiêbiorstwa koncesji Nr PCC/791/9261/W/3/99/AD, wa¿nej do dnia 28 lutego 2009 r.
Dzia³alnoæ gospodarcz¹ wpisano do ewidencji prowadzonej przez Wydzia³ Aktywnoci Gospodarczej U. M. w Szczecinie
pod nr P/004294/94.
Czêæ 3
Podzia³ odbiorców na grupy.
A.

Ciep³o wytwarzane jest na potrzeby ogrzewania i podgrzewanie wody wodoci¹gowej.
Wytworzone ciep³o dostarczane jest jednemu odbiorcy  OT Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w winoujciu.

B.

Ze wzglêdu na jeden system technologiczny, jeden rodzaj nonika ciep³a o jednakowych parametrach, system
rozliczeñ, miejsce dostarczenia ciep³a, zakres niezawodnoci i ci¹g³oci wiadczonych us³ug wyró¿nia siê jedn¹
grupê odbiorców  A1.
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Czêæ 4
Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at.
A.

Tabela stawek op³aty za us³ugi przesy³owe i dystrybucji ciep³a.

Lp.

Wyszczególnienie stawek op³aty

Jedn. miary

1.

Stawka op³aty abonamentowej

z³/przy³. m-c

2.

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

z³/MW m-c

Staw

B. Tabela rodzajów i wysokoci stawek dodatkowych op³at.

Lp.

Wyszczególnienie stawek op³aty

1.

Stawka op³aty za przerwanie
i wznowienie dostarczania ciep³a
Stawka op³aty za dodatkowe
sprawdzenie prawid³owoci wskazañ
uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego
Stawka op³at za us³ugi pogotowia
technicznego
Op³ata za inne us³ugi lub czynnoci
wykonane na zlecenie odbiorcy
ciep³a

2.

3.
4.

Jedn. miary

Staw

z³/zlecenie
z³/pomiar
z³/8 r-g
z³/8 r-g

Z powodu braku uprawnieñ przedsiêbiorstwa energetycznego nie bêd¹cego w³acicielem sieci ciep³owniczej nie okrelono
stawek op³at za przy³¹czenia do sieci. W przypadku pozyskania nowych odbiorców i zgody w³aciciela na przy³¹czenie,
stawki op³at kalkulowane bêd¹ wg poni¿szych zasad.
1. Podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za:
 budowê przy³¹czy,
 wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu,
 rozbudowê sieci ciep³owniczej,
s¹ kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz czynników produkcji
dla potrzeb sporz¹dzenia kosztorysu inwestorskiego, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773), obowi¹zuj¹ce w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie.
2. W razie powierzenia wykonania przy³¹czenia osobie trzeciej w drodze przetargu podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
budowê przy³¹czy, wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu i rozbudowê sieci mo¿e byæ koszt prac
projektowych i budowlano-monta¿owych niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia okrelony w z³o¿onej w toku
przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt 1.
Czêæ 5
Zasady ustalania cen i stawek op³at.
1. Stawki op³at stosowane w taryfie obliczane s¹ na podstawie poniesionych w roku rozliczeniowym uzasadnionych
kosztów przesy³ania i dystrybucji, kosztów realizacji przerwania i wznowienia dostaw ciep³a na dodatkowe zlecenie
odbiorcy, kosztów sprawdzenia prawid³owoci wskazañ uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu
zamontowania.
Uzasadnione koszty, o których mowa wy¿ej, ustala siê na podstawie ewidencji kosztów, prowadzonej zgodnie
z dokumentacj¹ ksiêgow¹ opisuj¹c¹ przyjête zasady rachunkowoci, okrelone w przepisach o rachunkowoci,
w sposób umo¿liwiaj¹cy ustalenie kosztów sta³ych i kosztów zmiennych poniesionych przez przedsiêbiorstwo
w stosunku do wydzielonej grupy odbiorców.
Zgodnie z § 7 ust. 3, § 15 ust. 4, § 30 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego ustalono bazow¹ stawkê op³aty
abonamentowej, bazow¹ stawkê op³at za us³ugi przesy³owe, bazowe stawki op³at dodatkowych.
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2. Zestawienie stosowanych cen na dostarczane ciep³o i nonik ciep³a z dzia³alnoci energetycznej nie objêtej koncesj¹,
na podstawie § 25 rozporz¹dzenia taryfowego, obliczone zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie  Prawo
energetyczne i rozporz¹dzeniu jest w posiadaniu przedsiêbiorstwa i bêdzie stosowane przy zmianach umowy
z odbiorc¹.
Czêæ 6
Warunki stosowania cen i stawek op³at.
1. Inne us³ugi lub czynnoci wykonane na zlecenia odbiorcy ciep³a obejmuj¹:
wymianê skorodowanych odcinków instalacji centralnego ogrzewania lub ciep³ej wody u¿ytkowej,
zmianê trasy zasilania i powrotu w budynkach odbiorcy ciep³a,
chemiczne czyszczenie z osadów kamienia instalacji centralnego ogrzewania,
wymianê izolacji termicznej na ruroci¹gach centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u¿ytkowej,
wymianê zaworów przygrzejnikowych na termostatyczne.
2. Podstaw¹ do naliczania nale¿noci dla odbiorcy za dostarczone ciep³o, s¹ wskazania ciep³omierzy zainstalowanych
na ruroci¹gach powrotu z instalacji c.o. budynków przy ul. Dziwnej Nr 1 ¸ 8 i przy ul. Dziwnej Nr 9 ¸12 oraz liczniki
ciep³a dla ciep³ej wody u¿ytkowej budynków przy ul. Dziwnej Nr 11 i 12.
3. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Strony obowi¹zuj¹ standardy wyszczególnione w rozdziale 7 § 33¸39 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
4. Sposób postêpowania w przypadku zg³aszania reklamacji.
Je¿eli umowa o dostawie ciep³a nie stanowi inaczej, obowi¹zuj¹ standardy jakociowe obs³ugi odbiorców zawarte
w § 36 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5. Sposób obliczania nale¿noci w przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy.
Sposób obliczania nale¿noci w przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy reguluje § 32. ust. 1
rozporz¹dzenia taryfowego.
6. Sposób postêpowania w obliczaniu nale¿noci w przypadku uszkodzenia uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego.
Sposób postêpowania i obliczania nale¿noci w przypadku uszkodzenia uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego reguluje
§ 33 ust. 14 rozporz¹dzenia taryfowego.
7. Zasady ustalania bonifikat i upustów.
Zasady ustalania bonifikat i upustów reguluje § 34 rozporz¹dzenia taryfowego.
8. Op³aty za nielegalny pobór ciep³a.
Op³aty za nielegalny pobór ciep³a bêd¹ naliczane zgodnie z § 36 i § 37 rozporz¹dzenia taryfowego.
Czêæ 7
Zasady wprowadzania zmiany stawek op³at.
1. Zgodnie z § 17 rozporz¹dzenia taryfowego przedsiêbiorstwo energetyczne, nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy
dostosuje stawki op³at do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych.
2. Na okres obowi¹zywania taryfy wspó³czynnik korekcyjny X zosta³ okrelony w wysokoci 1% zgodnie z § 17 ust. 5
rozporz¹dzenia taryfowego.
3. Zmiany stawek op³at podaje siê do wiadomoci odbiorcy ciep³a przez pisemne zawiadomienie zawieraj¹ce nowe
stawki op³at oraz podstawê ich zmiany z 30 dniowym wyprzedzeniem.
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KOMUNIKAT
Uprzejmie informuje siê PT. Prenumeratorów, i¿ cena prenumeraty rocznej jednego egzemplarza
Dziennika Urzêdowego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie w 2000 roku 200,00 z³otych.
Prenumeratê mo¿na zg³aszaæ tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia 2000 r. uiszczaj¹c
stosown¹ kwotê na konto Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4,
Wydzia³ Finansowy,
do NBP O/O Szczecin Nr 10101599-5597-223-1
powiadamiaj¹c o wp³acie ww. Wydzia³.
Dodatkowo informuje siê, i¿ w miarê posiadanych rezerw, mo¿na nabyæ pojedyncze egzemplarze
Dziennika w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146,
tel. 4303-402.
Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 0,15 z³ od ka¿dej strony.
Nadto Dzienniki Urzêdowe mo¿na otrzymaæ do wgl¹du w bibliotece Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146.
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