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UCHWA£A NR VIII/53/99
Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 30 czerwca 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1988 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1125) Rada Gminy:
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§ 1.
Uchwala Statut Gminy Przelewice stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XIV/100/96 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 9, poz. 73).
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zdzis³aw Pijewski
STATUT
GMINY PRZELEWICE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Gmina Przelewice jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób zamieszkuj¹cych w jej granicach administracyjnych.
§ 2.
1.

Gmina Przelewice obejmuje obszar o powierzchni 162,2 km2 w województwie zachodniopomorskim.

2.

Granice Gminy okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

W Gminie tworzy siê jednostki pomocnicze: so³ectwa.

§ 3.
§ 4.

1.

Gmina posiada osobowoæ prawn¹.

2.

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

Organy Gminy maj¹ swoj¹ siedzibê w Przelewicach.

§ 5.
§ 6.

1.

Herb Gminy przedstawia: owaln¹ tarczê w³aciw¹, ozdobion¹ u góry ga³¹zkami Dawidii w barwach naturalnych
podtrzymuj¹cymi ¿ó³t¹ tabliczkê z nazw¹ gminy. W tarczy na polu szarym pas z³oty lewo skos, a na nim gryf
województwa zachodniopomorskiego z dziobem i pazurami z³otymi.

2.

Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.

3.

Zasady u¿ywania herbu Gminy Przelewice okrela regulamin okrelaj¹cy prawo u¿ywania herbu stanowi¹cy za³¹cznik
nr 3 do Statutu.
II. ZADANIA GMINY
§ 7.

1.

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej oraz tworzenie
warunków jej racjonalnego i harmonijnego rozwoju.

2.

Do zadañ Gminy nale¿¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska,
2) gminnych dróg, ulic, placów, mostów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania
czystoci oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk, utylizacji odpadów komunalnych oraz 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 gimnazjum, szkó³ podstawowych, przedszkoli i innych placówek owiatowo-wychowawczych,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
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kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
targowisk i hal targowych,
zieleni gminnej i zadrzewieñ,
cmentarzy gminnych,
porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
§ 8.

Gmina wykonuje na³o¿one przez ustawy lub wynikaj¹ce z zawartych z organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej
szczebla powiatowego porozumieñ - zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej oraz zadania z zakresu organizacji,
przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.
§ 9.
W celu wykonywania zadañ Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa i zawieraæ umowy
z innymi podmiotami.
III. W£ADZE GMINY
Referendum
§ 10.
1.

W sprawach szczególnie wa¿nych dla Gminy, mieszkañcy mog¹ wypowiedzieæ siê w formie referendum.

2.

Zasady i tryb przeprowadzania referendum okrelaj¹ odrêbne przepisy.
ORGANY GMINY
§ 11.

Organami Gminy s¹ Rada Gminy i Zarz¹d Gminy.
§ 12.
1.

Rada Gminy jest organem stanowi¹cym i kontrolnym.

2.

Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.

3.

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

4.

W sk³ad Rady Gminy wchodzi 18 radnych.

5.

Odwo³anie rady gminy przed up³ywem kadencji nastêpuje w drodze referendum gminnego na wniosek co
najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do g³osowania. Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

6.

Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i jednego Wiceprzewodnicz¹cego w g³osowaniu tajnym
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady. Funkcji tych nie
mo¿na ³¹czyæ ze stanowiskiem Wójta.

7.

W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie
rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.

8.

Odwo³anie Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu Rady w trybie okrelonym w ust. 6.

9.

Wy³¹cznym zadaniem Przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy Rady Gminy oraz prowadzenie jej obrad.
W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego, jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 13.

1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju, lub w przypadku wyborów
przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem
radny.
3. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni sk³adaj¹ lubowanie.
lubujê uroczycie jako radny pracowaæ dla dobra i pomylnoci gminy, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem oraz
interesami gminy i jej mieszkañców, godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszcz¹c siê o ich sprawy
oraz nie szczêdziæ si³ dla wykonywania zadañ gminy.
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4.

lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹
s³owolubujê.

5.

Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji,
sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
§ 14.

Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Gminy nale¿y:
1) uchwalanie Statutu Gminy,
2) stanowienie aktów prawa miejscowego,
3) wybór i odwo³anie Zarz¹du,
4) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy,
5) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Gminy oraz rozpatrywania sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du, w tym
dzia³alnoci finansowej,
6) uchwalanie bud¿etu gminy,
7) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³ w sprawie udzielenia lub nieudzielania
absolutorium dla zarz¹du z tego tytu³u,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych odrêbnymi ustawami,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy
ni¿ 3 lata o ile przepisy ustaw nie stanowi¹ inaczej,
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,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowana inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
corocznie przez Radê Gminy,
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,
10) okrelania wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
12) uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
13) uchwalanie programów gospodarczych,
14) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
15) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej o których mowa w § 8,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielana na ten cel odpowiedniego
maj¹tku,
17) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
18) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych do kompetencji Rady Gminy.
§ 15.
Pozosta³e postanowienia dotycz¹ce organizacji i dzia³ania Rady Gminy zawiera uchwalony przez Radê regulamin rady
stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do Statutu.
ZARZ¥D GMINY
§ 16.
1.

Zarz¹d Gminy jest organem wykonawczym gminy.

2.

W sk³ad Zarz¹du Gminy wchodz¹: Wójt jako przewodnicz¹cy zarz¹du, Zastêpca Wójta i pozostali cz³onkowie
w liczbie 3 osób.

3.

Cz³onkowie Zarz¹du Gminy mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu Rady.
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Po up³ywie kadencji Rady Gminy Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru nowego zarz¹du.
§ 17.

1.

Uchwa³y Zarz¹du Gminy podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu zarz¹du w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej iloci g³osów decyduje g³os Wójta.

2.

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

3.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady,
2) wykonywanie uchwa³ rady,
3) gospodarowanie mieniem gminnym,
4) wykonywanie bud¿etu gminy,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej i samorz¹dowej szczebla powiatowego
wynikaj¹cych z ustaw i zawartych porozumieñ,
7) sk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej gminy,
8) udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
pe³nomocnictwa do dzia³ania oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynnoci przekraczaj¹cych
zakres zwyk³ego zarz¹du,
9) wydawanie w formie zarz¹dzeñ przepisów porz¹dkowych w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki.
§ 18.

1.

Wójt organizuje pracê Zarz¹du Gminy, kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje gminê na zewn¹trz.

2.

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

3.

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

4.

Wójt jest kierownikiem Urzêdu Gminy, zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników gminnych i kierowników jednostek
organizacyjnych gminy.

5.

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

6.

Wójt mo¿e upowa¿niæ na pimie swojego zastêpcê, pracowników gminy oraz kierowników jednostek
organizacyjnych gminy, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 5.

7.

Wójt sk³ada Radzie Gminy na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
§ 19.

Do zadañ Wójta w zakresie organizowania pracy Zarz¹du Gminy nale¿y w szczególnoci:
1)

okrelanie czasu i miejsca posiedzenia Zarz¹du,

2)

przygotowywanie materia³ów do porz¹dku obrad,

3)

zapewnienie obs³ugi posiedzenia Zarz¹du.
§ 20.

1.

Cz³onkowie Zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³ w jego pracach.

2.

Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeby, jednak nie rzadziej
ni¿ raz na miesi¹c.

3.

W razie potrzeby, Wójt mo¿e zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du w innym terminie.

4.

Wójt jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków Zarz¹du,
w terminie 3 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 21.

1.

Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje i przewodniczy im Wójt lub zastêpca Wójta.

2.

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

3.

Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Wójt mo¿e zobowi¹zaæ pracowników gminy oraz jednostek organizacyjnych
gminy, w³aciwych ze wzglêdu na przedmiot obrad.

4.

Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.
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§ 22.
1.

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

2.

Uchwa³y Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du obecni na jego posiedzeniu.

3.

Uchwa³y Zarz¹du bêd¹ce decyzjami z zakresu administracji publicznej podpisuje Wójt.

§ 23.
Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom Zarz¹du oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi gminy.
§ 24.
1.

Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.

2.

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

3.

Zarz¹d udostêpnia protoko³y swoich posiedzeñ do publicznego wgl¹du, o ile nie narusza to przepisów o ochronie
informacji niejawnych.

4.

Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ Zarz¹du maj¹ prawo wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ Zarz¹du.
§ 25.

1.

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

2.

Ponadto Sekretarz gminy zapewnia merytoryczn¹ i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów
kolegialnych gminy oraz wykonuje inne zadania w ramach udzielanych upowa¿nieñ.
§ 26.

1.

Skarbnik gminy jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu gminy.

2.

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

3.

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

4.

Do kontrasygnaty czynnoci, o których mowa w ust. 3 Skarbnik mo¿e upowa¿niæ drug¹ osobê.

5.

Skarbnik gminy, który odmówi³ kontrasygnaty, ma jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie Wójta,
przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 27.

1.

Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du oraz gminnych jednostek organizacyjnych; w tym celu powo³uje Komisjê
Rewizyjn¹.

2.

Komisja Rewizyjna sk³ada siê z piêciu Radnych, wybieranych w g³osowaniu tajnym.

3.

Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera i odwo³uje Rada Gminy sporód cz³onków Komisji.
§ 28.

1.

Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du Gminy w zakresie zarz¹dzania mieniem i wykonania bud¿etu
z uwzglêdnieniem kryterium legalnoci, rzetelnoci, celowoci i gospodarnoci.

2.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia
lub nieudzielanie absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek w tej sprawie zg³aszany jest, po zaopiniowaniu przez Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹, w terminie umo¿liwiaj¹cym rozpatrzenie go przez radê w ustawowym czasie.
§ 29.

1.

W zwi¹zku z przeprowadzan¹ kontrol¹ cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maj¹ prawo wgl¹du do dokumentów
kontrolowanej jednostki w zakresie objêtym kontrol¹ oraz ¿¹dania ustnych i pisemnych wyjanieñ.

2.

O podjêciu czynnoci kontrolnych Komisja powiadamia Przewodnicz¹cego Rady Gminy, Wójta i kierownika
kontrolowanej jednostki, okrelaj¹c przedmiot, zakres i datê rozpoczêcia kontroli.
§ 30.

1.

Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ okrelenie przedmiotu i zakresu
kontroli, dokonane w jej toku ustalenia, w tym ustalone nieprawid³owoci i przyczyny ich powstania oraz wnioski.
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2.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zg³osiæ uwagi do ustaleñ zawartych w protokole w terminie 7 dni od
dnia jego otrzymania.

3.

Protokó³ kontroli podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Komisji bior¹cy udzia³ w kontroli oraz kierownik kontrolowanej
jednostki.

4.

W terminie 14 dni od dnia podpisania protoko³u kierownik kontrolowanej jednostki powinien ustosunkowaæ siê
na pimie do wniosków kontroli i z³o¿yæ wyjanienia co do ustalonych nieprawid³owoci.
§ 31.

1.

Cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e byæ wy³¹czony z postêpowania kontrolnego w ka¿dym czasie, na wniosek lub
z urzêdu, je¿eli zachodz¹ uzasadnione w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.

2.

O wy³¹czeniu cz³onka Komisji Rewizyjnej postanawia Przewodnicz¹cy Komisji, a o wy³¹czeniu jej Przewodnicz¹cego
Rada Gminy.

3.

Postanowienie o wy³¹czeniu jest ostateczne.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
§ 32.

1.

Jednostki organizacyjne gminy tworzy siê w celu wykonania zadañ gminy.

2.

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera za³¹cznik nr 5 do Statutu.

3.

Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek nale¿y do Zarz¹du Gminy.
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 33.

1.

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu gminy.

2.

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

3.

Bud¿et gminy jest uchwalany przez Radê Gminy na rok kalendarzowy, zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 34.

1.

Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu gminy nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji Zarz¹du
Gminy.

2.

Zarz¹d Gminy przygotowuje i przedstawia Radzie Gminy, nie póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c zasady prawa bud¿etowego.
§ 35.

Rada Gminy okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1)

wymagan¹ przez Radê Gminy szczegó³owoæ projektu z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,

2)

wymagane materia³y informacyjne, które Zarz¹d Gminy powinien przedstawiæ Radzie Gminy wraz z projektem uchwa³y
bud¿etowej.
§ 36.

1.

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

2.

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

3.

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

4.

W przypadku, gdy dochody i wydatki pañstwa okrela ustawa o prowizorium bud¿etowym, Rada Gminy mo¿e
uchwaliæ prowizorium bud¿etowe gminy na okres objêty prowizorium pañstwa.

5.

Uchwa³ê bud¿etow¹ gminy lub uchwa³ê o której mowa w ust. 4, Wójt przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 37.

1.

Za prawid³owe wykonanie bud¿etu gminy odpowiada Zarz¹d Gminy.
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2.

Zarz¹dowi Gminy przys³uguje wy³¹cznie prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Gminy,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Gminy,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych w przypadkach okrelonych ustaw¹.

3.

Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji gminy jest jawna. Wymóg jawnoci jest spe³niany
w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu gminy.
MIENIE GMINY
§ 38.

Mieniem gminy jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez Gminê lub inne gminne osoby prawne.
§ 39.
Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu Gminy sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du.
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 40.
Zmian Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§ 41.
Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Przelewice

REGULAMIN
okrelaj¹cy prawo u¿ywania herbu
GMINY PRZELEWICE
1.

Herb gminy Przelewice u¿ywany winien byæ z powag¹ i godnoci¹, gdy¿ jest on znakiem szacunku dla ca³ej wspólnoty
samorz¹dowej gminy Przelewice.

2.

Herb gminy Przelewice jako znak i symbol gminy mo¿e byæ u¿ywany:
a) w wykonanej pieczêci ze znakiem herbu, która winna byæ w posiadaniu Wójta Gminy i wykorzystywania dla
celów wed³ug jego uznania,
b) jako ozdoba budynku siedziby organów gminy Przelewice,
c) na arkuszach papieru (format A4) maszynowego wydrukowany znak herbu Przelewic, mo¿e byæ wykorzystywany
w pismach urzêdowych gminy (z wyj¹tkiem wydawanych decyzji przez Zarz¹d i Wójta Gminy),
d) na znaczkach, proporczykach itp. wydawanych z okazji rocznic, jubileuszy lub wi¹t gminnych,
e) w innych przypadkach za zgod¹ Wójta Gminy Przelewice.

3.

Na komercyjne u¿ytkowanie herbu gminy Przelewice wymagana jest zgoda Zarz¹du Gminy Przelewice.
Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Przelewice
REGULAMIN
RADY GMINY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Regulamin wydany na podstawie § 16 Statutu Gminy Przelewice okrela tryb dzia³ania Rady, sposób obradowania na
sesjach i podejmowanie uchwa³ przez Radê.
§ 2.
Rada dzia³a na sesjach, przy pomocy Komisji i Zarz¹du Gminy. Zarz¹d i Komisje dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady, sk³adaj¹c
sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
II. SESJE RADY GMINY
§ 3.
Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie
o samorz¹dzie gminnym oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych.
§ 4.
1.

Rada odbywa sesje zwyczajne w iloci potrzebnej do wykonywania zadañ Rady, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.

2.

Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje umieszczone w planach pracy Rady.

3.

Sesjami zwyczajnymi mog¹ byæ tak¿e sesje nieprzewidziane w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie przewidzianym
w § 7 regulaminu.
§ 5.

Rada mo¿e odbywaæ sesje nadzwyczajne zwo³ane bez wzglêdu na plan pracy Rady, na wniosek Zarz¹du lub 1/4
ustawowego sk³adu Rady. Wnioskodawcy wskazuj¹ przedmiot obrad sesji.
§ 6.
1.

W okresie 3 miesiêcy od rozpoczêcia kadencji, Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, okrela uchwa³¹
g³ówne kierunki pracy i sposób realizacji zadañ Rady.

2.

Na ostatniej sesji w roku, Rada na wniosek Przewodnicz¹cego uchwala ramowy plan pracy i sposób jego realizacji
w nastêpnym roku.

3.

Rada w ka¿dym czasie mo¿e dokonaæ zmian i uzupe³nieñ planów pracy wskazanych w ust. 1 i 2.
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III. PRZYGOTOWANIE SESJI
§ 7.
1.

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

2.

O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia siê radnych pisemnie najpóniej na 7 dni przed terminem obrad.

3.

W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne
materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad, przy czym zawiadomienia wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej
uchwaleniu bud¿etu lub sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed sesj¹.

4.

W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia.
Wniosek o odroczeniu sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad przed przyst¹pieniem do
uchwalenia porz¹dku obrad.

5.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 8.

Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady w uzgodnieniu z Wójtem ustala szczegó³ow¹ listê osób zaproszonych na sesjê.
§ 9.
Zarz¹d Gminy obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.
IV. OBRADY
§ 10.
1.

Sesje Rady s¹ jawne.

2.

Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w tym
celu miejsce.
§ 11.

1.

Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹, zgodnie z treci¹ ustawy z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95) jawnoæ sesji lub jej czêæ zostaj¹ wy³¹czone
i Rada obraduje przy drzwiach zamkniêtych, przy czym osoby zaproszone do udzia³u w sesji w myl § 8 regulaminu
obrad mog¹ byæ obecne na sesji.

2.

Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 na wniosek co najmniej 1/4 liczby radnych obecnych na sesji Rada mo¿e
postanowiæ, i¿ ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³ecznoci Gminy lub poszczególnych obywateli, ca³a sesja lub
obrady nad okrelonymi punktami porz¹dku obrad odbêd¹ siê przy drzwiach zamkniêtych.
§ 12.

Rada mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y przy obecnoci co najmniej po³owy liczby radnych (quorum) chyba, ¿e
ustawa o samorz¹dzie gminnym stanowi inaczej.
§ 13.
1.

Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego Rady b¹d radnych,
Przewodnicz¹cy mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na
drugim posiedzeniu tej samej sesji.

2.

O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿noæ
wyczerpania porz¹dku obrad, koniecznoci jego rozszerzenia, potrzeby uzyskania dodatkowych materia³ów lub
inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub rozstrzygniêcie sprawy.
§ 14.

1.

W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli nie mo¿e
zwo³aæ quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej sesji, z tym, ¿e uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹
swoj¹ moc, je¿eli zosta³y podjête przy wymaganym quorum.

2.

Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opucili obrady odnotowuje siê w protokole.
§ 15.

Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka obrady Przewodnicz¹cy Rady, a w razie nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba
zastêpowania go w obradach Wiceprzewodnicz¹cy, za w przypadku gdy okolicznoci wskazane wy¿ej dotycz¹
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Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego, Rada mo¿e postanowiæ, ¿e obradom tej sesji przewodniczyæ mo¿e do czasu
przybycia na sesjê Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady, radny wybrany w g³osowaniu jawnym.
§ 16.
1.

Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego formu³y otwieram Sesjê Rady Gminy
w Przelewicach.

2.

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w przypadku
braku quorum stosuje siê odpowiednio przepis § 13 regulaminu.
§ 17.

1.

Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy Rady przedstawia projekt porz¹dku obrad Rady.

2.

Z wnioskami o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, Wójt lub jego Zastêpca.

3.

Porz¹dek obrad winien przewidywaæ przyjêcie przez Radê protoko³u z poprzedniej sesji, który winien byæ
udostêpniony radnym do osobistego zapoznania siê przed terminem obrad i nie musi byæ odczytywany w toku
sesji.

4.

Po wykonaniu czynnoci wskazanych w ust. 1 - 3 Rada uchwala porz¹dek sesji.

§ 18.
W porz¹dku obrad na pocz¹tku ka¿dej sesji przewiduje siê:
a)

zg³aszanie interpelacji przez radnych,

b)

krótk¹ informacjê Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych od ostatniej sesji,

c)

sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du, w tym z wykonania uchwa³ i postanowieñ Rady, które sk³ada Wójt lub
wyznaczony przez niego cz³onek Zarz¹du.
§ 19.

1.

Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do Zarz¹du, za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady.

2.

Interpelacjê sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla gminy.

3.

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

4.

Odpowied na interpelacjê udzielana jest ustnie na sesji lub pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty jej z³o¿enia.

5.

Na wniosek radnego Rada mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacjê do porz¹dku obrad.
§ 20.

1.

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

2.

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

1.

Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz¹dku obrad, zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2.

Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.

3.

Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku odbiera mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

4.

W przypadku naruszenia powagi sesji lub drastycznego utrudniania przez radnego prawid³owego toku obrad,
Przewodnicz¹cy mo¿e podziêkowaæ radnemu za uczestnictwo w tej sesji i poprosiæ go o opuszczenie sali obrad.

5.

Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje siê odpowiednio do osób spoza, Rady zaproszonych na sesjê i publicznoci.
§ 22.

1.

Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy przyjmuje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie lecz
nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym niezw³ocznie Radê.

2.

Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci:
a) przerwanie, odroczenie lub zamkniêcie posiedzenia,
b) zamkniêcie listy mówców lub dyskutantów,
c) odroczenie lub zamkniêcie dyskusji,
d) ograniczenie czasu wyst¹pienia dyskutantów,
e) przejcie do porz¹dku dziennego,
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odes³anie do komisji,
zmianê porz¹dku dziennego,
przeprowadzenie g³osowania,
stwierdzenie quorum,
przeliczenie g³osów,
w sprawie przestrzegania regulaminu obrad.

Poza porz¹dkiem dziennym i wnioskami formalnymi Przewodnicz¹cy udziela g³osu jedynie dla z³o¿enia owiadczenia
osobistego lub sprostowania b³êdnie zrozumia³ego, wzglêdnie niecile przytoczonego owiadczenia mówcy.
§ 23.

1.

Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód publicznoci, po uprzednim zg³oszeniu ich do zabrania g³osów
i uzyskaniu zgody Rady, przy czym przepis § 21 stosuje siê odpowiednio.

2.

Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które
swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ spokój b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 24.

1.

Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy oznajmia, ¿e Rada przystêpuje do g³osowania.

2.

Od tej chwili mo¿na zabieraæ g³os jedynie dla z³o¿enia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku
og³oszenia i to jedynie przed wezwaniem radnych do g³osowania.
§ 25.

1.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê zamykam sesjê Rady Gminy
w Przelewicach.

2.

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

3.

Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, które objê³y wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 26.

1.

Po og³oszeniu zamkniêcia sesji przez Przewodnicz¹cego Rada jest zwi¹zana uchwa³ami podjêtymi na tej sesji.

2.

Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów.
§ 27.

Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogólne
przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla danego miejsca.
§ 28.
1.

Z ka¿dej sesji pracownik Urzêdu Gminy sporz¹dza protokó³ obrad, w którym musz¹ byæ odnotowane podejmowane
rozstrzygniêcia.

2.

Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u z obrad
sesji przez Radê Gminy.

3.

Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych, listê obecnoci zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, z³o¿one na pimie usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na
rêce Przewodnicz¹cego.

4.

Protokó³ z obrad sesji sporz¹dza siê najpóniej w ci¹gu 14 dni od dnia zakoñczenia sesji. Kopie uchwa³ dorêcza siê
najpóniej w ci¹gu 5 dni od dnia zakoñczenia sesji Zarz¹dowi Gminy, a wyci¹gi z protoko³u dorêcza siê jednostkom
organizacyjnym, które s¹ nimi zainteresowane lub zobowi¹zane do okrelonych zadañ.

5.

Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w biurze obs³ugi Rady najpóniej w 15 dniu po odbyciu sesji
oraz na ka¿dej nastêpnej sesji.

6.

W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u,
przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy
magnetofonowej z nagrania przebiegu sesji.

7.

Je¿eli wniosek wskazany w ust. 6 nie bêdzie uwzglêdniony wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do Rady.

8.

Wnioski zg³oszone na sesji przekazywane s¹ do realizacji w ci¹gu 7 dni Zarz¹dowi Gminy.
§ 29.

Obs³ugê sesji (protoko³owanie, wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów, itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Gminy
podlegaj¹cy w sprawach merytorycznych bezporednio Przewodnicz¹cemu Rady.
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§ 30.
1.

Protokó³ z sesji Rady powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci powinien zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³,
nazwisko i imiê Przewodnicz¹cego i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) nazwiska i imiona nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
e) uchwalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów za, przeciw, wstrzymujê siê,
h) podpis Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

2.

Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi odpowiadaj¹cymi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku
kalendarzowego.
V. UCHWA£Y
§ 31.

1.

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

2.

Wniosek merytoryczny przyjêty na sesji podlega przekazaniu do w³aciwej Komisji lub Zarz¹dowi celem
przygotowania projektu uchwa³y, który bêdzie poddany pod g³osowanie nie póniej ni¿ na nastêpnej sesji.
§ 32.

Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Rady chyba, ¿e inny tryb ich podejmowania przewiduj¹ przepisy ustawy.
Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹:
a)

Komisje Rady,

b)

co najmniej 3 radnych,

c)

Zarz¹d Gminy.

§ 33.

§ 34.
1.

Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ treæ i zawieraæ
przede wszystkim:
a) datê i tytu³,
b) podstawê prawn¹,
c) dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ uchwa³y,
d) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas jej obowi¹zywania,
f) nadto inne elementy w razie koniecznoci, np. opisana treæ wstêpna, wskazanie adresatów, uzasadnienie.

2.

Uchwa³y opatruje siê numerami sesji, numerami uchwa³y wed³ug kolejnoci jej podjêcia i wskazaniem roku podjêcia.

3.

Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub Zastêpca Przewodnicz¹cego, który obradom przewodniczy.

4.

Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji w biurze obs³ugi
Rady.

5.

Kopie uchwa³ przekazuje siê:
a) Zarz¹dowi,
b) w³aciwym jednostkom do realizacji.
§ 35.

Wójt przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
§ 36.
Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwa³ê bud¿etow¹ oraz uchwa³y o nieudzielaniu absolutorium
Zarz¹dowi w terminie 7 dni od daty ich podjêcia.
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VI. KOMISJE RADY GMINY
§ 37.
Komisje Rady podejmuj¹ i realizuj¹ wszystkie przedsiêwziêcia objête w³aciwoci¹ Rady, które s³u¿¹ wykonywaniu jej
zadañ.
§ 38.
1.

Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.

2.

Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi Komisjami Rad innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z organizacjami spo³ecznymi i zawodowymi dzia³aj¹cymi na obszarze gminy.

3.

Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii i wniosków przedk³adanych Radzie do uchwalenia.

4.

Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, nadzoruj¹cy pracê Komisji w ka¿dym czasie mog¹ zleciæ zwo³anie
posiedzenia Komisji i z³o¿enia Radzie sprawozdania z dzia³ania.
§ 39.

1.

Pracami Komisji kieruje Przewodnicz¹cy Komisji lub jego Zastêpca, przy czym uprawnienia Zastêpcy
Przewodnicz¹cego dotycz¹ tylko wewnêtrznego toku pracy Komisji.

2.

Zastêpcê Przewodnicz¹cego wybiera Komisja sporód swych cz³onków - radnych informuj¹c o tym Radê.

3.

Komisje odbywaj¹ posiedzenia zgodnie z planem pracy.

4.

Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich prawomocnoci uczestniczyæ winna co najmniej po³owa
sk³adu Komisji.

5.

Szczegó³owe zasady dzia³ania, w tym odbywania posiedzeñ, obradowania, powo³ywania Komisji i zespo³ów, Komisje
ustalaj¹ w miarê potrzeb we w³asnym zakresie dzia³aj¹c w porozumieniu z Przewodnicz¹cym Rady, a w przypadku
nie ustalenia tych zasad stosuje siê odpowiednio przepisy regulaminu Rady.
§ 40.

W sk³ad Komisji mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy sk³adu Komisji.
§ 41.
1.

Przewodnicz¹cy sta³ych Komisji lub wyznaczony przez Komisjê sprawozdawca, co najmniej raz do roku przedstawiaj¹
na sesji Rady Gminy sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji.

2.

Postanowienia ust. 1 stosuje siê odpowiednio do niesta³ych Komisji i zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 42.

1.

Opinie i wnioski Komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

2.

W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw decyduje g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
VII. RADNI
§ 43.

1.

Radni winni uczestniczyæ czynnie w sesjach Rady, pracach organów i komisji, do których zostali wybrani. Za udzia³
w pracach w/w organów radni otrzymuj¹ diety, których wysokoæ Rada okrela odrêbn¹ uchwa³¹.

2.

Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z wyborcami przez:
a) informowanie wyborców o stanie gminy,
b) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
c) propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,
d) informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w Radzie,
e) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców gminy.
§ 44.

1.

Radni maj¹ prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeñ i innych prac Komisji spraw, które
uwa¿aj¹ za spo³ecznie pilne i uzasadnione.

2.

Radni maj¹ prawo kierowaæ do Rady i Zarz¹du interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty
samorz¹dowej.

3.

Radni mog¹ organizowaæ siê w kluby radnych. Klub nie mo¿e liczyæ mniej ni¿ 3 osoby.
§ 45.

1.

Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na licie obecnoci.
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Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbywania siê sesji Rady lub posiedzenia Komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecnoæ sk³adaj¹c pisemne lub telefoniczne wyjanienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego
Komisji.
§ 46.

1.

Radni powinni odbywaæ spotkania ze swoimi wyborcami nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2.

Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni powinni przyjmowaæ w swoich okrêgach w terminie i miejscu podanym uprzednio
do wiadomoci wyborców, osoby które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski.

3.

Radni mog¹ stosownie do potrzeb przyjmowaæ obywateli gminy w siedzibie Urzêdu Gminy, w sprawach dotycz¹cych
gminy i jej mieszkañców.

4.

Powy¿sze czynnoci radny uzgadnia z Przewodnicz¹cym Rady.
§ 47.

1.

Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki pracy w Radzie.

2.

Przewodnicz¹cy Rady dokonuje okrelonych ocen udzia³u radnego w pracach Rady, a w uzasadnionych wypadkach
zwraca uwagê radnym za niedoci¹gniêcia lub uchybienia w ich pracy.
§ 48.

1.

W przypadku wniosku zak³adu pracy, zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zaniu z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê lub zespó³ dla szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.

2.

Komisja lub zespó³ powo³any w trybie ust. 1 przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na pimie Przewodnicz¹cemu
Rady.

3.

Przed podjêciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wys³uchaæ radnego.

4.

Uchwa³y w przedmiocie wskazanym w ust. 1 zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 49.

Podstaw¹ do udzielenia przez pracodawcê czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy
o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danej pracy zwi¹zanej
z pe³nieniem mandatu radnego zawieraj¹cego okrelenie terminu i charakteru zajêæ, podpisane przez Przewodnicz¹cego
Rady lub Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 50.
1.

Radnym wystawia siê dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji
radnego.

2.

Zarz¹d Gminy udziela radnemu pomocy w realizowaniu ich uprawnieñ i pomaga w wykonywaniu ich obowi¹zków.

3.

Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Przewodnicz¹cego Rady we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem
przez nich funkcji.
§ 51.

1.

Postanowienia § 48 i 49 regulaminu stosuje siê odpowiednio do cz³onków komisji i zespo³ów doradczych
i konsultacyjnych powo³ywanych przez Radê spoza grona radnych oraz zaproszonych na sesjê Rady cz³onków
organów jednostek pomocniczych gminy.

2.

Przewodnicz¹cy Rady ustali i wyda osobom wskazanym w ust. 1 stosowne dokumenty stwierdzaj¹ce ich udzia³
w pracach Rady.
VIII. TRYB G£OSOWANIA

W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ tylko radni.

§ 52.
§ 53.

1.

G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.

2.

G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy przeliczaj¹c g³osy oddane za, przeciw, wstrzymuj¹ce siê,
sumuj¹c je, porównuj¹c z list¹ obecnoci radnych, nakazuj¹c odnotowanie wyników g³osowania w protokole.
Suma oddanych g³osów winna równaæ siê iloci radnych obecnych w danej chwili na sali obrad.

3.

Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ radnego.

4.

Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy.
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5.

W przypadku równej iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.

6.

Przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie imienne na wniosek radnego poparty bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 54.

1.

G³osowanie tajne stosuje siê w przypadku wyboru Przewodnicz¹cego Rady, jego Zastêpcy, Wójta Gminy oraz gdy
wymaga tego ustawa.

2.

Na wniosek Wójta w g³osowaniu tajnym wybierani s¹: Zastêpca Wójta, cz³onkowie Zarz¹du Gminy.

3.

G³osowanie tajne w innych przypadkach nale¿y przeprowadziæ na wniosek radnego przyjêty w g³osowaniu jawnym.

4.

W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart ostemplowanych piecz¹tk¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada
ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady 3 osobowa Komisja Skrutacyjna,
która sporód siebie wybiera Przewodnicz¹cego Komisji.

5.

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

6.

Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.

7.

Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z obrad sesji.
§ 55.

1.

Przewodnicz¹cy przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹ treæ
w taki sposób aby nie budzi³ w¹tpliwoci, co do intencji wnioskodawcy.

2.

W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.

3.

W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób Przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów, zapytuje
ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów i zarz¹dza wybory.
§ 56.

1.

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

2.

G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej o 1
g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów - tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie
parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów + 1 g³os
wa¿nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi pierwsza
liczba ca³kowita, przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
IX. WSPÓLNE SESJE RAD GMIN
§ 57.

1.

Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi Radami, w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych
spraw.

2.

Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad.

3.

Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy tych Rad.
§ 58.

1.

Wspólna sesja jest prowadzona, gdy uczestniczy w niej co najmniej po³owa radnych z ka¿dej Rady.

2.

W drodze g³osowania wybiera siê Przewodnicz¹cego wspólnej sesji.

3.

Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie Rady, bior¹ce udzia³ we wspólnej sesji, chyba, ¿e radni uczestnicz¹cy
we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

4.

Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad, a je¿eli to nie nast¹pi, stosuje siê odpowiednio przepisy regulaminów Rad, które bior¹ udzia³ we wspólnej
sesji.
X. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 59.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego interpretacji.
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Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy Przelewice
WYKAZ
GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach,
2. Biblioteka w Karsku,
3. Biblioteka w Jesionowie,
4. Biblioteka w K³odzinie,
5. Orodek Pomocy Spo³ecznej,
6. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach,
7. Publiczne Gimnazjum w Przelewicach,
8. Publiczna Szko³a Podstawowa w Przelewicach,
9. Publiczna Szko³a Podstawowa w Jesionowie,
10. Publiczna Szko³a Podstawowa w K³odzinie,
11. Publiczna Szko³a Podstawowa w Laskowie,
12. Publiczna Szko³a Podstawowa w Lubiatowie,
13. Publiczna Szko³a Podstawowa w ¯ukowie,
14. Filia Publicznej Szko³y Podstawowej w Przywodziu,
15. Publiczna Szko³a Podstawowa w Klukach,
16. Publiczne Przedszkole w Karsku.
Poz. 611
UCHWA£A NR XI/43/99
Rady Gminy w Wa³czu
z dnia 30 czerwca 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wa³cz.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy w Wa³czu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Gminy Wa³cz stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Wa³czu Nr X/3/96 z dnia 26 stycznia 1996 r. w sprawie uchwalenie Statutu Gminy
Wa³cz (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 23, poz. 78).
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Wa³cz.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Edward Ogrodowski
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G M I N Y WA £ C Z
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Mieszkañcy gminy tworz¹ z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹.
§ 2.
Gmina Wa³cz obejmuje obszar o powierzchni 575,3 km .
2

§ 3.
1.

Gmina posiada osobowoæ prawn¹.

2.

Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów gmina wykonuje we
w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.

Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA
I ZADANIA GMINY
ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI
§ 4.
1.

Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ sprawy:
1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
2) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków, utrzymanie czystoci, urz¹dzeñ
sanitarnych, wysypisk mieci, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹,
4) ochrony zdrowia,
5) pomocy spo³ecznej,
6) owiaty w tym szkó³ podstawowych, przedszkoli oraz w miarê potrzeb innych placówek owiatowowychowawczych,
7) cmentarzy komunalnych,
8) kultury fizycznej,
9) orz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
10) trzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
11) ultury, w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury,
12) ieleni i zadrzewieñ,
13) apewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
14) lokalnego transportu zbiorowego,
15) chrony rodowiska,
16) targowisk i hal targowych.
§ 5.

1.

Ponadto gmina wykonuje zadania zlecone, wynikaj¹ce z ustaw szczególnych oraz zadania przejête od administracji
rz¹dowej w drodze porozumienia.

2.

W celu wykonania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze - so³ectwa po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.

3.

Projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Zarz¹d w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki.

4.

Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarê mo¿liwoci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

5.

Zarz¹d prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.
§ 6.

Granice so³ectw i ich ustrój okrelaj¹ odrêbne statuty.
§ 7.
1.

Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuje Zarz¹d Gminy.

2.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu do pomieszczeñ budynków nale¿¹cych do
so³ectwa.
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Przewodnicz¹cy Zarz¹du zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie spo³eczne nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia
oraz, aby dochody so³ectwa i wiadczenia pobierane na jego korzyæ by³y wydatkowane zgodnie ze statutem
i przepisami.
§ 8.

1.

Samoopodatkowanie mieszkañców gminy na cele publiczne oraz odwo³anie Rady Gminy przed up³ywem kadencji
mo¿e byæ dokonane tylko w drodze referendum gminnego.

2.

Referendum mo¿e byæ przeprowadzone tak¿e w ka¿dej innej wa¿nej dla gminy sprawie.

3.

Referendum przeprowadza Rada Gminy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców
uprawnionych do g³osowania.

4.

Referendum jest wa¿ne je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 30 % uprawnionych do g³osowania.

5.

Referendum w sprawie odwo³ania Rady Gminy przed up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek
mieszkañców na zasadach okrelonych w ust. 1 i 2 art. 13 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorz¹dzie gminnym, nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwo³ania
Rady Gminy przed up³ywem kadencji.
Rozdzia³ III
W£ADZE GMINY
§ 9.

1.

Rada Gminy jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy.

2.

Rada Gminy sk³ada siê z radnych wybranych przez mieszkañców gminy w wyborach do rad gmin przeprowadzonych
zgodnie z odrêbn¹ ustaw¹.

3.

Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i 1 wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.

1.

Rada Gminy obraduje na sesjach.

2.

Zarz¹d Gminy i komisje Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady Gminy, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.

3.

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych dzia³aj¹ce na zasadach okrelonych w statucie gminy.

4.

Regulamin klubu radnych stanowi za³¹cznik nr 4 do niniejszego statutu.

§ 10.

§ 11.
Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie i zmiana Statutu Gminy,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym, oraz sekretarza gminy - na wniosek
przewodnicz¹cego zarz¹du,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, oraz rozpatrywanie z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia
lub nie udzielenia absolutorium zarz¹dowi gminy z tego tytu³u.
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) uchwalanie 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¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad zarz¹d mo¿e
dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹ganych przez zarz¹d w roku
bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹,
corocznie przez radê gminy,
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tworzenie i przyst¹pienie do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez zarz¹d,
tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wyposa¿ania ich w majtek,
ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym,

10) okrelania wysokoci sumy, do której zarz¹d gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
15) stanowienie o innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady gminy.
§ 12.
Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie,
o samorz¹dzie gminnym oraz w innych przepisach prawa.
§ 13.
Organizacjê wewnêtrzn¹ i tryb pracy Rady Gminy okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszego statutu.
§ 14.
Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ Rada Gminy mo¿e powo³aæ sta³e i dorane komisje ustalaj¹c przedmiot
dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
§ 15.
Do zadañ komisji sta³ych, z wy³¹czeniem Komisji Rewizyjnej, nale¿y:
1)

wspó³dzia³anie z zarz¹dem i administracji; gminy w zakresie spraw, dla których komisja zosta³a powo³ana,

2)

opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê oraz spraw przedk³adanych przez cz³onków
komisji,

3)

wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹.
§ 16.

1.

Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca, przy czym uprawnienia zastêpcy przewodnicz¹cego
dotyczy tylko wewnêtrznego toku pracy komisji.

2.

Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa
sk³adu komisji.

3.

Komisje mog¹, odbywaæ posiedzenia wspólne.

4.

Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z organizacjami spo³ecznymi i zawodowymi dzia³aj¹cymi na obszarze gminy.

5.

Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii i wniosków przedk³adanych radzie gminy do uchwalenia.
§ 17.

1.

Posiedzenie komisji zwo³uje i ustala porz¹dek dzienny przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.

2.

Przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy nadzoruj¹cy pracê Komisji w ka¿dym czasie mog¹ poleciæ
zwo³anie posiedzenia komisji i z³o¿enie Radzie sprawozdania z dzia³ania.

3.

Szczegó³owe zasady dzia³ania w tym odbywania posiedzeñ, obradowania, powo³ywania podkomisji i zespo³ów,
komisje ustalaj¹ w miarê potrzeb we w³asnym zakresie, dzia³aj¹c w porozumieniu z przewodnicz¹cym Rady Gminy.
§ 18.

1.

Przewodnicz¹cy sta³ych komisji w miarê potrzeb sesji przedstawia sprawozdanie z dzia³alnoci komisji.

2.

Postanowienie ust. 1 stosuje siê odpowiednio do niesta³ych Komisji zespo³ów powo³anych przez Radê Gminy.
§ 19.

1.

Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

2.

W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
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§ 20.
Zakres dzia³ania komisji niesta³ych (doranych) okrela uchwa³a Rady o ich powo³aniu.
§ 21.
Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz przez swych cz³onków wyjaniaj¹cych poszczególne sprawy na miejscu.
§ 22.
1.

W sk³ad komisji mog¹ wchodziæ zarówno cz³onkowie Rady, jak i osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczaj¹cej
po³owy sk³adu komisji. Nie dotyczy to Komisji Rewizyjnej.

2.

Przewodnicz¹cego komisji i jego zastêpcê wybiera komisja na pierwszym posiedzeniu ze swego grona.
§ 23.

1.

Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du oraz gminnych jednostek organizacyjnych i w tym celu powo³uje Komisjê
Rewizyjn¹.

2.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawach udzielania
lub nieudzielania absolutorium zarz¹dowi gminy. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.

3.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radê w zakresie kontroli.

4.

Komisja Rewizyjna zwo³uje posiedzenia w zale¿noci od potrzeb.
§ 24.

Organizacjê wewnêtrzn¹ i tryb pracy Komisji Rewizyjnej okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszego statutu.
Rozdzia³ IV
ORGANY WYKONAWCZE I ZARZ¥DZAJ¥CE GMINY
§ 25.
1.

Organem wykonawczym gminy jest Zarz¹d.

2.

W sk³ad Zarz¹du wchodzi Wójt, który jest jednoczenie przewodnicz¹cym Zarz¹du, jego zastêpca oraz 3 cz³onków.
§ 26.

1.

Zarz¹d Gminy udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnieñ i pomaga w wykonywaniu ich obowi¹zków.

2.

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

3.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie wszelkich ustaw, o których stanowi Rada Gminy w tym zw³aszcza przygotowanie projektów
uchwa³,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³ Rady,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy, a zw³aszcza:
 zaci¹ganie po¿yczek i kredytów krótkoterminowych do ³¹cznej wartoci nie przekraczaj¹cej wielkoci
ustalonej przez Radê na dany rok bud¿etowy,
 zaci¹ganie zobowi¹zañ do wysokoci ustalonej przez Radê,
4) podejmowanie uchwa³ o bie¿¹cych wydatkach koniecznych nie uwzglêdnionych w bud¿ecie zwyk³ego zarz¹du,
5) gospodarowanie mieniem komunalnym,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) okrelenie zakresu w jakim Wójt mo¿e powierzyæ sekretarzowi gminy prowadzenie spraw gminy w swoim
imieniu,
8) wykonywanie zadañ zleconych, okrelonych odrêbnymi przepisami,
9) wykonywanie bud¿etu gminy,
10) zatwierdzanie czynnoci Wójta podjêtych w trybie art. 32 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie,
11) informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³eczno-gospodarczej
oraz wykorzystywaniu rodków bud¿etowych.
§ 27.

1.

Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez Wójta w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.

2.

Posiedzeniu Zarz¹du przewodniczy Wójt.

3.

Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Zarz¹du, chyba ¿e
ustawa o samorz¹dzie gminnym stanowi inaczej. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego.
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W posiedzeniach Zarz¹du bior¹ udzia³ bez prawa g³osowania Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy. Zarz¹d mo¿e
zaprosiæ na swe posiedzenie tak¿e inne osoby jeli zachodzi taka potrzeba.
§ 28.

Sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du sk³ada Radzie Gminy Wójt lub wyznaczony przez Zarz¹d cz³onek Zarz¹du.
§ 29.
Organizacjê i tryb pracy Zarz¹du Gminy okrela za³¹cznik nr 3 do niniejszego statutu.
§ 30.
1.

Do zadañ Wójta Gminy nale¿y:
1) organizowanie pracy Zarz¹du,
2) kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy,
3) og³aszanie uchwa³y bud¿etowej i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych,
4) wydawanie sekretarzowi gminy poleceñ i wskazówek dotycz¹cych prowadzenia spraw gminy,
5) reprezentowanie gminy na zewn¹trz, w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem
interesu publicznego podejmuje czynnoci nale¿¹ce do kompetencji Zarz¹du, nie dotyczy to wydawania
zarz¹dzeñ porz¹dkowych, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2.

Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
§ 31.

W przypadku nieobecnoci Wójta Gminy spowodowanej chorob¹ i urlopem wypoczynkowym obowi¹zki okrelone
w § 30 realizuje Zastêpca Wójta Gminy.
§ 32.
1.

Owiadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek
Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d.

2.

Zarz¹d mo¿e udzieliæ Wójtowi upowa¿nienia do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci gminy.

3.

Czynnoci prawne mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych s¹ bezskuteczne bez kontrasygnaty
Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej. Skarbnik mo¿e odmówiæ kontrasygnowania czynnoci, lecz
w razie wydania pisemnego polecenia przez zwierzchnika, dokona jej jednak zawiadamiaj¹c równoczenie o odmowie
kontrasygnaty Radê Gminy i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.

4.

Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych w strukturze gminy sk³adaj¹ jednoosobowo owiadczenia
woli w zakresie udzielonego im przez Zarz¹d pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek.
§ 33.

1.

Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym w stosunku do pracowników Urzêdu Gminy oraz kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych z zastrze¿eniem art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2.

Wójt zawiera umowy o pracê z pracownikami samorz¹dowymi oraz rozwi¹zuje z nimi umowy o pracê zawarte na czas
nieokrelony.

3.

Wójt wykonuje nastêpuj¹ce czynnoci zmieniaj¹ce stosunek pracy pracowników samorz¹dowych:
1) mo¿e zleciæ pracownikowi samorz¹dowemu mianowanemu czasowe, wykonywanie innej pracy ni¿ okrelona
w akcie mianowania, przenieæ go czasowo do pracy w innej miejscowoci, a w razie utraty przez niego zdolnoci
do pracy na zajmowanym stanowisku przenieæ go na inne stanowisko,
2) mo¿e zawiesiæ w pe³nieniu obowi¹zków pracowniczych na czas nie przekraczaj¹cy trzech miesiêcy pracownika
samorz¹dowego, je¿eli zosta³o wszczête przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne,
3) proponuje w miarê mo¿liwoci pracownikowi samorz¹dowemu w razie niezawinionej utraty przezeñ uprawnieñ
do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, podjêcie pracy na innym stanowisku odpowiadaj¹cym
posiadanym kwalifikacjom,
4) rozpatruje odwo³ania od kar porz¹dkowych  upomnienia,
5) wyznacza rzecznika dyscyplinarnego sporód pracowników samorz¹dowych mianowanych.
§ 34.

Wójt wykonuje czynnoci zastrze¿one dla niego w przepisach szczególnych.
§ 35.
1.

Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru uchwa³¹
Rady Gminy.
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Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na
podstawie powo³ania uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 36.

Sekretarz Gminy:
1)

zapewnia sprawne funkcjonowanie urzêdu oraz organizuje pracê urzêdu,

2)

prowadzi sprawy gminy powierzone mu przez Wójta w zakresie ustalonym przez Zarz¹d.
§ 37.

Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
regulamin organizacyjny.
§ 38.
Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powo³uje siê komisje dyscyplinarne I i II instancji.
Rozdzia³ V
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§ 39.
1.

W gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze: so³ectwa.

2.

O utworzeniu jednostki pomocniczej gminy lub zmianie jej granic rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwa³y po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§ 40.

Uchwa³a w sprawie utworzenia lub zniesienia jednostki pomocniczej powinna okrelaæ:


jej obszar,



granice,



siedzibê w³adz,



nazwê,



sposób opublikowania uchwa³y i datê jej wejcia w ¿ycie.
§ 41.

1.

Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest Zebranie Wiejskie.

2.

Organem wykonawczym w So³ectwie jest so³tys, wspomagany przez Radê So³eck¹.

3.

Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Rada odrêbnym statutem.
§ 42.

1.

Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ sw¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2.

Jednostki pomocnicze gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹ te
rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.

3.

Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie
dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

4.

Jednostki pomocnicze decyduj¹ o przeznaczeniu rodków, o których mowa w ust. 1 obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu gminy.

5.

Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o wydatkowaniu rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do
wysokoci posiadanych rodków na koncie.

6.

Decyzje, o których mowa w ust 2 - 5 s¹ wi¹¿¹ce dla osób sk³adaj¹cych owiadczenie woli w zakresie zarz¹du
mieniem gminy.

7.

rodki finansowe, o których mowa w ust. 2 przekazywane s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla
poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowa¿nione do dysponowania rodkami zgromadzonymi
na poszczególnych rachunkach bankowych wskazuje siê w umowach rachunków bankowych przewodnicz¹cego
jednostki pomocniczej.

8.

Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje skarbnik gminy i przedk³ada informacjê w tym
zakresie Zarz¹dowi.

9.

Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
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Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 43.
1.

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu gminy.

2.

Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia i objanieniami, Zarz¹d przedk³ada Radzie Gminy najpóniej do 15
listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a projekt do wiadomoci Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

3.

Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, jednak nie póniej ni¿ do 31 marca roku
bud¿etowego. Do czasu uchwalenia bud¿etu podstaw¹ gospodarki finansowej gminy jest projekt bud¿etu
przedk³adany Radzie.

4.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etowa i sprawozdanie z jej
wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

5.

Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy odpowiada Zarz¹d.
Rozdzia³ VII
PUBLIKACJA PRZEPISÓW GMINNYCH
§ 44.

Je¿eli z przepisów szczególnych nie wynika nic innego, miejscowo przyjêtym sposobem publikowania przepisów
gminnych, o jakim mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym jest rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach
publicznych.
§ 45.
Je¿eli z przepisów szczególnych nie wynika nic innego, przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych,
o jakich mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym, rozumie siê wsie so³eckie na terenie gminy.
Rozdzia³ VIII
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
§ 46.
Jednostkami organizacyjnymi gminy s¹:
1) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej,
2) Przedszkole Publiczne w Ró¿ewie,
3) Administracja Samorz¹dowa Placówek Owiatowych,
4) Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
5) Szko³a Podstawowa w Str¹cznie,
7) Szko³a Podstawowa w Gostomi,
8) Szko³a Podstawowa w Witankowie,
9) Szko³a Podstawowa w Szwecji,
10) Szko³a Podstawowa w Ró¿ewie,
10) Szko³a Podstawowa w Dêbo³êce,
11) Szko³a Podstawowa w Lubnie,
12) Szko³a Podstawowa w Karsiborze,
13) Szko³a Podstawowa w Rudkach,
14) Szko³a Podstawowa w Chwiramie,
15) Szko³a Podstawowa w K³êbowcu.
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Za³¹cznik nr 1 do
Statutu Gminy Wa³cz

REGULAMIN RADY GMINY
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Regulamin Rady Gminy w Wa³czu okrela tryb dzia³ania Rady, sposób obradowania na Sesjach i podejmowania uchwa³
przez Radê.
§ 2.
1.

Rada Gminy obraduje na sesjach.

2.

Zarz¹d Gminy i komisje Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady Gminy, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swej dzia³alnoci.

3.

Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz innych przepisach prawa.
II. Przygotowanie i obrady sesji.
§ 3.

1.

Rada Gminy odbywa swoje sesje zwyczajne w iloci potrzebnej do wykonywania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.

2.

Pierwsz¹ sesjê rady nowo wybranej zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju.

3.

Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje umieszczone w planach pracy Rady Gminy.

4.

Sesjami zwyczajnymi mog¹ byæ tak¿e sesje nieprzewidziane w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie przewidzianym
w regulaminie.
§ 4.

Rada Gminy mo¿e odbywaæ sesje nadzwyczajne zwo³ywane bez wzglêdu na plan pracy Rady na wniosek Zarz¹du Gminy
lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
§ 5.
1.

Na ostatniej sesji w roku Rada Gminy na wniosek przewodnicz¹cego uchwala ramowy plan pracy i sposoby jego
realizacji w nastêpnym roku.

2.

Rada Gminy w ka¿dym czasie mo¿e dokonaæ zmian i uzupe³nieñ planów pracy wskazanych w ust. 1.
§ 6.

1.

Sesje przygotowuje i zwo³uje przewodnicz¹cy Rady Gminy, proponuje projekt porz¹dku obrad, miejsce, dzieñ i godzinê
rozpoczêcia sesji.

2.

O terminie i miejscu obrad Rady Gminy powiadamia siê jej cz³onków najpóniej na 5 dni przed terminem obrad za
pomoc¹ listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

3.

W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne dokumenty
w sprawach dotycz¹cych tematyki sesji, jako za³¹czniki na pimie przy czym zawiadomienie wraz z materia³ami
dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu lub sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a radnym
najpóniej na 14 dni przed sesj¹.

4.

W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w art. 2 § 4 Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji,
wyznaczaj¹c nowy termin odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad przed przyst¹pieniem do uchwalania porz¹dku obrad.
§ 7.

Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy Rady Gminy w uzgodnieniu z Wójtem, ustala szczegó³ow¹ listê osób zaproszonych
na sesjê.
§ 8.
Urz¹d Gminy obowi¹zany jest udzielaæ Radzie Gminy wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
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§ 9.
1.

Sesje Rady Gminy s¹ jawne.

2.

Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w tym
celu miejsca.
§ 10.

Rada Gminy mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y przy obecnoci co najmniej po³owy liczby radnych (quorum)
chyba, ¿e ustawa o samorz¹dzie gminnym stanowi inaczej.
§ 11.
1.

Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednak¿e na wniosek przewodnicz¹cego obrad Rady Gminy,
b¹d radnych mo¿na postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na
drugim posiedzeniu tej samej sesji.

2.

O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿noæ
wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów
lub inne przeszkody nieprzewidziane uniemo¿liwiaj¹ce Radzie Gminy w³aciwe obradowanie lub rozstrzygniêcie
sprawy.
§ 12.

1.

W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli nie mo¿e
zwo³aæ quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym ¿e uchwa³y podjête do tego momentu
zachowuj¹ swoj¹ moc.

2.

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

3.

Radni, którzy dopucili do sytuacji wskazanej w ust. 1 ponosz¹ solidarnie odpowiedzialnoæ za poniesione przez
Gminê koszty przerwanej sesji.
§ 13.

Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka przewodnicz¹cy Rady Gminy, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba
zast¹pienia go w obradach, zastêpca przewodnicz¹cego, za gdy okolicznoci wskazane wy¿ej dotycz¹ przewodnicz¹cego
i jego zastêpcy Rada mo¿e postanowiæ, ¿e obradom tej sesji przewodniczyæ mo¿e do czasu przybycia przewodnicz¹cego
lub zastêpcy radny wybrany w g³osowaniu.
§ 14.
1.

Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego formu³y otwieram sesjê Rady Gminy w Wa³czu.

2.

Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad (quorum).
§ 15.

1.

Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad przewodnicz¹cy przedstawia pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad Rady.

2.

Z wnioskiem o uzupe³nienie, b¹d zmianê w projekcie porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, Wójt lub jego zastêpca.

3.

Porz¹dek obrad winien przewidywaæ przyjêcie przez Radê Gminy protoko³u z poprzedniej sesji, który winien byæ
udostêpniony radnym do osobistego zapoznania siê przed zaplanowanym terminem obrad i nie musi byæ
odczytywany w toku sesji.

4.

Po wykonaniu czynnoci wskazanych w ust. 1-3 Rada Gminy uchwala porz¹dek obrad sesji.
§ 16.

1.

W porz¹dku obrad ka¿dej sesji przewiduje siê zg³aszanie wniosków przez radnych.

2.

Wnioski sk³ada siê w istotnych sprawach wspólnoty samorz¹dowej przy czym winne one byæ sformu³owane jasno
i zwiêle.

3.

W miarê mo¿liwoci Wójt lub upowa¿niona przez niego osoba udziela odpowiedzi na wnioski najpóniej na nastêpnej
sesji.

4.

Wnioski mog¹ byæ z³o¿one na pimie na rêce przewodnicz¹cego obrad w czasie sesji lub jeszcze przed jej rozpoczêciem.

5.

Na probê radnego Rada mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpatrzenia odpowiedzi na jego wniosek do porz¹dku obrad.

6.

Porz¹dek obrad sesji winien zawieraæ punkt zapytania i wolne wnioski.

7.

Ka¿dy radny w tym punkcie porz¹dku dziennego ma prawo zwracaæ siê z ¿¹daniem wyjanieñ we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania Rady. Odpowiedzi udziela przewodnicz¹cy Rady, przewodnicz¹cy
poszczególnych komisji, Wójt lub cz³onek Zarz¹du albo wyznaczony pracownik.
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W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej odpowiedzi wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie
w terminie 2-tygodniowym.
§ 17.

1.

Porz¹dek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy winien obejmowaæ sprawozdanie Zarz¹du z wykonania uchwa³ Rady
Gminy.

2.

Sprawozdanie sk³ada Wójt lub wyznaczony przez Zarz¹d cz³onek Zarz¹du, a w przypadku sprawozdania Komisji
Rady Gminy przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê sprawozdawca.
§ 18.

1.

Przewodnicz¹cy obrad prowadzi je wed³ug uchwalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym
z punktów, w uzasadnionych wypadkach mo¿e dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.

2.

Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, mo¿e tak¿e w uzasadnionych przypadkach udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
§ 19.

1.

Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz
innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2.

Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi, dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach przywo³ywaæ mówcê do rzeczy.

3.

Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia lub zachowania radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

4.

Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesjê oraz publicznoci.
§ 20.

1.

Na wniosek radnego przewodnicz¹cy przyjmuje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie lecz
nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym niezw³ocznie Radê.

2.

Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci:
 stwierdzenia quorum,
 zdjêcia okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.

3.

Wnioski formalne przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie cz³onków Rady Gminy po dopuszczeniu w dyskusji
dwóch g³osów za i dwóch g³osów przeciw wnioskowi, po czym rozstrzyga siê sprawa w g³osowaniu zwyk³¹,
wiêkszoci¹, g³osów.
§ 21.

1.

Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód publicznoci po uprzednim uzyskaniu zgody Rady
Gminy.

2.

Po uprzednim ostrze¿eniu przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 22.

1.

W obradach Rady mog¹ uczestniczyæ Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Zarz¹d
do referowanie spraw i udzielania wyjanieñ.

2.

Poza tym w obradach mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce
przedmiot obrad Rady.
§ 23.

1.

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³kê zamykam sesjê
Rady Gminy w Wa³czu.

2.

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

3.

Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

1854

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 611

§ 24.
Po og³oszeniu zamkniêcia sesji przez przewodnicz¹cego obrad Rada Gminy jest zwi¹zana uchwa³ami podjêtymi na tej
sesji.
§ 25.
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogólne
przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla danego miejsca.
III. Protoko³y z obrad sesji.
§ 26.
Obs³ugê sesji (protoko³owanie, wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Gminy
do spraw obs³ugi Rady Gminy.
§ 27.
1.

Pracownik Urzêdu Gminy do spraw obs³ugi Rady Gminy z ka¿dej sesji sporz¹dza protokó³, w którym musz¹ byæ
odnotowane podejmowane rozstrzygniêcia.

2.

Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê Gminy uchwa³, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego.

3.

Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w siedzibie Urzêdu Gminy oraz na ka¿dej nastêpnej sesji.

4.

W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u
przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Rada Gminy.
§ 28.

Protokó³ z odbytej sesji powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) nazwiska nieobecnych cz³onków Rady i Zarz¹du (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska
osób delegowanych na posiedzenie z Urzêdu,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ, dyskusji oraz tekst zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
7) czas trwania posiedzenia,
8) podpis przewodnicz¹cego i protokolanta,
9) protokó³ numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi,
10) nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem kadencji Rady.
IV. Uchwa³y.
§ 29.
Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Gminy rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumentami
z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokole sesji.
§ 30.
1.

Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym, w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu Rady, chyba ¿e inny tryb przewiduj¹ przepisy ustawy. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego.

2.

W g³osowaniu udzia³ bior¹ jedynie radni.

3.

Wyniki g³osowania tajnego og³asza przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej natychmiast po ich ustaleniu. Uchwa³ê
w tej sprawie Rada Gminy podejmuje bezzw³ocznie.
§ 31.

Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ radni.
§ 32.
Uchwa³y Rady Gminy powinny byæ zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ treæ i zawieraæ
przede wszystkim:
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a)

datê i tytu³,

b)

podstawê prawn¹,

c)

dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ uchwa³y,

d)

okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,

e)

termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas jej obowi¹zywania,

f)

nadto inne elementy w razie koniecznoci np. opisowa treæ wstêpna, wskazanie adresów, zawieszenie wykonania,
uzasadnienie itp.
§ 33.

Uchwa³y Rady Gminy podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
§ 34.
1.

Orygina³y uchwa³ Rady Gminy Zarz¹d ewidencjonuje w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji.

2.

Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
§ 35.

Wójt Gminy przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady Gminy w ci¹gu 7 dni od ich podjêcia.
V. Radni.
§ 36.
1.

Radni winni uczestniczyæ czynnie w sesjach Rady Gminy, pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.

2.

Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z wyborcami przez:
 informowanie wyborców o stanie gminy,
 konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Gminy,
 propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady Gminy,
 informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w Radzie Gminy,
 przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy.
§ 37.

1.

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

2.

Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbywania siê sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne wyjanienie przewodnicz¹cemu Rady Gminy lub przewodnicz¹cemu komisji.
§ 38.

Spotkanie ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
§ 39.
1.

Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki pracy w Radzie Gminy.

2.

Przewodnicz¹cy Rady dokonuje okresowych ocen udzia³u radnych w pracach Rady, a w uzasadnionych wypadkach
zwraca uwagê radnym na niedoci¹gniêcia lub uchybienia w ich pracy.

3.

W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków przewodnicz¹cy Rady
mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu przez Radê regulaminowego upomnienia.
§ 40.

1.

W przypadku wniosku zak³adu pracy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy Rada Gminy
mo¿e powo³aæ komisjê lub zespó³ dla szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.

2.

Komisja lub zespó³ powo³any w trybie ust. 1 przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na pimie przewodnicz¹cemu
Rady.

3.

Przed podjêciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wys³uchaæ radnego.
§ 41.

Podstawa do udzielenia przez pracodawcê czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy
o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych prac, zawieraj¹ce
okrelenie terminu i charakteru zajêæ.
§ 42.
1.

Zarz¹d Gminy udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnieñ i pomaga w wykonywaniu ich obowi¹zków.

2.

Radni mog¹ zwracaæ siê we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funkcji radnego.
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§ 43.
W g³osowaniu na sesjach Rady Gminy mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
VI. Wspólne sesje z radami innych gmin.
§ 44.
1.

Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi radami, w szczególnoci dla rozpatrywania i rozstrzygniêcia ich
wspólnych spraw.

2.

Wspóln¹ sesjê organizuje przewodnicz¹cy zainteresowanych rad gmin.

3.

Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisuj¹ przewodnicz¹cy wszystkich rad gmin.
§ 45.

1.

Wspólna sesja jest prawomocna gdy uczestniczy w niej co najmniej po³owa radnych z ka¿dej rady gminy.

2.

W drodze g³osowania wybiera siê przewodnicz¹cego wspólnej sesji.

3.

Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie rady gmin bior¹ce udzia³ w sesji.

4.

Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad, a je¿eli to nie nast¹pi stosuje siê odpowiednio przepisy regulaminów rad, które bior¹ udzia³ we wspólnej
sesji.
VII. Postanowienia koñcowe.
§ 46.

1.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ Regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego
interpretacji.

3.

Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem wejcia w ¿ycie Statutu Gminy.
Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Wa³cz
REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WA£CZ
§ 1.

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Wa³czu zwana dalej Komisj¹ jest komisj¹ powo³ywan¹ w celu kontrolowania
dzia³alnoci Zarz¹du i gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Celem dzia³ania kontrolnego Komisji jest dostarczenie Radzie informacji niezbêdnych do oceny dzia³alnoci Zarz¹du
i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych
jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja kontroluj¹c Zarz¹d i gminne jednostki organizacyjne bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym
opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielania lub nieudzielania
absolutorium Zarz¹dowi Gminy. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja opiniuje na pimie wniosek o odwo³anie Zarz¹du z wyj¹tkiem Wójta oraz wniosek o odwo³anie Wójta.
5. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opinie na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisemnego wniosku w tej sprawie.
6. Komisja sk³ada siê z Przewodnicz¹cego oraz cz³onków w liczbie 4 wybieranych sporód radnych uchwa³¹ Rady,
podejmowan¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady Gminy.
7. Odwo³anie cz³onków Komisji nastêpuje na zasadach okrelonych w pkt 6.
8. W sk³ad Komisji nie mog¹ byæ powo³ywani radni pe³ni¹cy funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Gminy i Zastêpcy
Przewodnicz¹cego Rady oraz radni bêd¹cy cz³onkami Zarz¹du Gminy.
9. Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyganiêcia mandatu radnego, wyboru cz³onka Komisji na
Przewodnicz¹cego lub Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady oraz w przypadku wyboru w sk³ad Zarz¹du.
10. Komisja podlega Radzie Gminy i jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia przez
Radê decyzji.
§ 2.
1.

Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego w miarê potrzeb.
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2.

Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie osoby nie bêd¹ce cz³onkami Komisji.

3.

W posiedzeniach Komisji bior¹ udzia³ tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.

4.

Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków Komisji
uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 3.

1.

Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.

2.

G³osowanie jest jawne. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
§ 4.

Obs³ugê biurow¹ zapewnia Komisji Wójt.
§ 5.
Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1)

kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,

2)

problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,

3)

sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku
postêpowania jednostki.
§ 6.

1.

Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne 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.

3.

Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane 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.
§ 7.

1.

Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki niezbêdne dla prawid³owego
przeprowadzenia kontroli.

2.

Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu do obiektów
i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.

3.

Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.

4.

Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.

5.

Zasady udostêpniania wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹, reguluj¹ powszechnie
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 8.

Obowi¹zki, przypisane niniejszym Regulaminem, kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mog¹ byæ wykonane za
porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§ 9.
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokontrolny
obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
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6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone
nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia
zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpis kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyn,
9) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci.
§ 10.
1.

W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci kontroluj¹cych,
osoby te s¹ obowi¹zane do z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy  pisemnego wyjanienia jej przyczyn.

2.

Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na rêce przewodnicz¹cego Komisji. Je¿eli podpisania protoko³u
odmówi³ przewodnicz¹cy Komisji, sk³ada on na zasadach wy¿ej podanych  wyjanienie na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
§ 11.

1.

Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.

2.

Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 12.

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty sporz¹dzenia protoko³u
otrzymuje: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji i Kierownik kontrolowanego podmiotu.
§ 13.
1.

Komisja mo¿e na zlecenie Rady lub te¿ po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje,
wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.

2.

Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci
kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli przez cz³onków Komisji Rewizyjnej i innych komisji Rady.

3.

Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad
zespo³u kontrolnego osób maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.

4.

Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli przeprowadzanej przez Komisjê stosuje siê odpowiednio
przepisy niniejszego Regulaminu.

5.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³anie poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
14.

Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub inne organy kontroli.
Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Wa³cz
REGULAMIN ZARZ¥DU
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Regulamin Zarz¹du okrela organizacjê wewnêtrzna oraz tryb pracy Zarz¹du, w tym zasady wykonywania uchwa³ Rady
oraz podejmowania uchwa³ przez Zarz¹d.
§ 2.
1.

Zarz¹d jako organ wykonawczy gminy dzia³a z zachowaniem kolegialnoci.

2.

Ograniczenia kolegialnoci w dzia³aniach Zarz¹du dopuszczalne s¹ jedynie w przypadkach okrelonych w ustawach.

1859

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 611

II. Organizacja wewnêtrzna Zarz¹du.
§ 3.
Rada wybiera Zarz¹d sporód radnych lub spoza sk³adu Rady w trybie okrelonym w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym.
§ 4.
Cz³onkostwa w Zarz¹dzie nie mo¿na ³¹czyæ:
1)

z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,

3)

z pe³nieniem funkcji przewodnicz¹cego b¹d wiceprzewodnicz¹cego Rady,

4)

z cz³onkostwem w Komisji Rewizyjnej.
§ 5.

Do zadañ Wójta jako przewodnicz¹cego Zarz¹du nale¿y:
1)

organizowanie pracy Zarz¹du,

2)

przewodniczenie obradom Zarz¹du,

3)

reprezentowanie Zarz¹du na zewn¹trz oraz wobec Rady i jej organów.
§ 6.

1.

Organizowanie pracy Zarz¹du obejmuje:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du,
2) okrelenie czasu i miejsca posiedzeñ,
3) dostarczanie cz³onkom Zarz¹du materia³ów dotycz¹cych projektowanych punktów porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi kancelaryjno-biurowej posiedzeñ Zarz¹du.

2.

Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objêtych porz¹dkiem obrad lub wyznaczenie innych cz³onków Zarz¹du do zreferowania
wszystkich spraw,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
3) ustalanie kolejnoci zabierania g³osu przez uczestników dyskusji,
4) zarz¹dzanie g³osowañ na dyskutowanymi kwestiami.

3.

Reprezentowanie Zarz¹du na zewn¹trz obejmuje:
1) przygotowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du ,
2) przyjmowanie skarg i wniosków dotycz¹cych dzia³alnoci Zarz¹du,
3) reprezentowanie Zarz¹du w postêpowaniach s¹dowych i administracyjnych, o ile z przepisów prawa lub
uchwa³ Rady albo Zarz¹du nie wynika nic innego.
§ 7.

Do obowi¹zków cz³onka Zarz¹du nale¿y:
1)

udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du,

2)

realizacja zadañ wynikaj¹cych z uchwa³ Rady i Zarz¹du,

3)

sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Gminy na podstawie innych upowa¿nieñ wynikaj¹cych z uchwa³ Zarz¹du,

4)

przygotowywanie materia³ów na posiedzenia Zarz¹du, stosownie do zakresu zadañ,

5)

realizacja zadañ powierzonych przez Zarz¹d.
III. Tryb pracy Zarz¹du.
§ 8.

1.

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

2.

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych bezporednio z zagro¿eniem interesu publicznego Wójt podejmuje
czynnoci nale¿¹ce do kompetencji Zarz¹du.

3.

Postanowienie ust. 2 nie dotyczy stanowienia przepisów gminnych w formie zarz¹dzeñ porz¹dkowych.

4.

Czynnoci podjête w trybie okrelonym w ust. 2 wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.
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IV. Posiedzenia Zarz¹du.
§ 9.
Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy jego obradom Wójt lub upowa¿niony przez niego cz³onek Zarz¹du
Gminy.
§ 10.
1.

W posiedzeniach Zarz¹du uczestnicz¹:
1) Wójt,
2) pozostali cz³onkowie Zarz¹du,
3) Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

2.

Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zobowi¹zani:
1) radca prawny Urzêdu Gminy,
2) inni pracownicy Urzêdu Gminy w³aciwi ze wzglêdu na przedmiot obrad,
3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w³aciwi ze wzglêdu na przedmiot obrad.

3.

Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, a w szczególnoci radni i przedstawiciele
jednostek pomocniczych.
§ 11.

Z posiedzeñ Zarz¹du sporz¹dzane s¹ protoko³y.
§ 12.
W protoko³ach z posiedzenia Zarz¹du podaje siê imiona i nazwiska osób uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 13.
1.

Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du powinien oddawaæ wiernie przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad
podejmowanymi przez Zarz¹d rozstrzygniêciami.

2.

Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
§ 14.

1.

Zarz¹d mo¿e udostêpniæ protoko³y ze swych posiedzeñ do publicznego wgl¹du.

2.

Takie samo ¿¹danie mo¿e skierowaæ do Zarz¹du Komisja Rewizyjna. Wówczas upowa¿nionymi do wgl¹du do
protoko³y mog¹ byæ wy³¹cznie cz³onkowie Komisji Rewizyjnej lub osoba wystêpuj¹ca na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ego.
V. Rozstrzyganie.
§ 15.

1.

Zarz¹d podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³.

2.

Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jego kompetencji, wynikaj¹cych z ustaw oraz
przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.

3.

Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, Zarz¹d mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, zawieraj¹ce w szczególnoci
opinie, oceny i stanowiska Zarz¹du.
§ 16.

Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje osobom wchodz¹cym w sk³ad Zarz¹du oraz Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi
Gminy.
§ 17.
W sprawach wymagaj¹cych rozstrzygniêcia Zarz¹du ka¿dy cz³onek Zarz¹du g³osuje wed³ug w³asnego przekonania.
§ 18.
1.

O ile ustawy nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zarz¹du podpisuje Wójt.

2.

Uchwa³y Zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej musz¹ zawieraæ imiona i nazwiska
cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych w ich podejmowaniu.
VI. Zasady wykonywania uchwa³ Rady.
§ 19.

O sposobie wykonywania uchwa³ Rady rozstrzyga Zarz¹d, o ile Rada sama nie okreli³a zasad wykonywania swej
uchwa³y.
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§ 20.
Okrelenie przez Zarz¹d sposobu wykonywania uchwa³y Rady obejmuje w szczególnoci:
1)

ustalenie terminu wykonywania uchwa³y,

2)

okrelenie rodków niezbêdnych do wykonania uchwa³y,

3)

wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizacjê uchwa³y.
§ 21.

Zarz¹d sk³ada Radzie na ka¿dej sesji sprawozdanie (ustnie) z wykonania uchwa³ podjêtych na poprzedniej Sesji Rady.
VII. Postanowienia koñcowe.
§ 22.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie maj¹ odpowiednie zastosowanie postanowienia regulaminu
Rady Gminy.
Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Wa³cz

REGULAMIN KLUBU RADNYCH
§ 1.
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, okrelane dalej jako kluby, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§ 2.
W ramach klubów mog¹ funkcjonowaæ ko³a radnych.
§ 3.
1.

Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej trzech radnych.

2.

Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone Przewodnicz¹cemu Rady.

3.

W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.

4.

W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 4.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 5.
Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 6.
1.

Kluby dzia³aj¹ przez okres kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2.

Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
§ 7.

Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
§ 8.
Prace klubów organizuje przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 9.
1.

Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.

2.

Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
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3.

Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

4.

Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 10.

1.

Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

2.

Kluby mog¹ przedstawiæ swoje stanowisko na sesji Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 11.

Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Zarz¹d zobowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie
niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Poz. 612
UCHWA£A NR XIII/109/99
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 18 sierpnia 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobolice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Bobolice ustalonym uchwa³¹ Nr XIX/166/96 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie Statutu Gminy Bobolice (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego z 1998 r. Nr 25, poz. 79, Nr 28, poz. 198), wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1)

w § 12 dodaæ zdanie o brzmieniu:
W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej,
Rada na swej najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków przez
g³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Jaros³aw Kowalski
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UCHWA£A NR V/56/99
Rady Gminy w Dobrej
z dnia 26 sierpnia 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobra.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy w Dobrej uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr V/28/96 z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobra (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 16,
poz. 114; z 1997 r. Nr 1, poz. 8) dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1)

w § 2 w zdaniu pierwszym s³owo szczeciñskim zastêpuje siê s³owem zachodniopomorskim,

2)

w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 15 ust. l 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 lub w przypadku wyborów
przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady.,

3)

w § 15 po ust. 1 dodaje siê ust. la w brzmieniu:
§ 15 ust. 1 a. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 1 sesjê zwo³uje przewodnicz¹cy wojewódzkiej komisji wyborczej
w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego kraju lub w przypadku wyborów
przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Teodor Leszczyñski
Poz. 614
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miasta i Gminy w Gryfinie
w dniu 1 lipca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
 w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577), art. 8 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 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
w oparciu o uchwa³ê Nr VIII/109/99 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych
z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych  w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom, strony
porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miasta i Gminy w Gryfinie przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania
i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onych na obszarze gminy Gryfino.
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§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym
oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 23
padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie
wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12-tu miesiêcznych transzach zgodnie z nap³ywem
ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu
wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
POWIERZAJ¥CY

PRZYJMUJ¥CY

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

PRZEWODNICZ¥CY
Zarz¹du Miasta i Gminy
Gryfino

CZ£ONEK ZARZ¥DU
Józef Ruciñski

Wojciech D³ugoborski
Poz. 615

POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miasta S³awno
w dniu 1 lipca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
 w ramach zadañ powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej (Dz. U Nr 91, poz. 577),
art. 8 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) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz. U. Nr. 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w oparciu
o uchwa³ê Nr VII/56/99 Rady Miejskiej w S³awnie z dnia 18 czerwca 1999 r. sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych
z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarza wojennego na terenie miasta S³awna w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych
gminom, strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Gmina Miejska S³awno przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania
i konserwacji grobów i cmentarza wojennego, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych po³o¿onych na obszarze miasta S³awna.
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§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym
oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 23
padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie
wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr. 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonywania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie
gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12-tu miesiêcznych transzach  zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3  miesiêcznego okresu
wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o zawarte w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:
1)

po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,

2)

dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU
Wojciech Ludwikowski

Poz. 616
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miasta Koszalina
w dniu 8 lipca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
 w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Porozumienie zosta³o zawarte w dniu 8 lipca 1999 r. pomiêdzy: Wojewod¹ Zachodniopomorskim  zwanym w dalszej
czêci dokumentu Wojewod¹, a Miastem Koszalinem reprezentowanym przez Zarz¹d Miasta, w imieniu którego dzia³aj¹:
l.

Jerzy Zaroda  Wiceprezydent Miasta Koszalina,

2.

Mieczys³aw Za³uski  Wiceprezydent Miasta Koszalina, zwanym w dalszej czêci Miastem.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz. U Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz
rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem
Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595), w oparciu o uchwa³ê Nr VII/173/99 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18 czerwca
1999 r. w sprawie utrzymania i konserwacji cmentarza wojennego, strony porozumienia postanawiaj¹ co nastêpuje:
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§ 1.
Wojewoda powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych,
wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, po³o¿onych na obszarze miasta Koszalina.
§ 2.
Wojewoda sprawowaæ bêdzie nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów
zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci na zasadzie i w sposób okrelony w cytowanych wy¿ej
przepisach.
§ 3.
1.

Wykonanie powierzonych zadañ, finansowane bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2.

Przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12-tu miesiêcznych transzach, zgodnie z nap³ywem
w/w rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.
§ 5.
Strony mog¹ wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.
§ 6.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ, Wojewoda mo¿e
rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia.
§ 7.
Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 8.
Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w 4-ch jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po 1 egzemplarzu dla stron porozumienia,



2 egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 9.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D MIASTA KOSZALINA

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

WICEPREZYDENT MIASTA
Jerzy Zaroda

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

WICEPREZYDENT MIASTA
Mieczys³aw Za³uski

Poz. 617
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miejskim w Myliborzu
w dniu 12 sierpnia 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
- w ramach zdañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577), art. 8 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 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
w oparciu o uchwa³ê Nr XIII/87/99 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych
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z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych  w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom, strony
porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miejski w Myliborzu przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania
i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onych na obszarze gminy Mylibórz.
§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym
oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 23
padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie
wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12-tu miesiêcznych transzach zgodnie z nap³ywem
ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu
wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia;



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D MIEJSKI
w Myliborzu
BUMISTRZ

Z-CA BUMISTRZA

Roman Matijuk

Jan Osiecki

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 618
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr PCC/236/S/517/U/3/99
W dniu 6 sierpnia 1999 r. za zgod¹ Zak³adów Energetyki Cieplnej (Gmina Drawsko Pomorskie) z siedzib¹ przy
ulicy Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie postanowiono wykreliæ punkt dotycz¹cy standardów jakociowych
w koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Zak³ad Energetyki Cieplnej (Gmina Drawsko Pomorskie) w Drawsku Pomorskim zaakceptowa³ proponowan¹ przez Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki zmianê decyzji koncesyjnej, polegaj¹c¹ na wykreleniu punktu dotycz¹cego obowi¹zku
opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakociowych prowadzonej dzia³alnoci
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maj¹cych na celu w³aciw¹ obs³ugê odbiorców. W wietle przepisów § 34, 36 i 37 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania
kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku by³o
zbêdne. Na podstawie art. 155 ustawy - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 9 padziernika 1998 r. nr PCC/236/517/U/2/98/EB w sprawie udzielenia
koncesji z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski

Poz. 619
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr PCC/183/S/342/U/3/99
W dniu 6 sierpnia 1999 r. za zgod¹ Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzib¹ przy ulicy Maszewskiej
18, 72-100 Goleniów postanowiono wykreliæ punkt dotycz¹cy standardów jakociowych w koncesji na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Goleniowie zaakceptowa³o proponowan¹ przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki zmianê decyzji koncesyjnej, polegaj¹c¹ na wykreleniu punktu dotycz¹cego obowi¹zku opracowania
i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakociowych prowadzonej dzia³alnoci maj¹cych na celu
w³aciw¹ obs³ugê odbiorców.W wietle przepisów § 34, 36 i 37 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r.
w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia,
obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku by³o zbêdne. Na podstawie
art. 155 ustawy - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 30
ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³
zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 6 padziernika 1998 r. nr PCC/183/342/U/1/98/PM w sprawie udzielenia koncesji z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski

Poz. 620
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr PCC/86/S/502/U/3/99
W dniu 6 sierpnia 1999 r. za zgod¹ Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzib¹ przy
ulicy M. Curie-Sk³odowskiej 47a, 76-150 Dar³owo postanowiono wykreliæ punkt dotycz¹cy standardów jakociowych
w koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Dar³owie zaakceptowa³o proponowan¹ przez Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki zmianê decyzji koncesyjnej, polegaj¹c¹ na wykreleniu punktu dotycz¹cego obowi¹zku opracowania
i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakociowych prowadzonej dzia³alnoci maj¹cych na celu
w³aciw¹ obs³ugê odbiorców. W wietle przepisów § 34, 36 i 37 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca
1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów
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przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku by³o zbêdne. Na
podstawie art. 155 ustawy - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pón. zm.) w zwi¹zku
z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 23 wrzenia 1998 r. nr PCC/86/502/U/1/98/PM w sprawie udzielenia koncesji
z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski

Poz. 621
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr PCC/557A/1898/W/3/99
W dniu 6 sierpnia 1999 r. na wniosek HUTY SZCZECIN S.A. z siedzib¹ przy ul. Nad Odr¹ 33, 71-833 Szczecin
zosta³a cofniêta koncesja na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Zarz¹d Spó³ki wniós³ o cofniêcie koncesji w zwi¹zku z tym, ¿e Spó³ka nie posiada wyodrêbnionej sieci ciep³owniczej
s³u¿¹cej do prowadzenia dzia³alnoci w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a, a ciep³o jest dostarczane do odbiorców
zewnêtrzn¹ sieci¹ stanowi¹c¹ element uk³adu technologicznego Spó³ki. Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ cofn¹æ swoj¹
decyzjê z 16 listopada 1998 r. nr OCC/182/1515/U/2/98/KW w sprawie udzielenia koncesji.
DYREKTOR BIURA
KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ I INFORMACJI
Olgierd Sz³apczyñski

Poz. 622
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 8 wrzenia 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o. w Myliborzu.
Informuje siê, i¿ w dniu 8 wrzenia 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Myliborzu o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ-820/389-A/13/99
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 oraz 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 14 czerwca 1999 r.
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Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Myliborzu posiadaj¹cego statystyczny numer
identyfikacyjny Regon: 211020684 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
31 padziernika 2000 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa energetycznego
posiadaj¹cego koncesje z dnia 7 wrzenia 1999 r. nr WCC/42/389/U/2/98/KW na wytwarzanie ciep³a oraz
PCC/44/389/U/2/98/KW na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, w dniu 23 czerwca 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. 1-4 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
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 energetyczne wprowadzi³o nowe (w stosunku do dotychczas stosowanych)
rodzaje cen i stawek op³at, oraz ze wzglêdu na niski wskanik sprawnoci sieciowej, 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 31 padziernika
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
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Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-820/389-A/13/99
z dnia 8 wrzenia 1999 r.

TARYFA
DLA CIEP£A
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o. w Myliborzu
ul. Lipowa 13
I. INFORMACJE OGÓLNE.
1.

Niniejsza taryfa zawiera ceny i stawki op³at ustalone przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o.
w Myliborzu dzia³aj¹ce na podstawie koncesji udzielonych w dniu 7 wrzenia 1998 r. na wytwarzanie ciep³a
Nr WCC/42/389/U/2/98/KW oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/44/389/U/2/98/KW.

2.

Taryfa zosta³a ustalona przy uwzglêdnieniu przepisów:
 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 384 i Nr 158, poz. 1024 oraz z 1998 r.
Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126).
 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców zwanego
dalej rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym (Dz. U. Nr 100, poz. 642).
 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,
zwanego dalej rozporz¹dzeniem taryfowym (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291).

3.

Taryfa zawiera zasady ustalenia cen i stawek op³at oraz warunki stosowania cen i stawek op³at.

4.

Okrelone w taryfie ceny stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu wiadczonych
us³ug oraz sposobu rozliczeñ z tytu³u dostawy ciep³a.

5.

Ceny i stawki ustalone w taryfie podane s¹ jako ceny netto. Podatek VAT przedsiêbiorstwo bêdzie naliczaæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
II. OBJANIENIA POJÊÆ I SKRÓTÓW ZAWARTYCH W TARYFIE.

1.

Dostawca  Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Myliborzu, ul. Lipowa 13, dostarczaj¹ce ciep³o
odbiorcy na warunkach okrelonych w umowie zawartej z tym odbiorc¹.

2.

Odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na podstawie umowy z Przedsiêbiorstwem Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o. w Myliborzu.

3.

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

4.

Lokalne ród³o ciep³a (kot³ownie lokalne)  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia i instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a
dostarczonego odbiorcom bez wykorzystania sieci ciep³owniczej.

5.

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.

6.

Zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczonego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e wyst¹piæ
w warunkach okrelonych, przez okres co najmniej jednej godziny.

7.

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.

8.

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

9.

Wspó³czynnik korekcyjny X  wspó³czynnik uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie 12 m-cy.
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III. OBLICZENIA OP£AT.
1.

Op³ata za zamówion¹ moc ciepln¹  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê i ceny za zamówion¹
moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców. Op³ata ta jest pobierana przez 12 miesiêcy w roku.

2.

Op³ata za dostarczenie ciep³a  stanowi iloczyn iloci dostarczanego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny ciep³a dla danej grupy odbiorców. Op³ata ta jest pobierana
w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.

3.

Op³ata za nonik  stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego iloci
nonika ciep³a dostarczonego do nape³nienia i uzupe³nienia jego ubytków w sieciach ciep³owniczych i instalacyjnych
odbiorczych i ceny za nonik. Op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono nonik ciep³a.

4.

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

5.

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

6.

Op³ata za dodatkowe zlecenie przez odbiorcê przerwanie i wznowienie dostarczonego ciep³a  stanowi iloczyn
liczby przy³¹czy, w których przerwano lub wznowiono dostarczanie ciep³a i stawki op³aty za przerwanie i wznowienie
dostarczania ciep³a do przy³¹cza.
IV. ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O.

Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Myliborzu prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie
wytwarzania, przesy³u i dystrybucji ciep³a na mocy otrzymanych koncesji. ród³em ciep³a jest kot³ownia miejska oraz
kot³ownie lokalne. Spó³ka dostarcza ciep³o na cele grzewcze i podgrzanie wody wodoci¹gowej.
V. PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY.
1.

Podzia³u odbiorców na grupy dokonano z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych kryteriów:
a) ród³o wytworzenia,
b) miejsce dostarczenia.

2.

Charakterystyka odbiorców:
Grupa odbiorców nr 1  grupa odbiorców ciep³a dostarczonego w postaci gor¹cej wody przez jedn¹ sieæ z kot³owni
miejskiej. Ciep³o dostarczane jest do grupowego wêz³a cieplnego. Wêz³y i instalacja odbiorcza eksploatowana jest
przez przedsiêbiorstwo energetyczne.
Grupa odbiorców nr 2  grupa odbiorców ciep³a dostarczanego w postaci gor¹cej wody przez jedn¹ sieæ z kot³owni
miejskiej. Ciep³o dostarczane jest do indywidualnych wêz³ów cieplnych eksploatowanych wraz z instalacjami
odbiorczymi i wewnêtrznymi przez odbiorców.
Grupa odbiorców nr 3  grupa odbiorców ciep³a dostarczanego w postaci gor¹cej wody przez jedn¹ sieæ z kot³owni
miejskiej. Ciep³o dostarczane jest do indywidualnych wêz³ów cieplnych eksploatowanych przez przedsiêbiorstwo
energetyczne.
Grupa odbiorców nr 4  grupa odbiorców ciep³a dostarczonego w postaci gor¹cej wody ze róde³ wydzielonych
(kot³ownie lokalne).
VI. RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ CEN I STAWEK OP£AT.

1.

CENY I STAWKI OP£AT DLA GRUPY ODBIORCÓW NR 1.

Lp.
1
2
3
4
5

RODZAJE OP£AT
CENA ZA MOC ZAMÓWION¥
CENA CIEP£A
CENA NONIKA CIEP£A
STAWKA OP£AT ABONAMENTOWYCH
STAWKA OP£AT ZA US£UGI PRZESY£OWE
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CENY I STAWKI OP£AT DLA GRUPY ODBIORCÓW NR 2.

Lp.
1
2
3
4
5
3.

RODZAJE OP£AT
CENA ZA MOC ZAMÓWION¥
CENA CIEP£A
CENA NONIKA CIEP£A
STAWKA OP£AT ABONAMENTOWYCH
STAWKA OP£AT ZA US£UGI PRZESY£OWE

CENY I STAWKI OP£AT DLA GRUPY ODBIORCÓW NR 3.

Lp.
1
2
3
4
5
4.

Poz. 622 - 623

RODZAJE OP£AT
CENA ZA MOC ZAMÓWION¥
CENA CIEP£A
CENA NONIKA CIEP£A
STAWKA OP£AT ABONAMENTOWYCH
STAWKA OP£AT ZA US£UGI PRZESY£OWE

CENY DLA GRUPY ODBIORCÓW NR 4.

Lp.

RODZAJE OP£AT

1 CENA ZA MOC ZAMÓWION¥
2 CENA CIEP£A
3 CENA NONIKA CIEP£A
STAWKI OP£AT ZA PRZY£¥CZENIE DO SIECI.

Lp.

REDNICA
RUROCI¥GU

1
2
3
4
5

2xD48,3/110
2xD60,3/25
2xD761/140
2xD88,9/160
2xD114,3/200

STAWKA OP£AT
ZA BUDOWÊ
PRZY£¥CZA W Z£.
ZA l mb PRZY£¥CZA
22,80
23,80
26,04
29,24
32,20

STAWKA
W Z£ ZA WY
PRZEJCIA
CIA
2,0
2,3
2,6
3,4
3,7

OP£ATY DODATKOWE.
Stawka op³aty za dodatkowo zlecone przez odbiorców przerwanie i wznowienie dostarczania ciep³a wynosi:


cena netto 4,67 z³/za przy³¹cze.
VII. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT.

1.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at bêd¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców okrelonych w rozdziale 7 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego, a tak¿e w rozdziale 3 § 35 rozporz¹dzenia
taryfowego.

2.

Op³aty za nielegalny pobór ciep³a oraz w przypadku gdy ciep³o pobierane jest bez zawarcia umowy sprzeda¿y
pobierane bêd¹ zgodnie z zasadami okrelonymi w § 36 i § 37 rozporz¹dzenia taryfowego, je¿eli umowa sprzeda¿y
ciep³a nie stanowi inaczej.
VIII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OP£AT.

1.

Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Myliborzu dostosowuje stawki op³at i ceny do zmieniaj¹cych
siê warunków ekonomicznych nie czêciej ni¿ raz na dwanacie miesiêcy wg zasad podanych w § 17 rozporz¹dzenia
taryfowego.
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2.

Wspó³czynnik korekcyjny X uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa
w okresie 12 miesiêcy przyjêto w wysokoci 0,0%.

3.

Odbiorca zostanie powiadomiony o zmianie cen pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ wprowadzenia
nowych cen i stawek op³at.
Poz. 623
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 9 wrzenia 1999 r.
w sprawie zmiany w sk³adzie osobowym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) i § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców
wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadañ (MP Nr 27, poz. 287) podaje siê do
wiadomoci wyborców, ¿e na skutek wyganiêcia mandatu radnego nast¹pi³a zmiana w sk³adzie Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego w okrêgu wyborczym Nr 4:
Na skutek zrzeczenia nast¹pi³o wyganiêcie mandatu radnego W³adys³awa Husejko z listy Nr 3  Unia Wolnoci
stwierdzone uchwa³¹ Nr VI/51/99 z dnia 29 czerwca 1999 r.
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwa³¹ Nr VII/54/99 z dnia 28 sierpnia 1999 r. stwierdzi³, ¿e radnym zosta³
Pan Andrzej Majewski, który nie utraci³ prawa wybieralnoci, a w dniu 11 padziernika 1998 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów z tej samej listy.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
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