
 

 DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 
Szczecin, dnia 7 marca 2006 r. Nr 31

TREŚĆ: 
Poz.: 

 

ROZPORZĄDZENIA 

539 – Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyń-
skiego Parku Krajobrazowego ....................................................................................4438 

540 – Nr 2/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 16 lute-
go 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wo-
dy powierzchniowej z Kanału Kurowskiego, gm. Kołbaskowo, woj. Zachodniopomorskie ......4444 

UCHWAŁY 

541 – Nr XLVII/589/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Gryfino ..............................................................................................4444 

542 – Nr XXX/190/05 Rady Gminy Przybiernów z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwale-
nia budżetu gminy Przybiernów na 2006 rok ...............................................................4446 

543 – Nr XVIII/061/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego Gminy Przybiernów w 2006 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
prognozy kwoty długu publicznego .............................................................................4473 

544 – Nr XXXV/172/06 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie uchwale-
nia budżetu gminy Rąbino na rok 2006 .......................................................................4475 

545 – Nr XX/54/Z/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu
Gminy Rąbino prognozy kwoty długu ..........................................................................4504 

546 – Nr XLIX/925/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia re-
gulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego ...4505 

547 – Nr XLIX/929/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Sta-
tutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej .......................................................................4506 

548 – Nr XLIX/930/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Sta-
tutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie ............................................4509 

549 – Nr XLIX/931/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Sta-
tutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie ............................................................4511 

550 – Nr XLIX/932/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Sta-
tutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie ................................................................4513 

551 – Nr XLIX/933/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Sta-
tutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie ................................................................4516 

552 – Nr XLIX/934/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Sta-
tutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie ...........................................................4518 

553 – Nr XLIX/935/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Sta-
tutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie .........................................................4522 

(ciąg dalszy spisu treści na stronie następnej) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 31 – 4438 – Poz. 539
 
 
554 – Nr XLIX/936/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Sta-

tutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie ....................................................... 4524 

555 – Nr XLIX/937/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Sta-
tutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie ...................................................... 4526 

ZARZĄDZENIE 

556 – Nr 1/06 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia średniego
miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzia-
łających na terenie powiatu sławieńskiego obowiązującego w 2006 r. ............................ 4529 

SPRAWOZDANIE 

557 – z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Choszcznie w 2005 r. ..................... 4529 

 

Poz. 539 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 24/2006 

z dnia 16 lutego 2006 r. 
 

w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewody Zachodniopomorskiego 

 Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Cedyński Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem” obejmuje obszar o powierzchni 30850 ha, po-
łożony w gminach: Cedynia (12790 ha), Chojna (10260 ha), Mieszkowice (5300 ha) i Moryń (2500 ha) 
w województwie zachodniopomorskim. 

2. Otulina Parku obejmuje obszar o powierzchni 53120 ha, położony w gminach: Cedynia, Chojna, Mieszkowi-
ce, Moryń, Trzcińsko Zdrój i Widuchowa w województwie zachodniopomorskim. 

3. Opis przebiegu granic Parku i otuliny przedstawia załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

4. Przebieg granicy Parku i jego otuliny przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, hi-
storycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju poprzez: 

1) utrzymanie i odtwarzanie krajobrazu zbliżonego do naturalnego oraz harmonijnych krajobrazów kulturo-
wych, przy czym szczególnej ochronie podlegają następujące elementy: 
a) przyrodnicze: biocenozy o charakterze naturalnym i półnaturalnym, populacje roślin i zwierząt gatunków 

chronionych, zagrożonych wyginięciem, rzadko spotykanych i kluczowych dla funkcjonowania ekosys-
temów; zadrzewienia śródpolne, przydrożne i przywodne, oczka wodne śródpolne i śródleśne oraz inne 
elementy środowiska przyrodniczego warunkujące zachowanie różnorodności biologicznej Parku, 

b) kulturowe: stanowiska archeologiczne, zabytkowe i inne wartościowe obiekty i zespoły architektonicz-
ne, parki i cmentarze zabytkowe, historyczne układy zabudowy, 

2) zachowanie i wprowadzanie powszechnej dostępności walorów przyrodniczych i krajobrazowych, bez roz-
budowywania infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego; 

3) prowadzenie działalności gospodarczej w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na środowisko 
i krajobraz; 

4) rozwój budownictwa w formie uzupełniania istniejących układów przestrzennych miast i wsi z ewentualnym 
ich rozszerzaniem przy unikaniu rozpraszania zabudowy; 

5) rozwój infrastruktury poprawiającej stan środowiska naturalnego i warunki życia ludności. 
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§ 3. 1. W Parku wprowadza się następujące zakazy: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.); 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ra-
mach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z po-
trzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z za-
bezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, re-
montem lub naprawą urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej go-
spodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-
błotnych; 

9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 
11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 
13) używania łodzi motorowych oraz promów i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony; 
2) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym; 
4) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), zwanej dalej 
„inwestycją celu publicznego”. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe 
i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przy-
rodę parku krajobrazowego. 

4. Zakaz określony w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy wydobywania piasku i żwiru w ramach koncesji udzielonych 
do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy miejsc wyznaczonych w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gmin lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gmin. 

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, nie dotyczy statków jednostek ratowniczych, jednostek organi-
zacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, inspektorów żeglugi śródlądo-
wej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywa-
nia zadań z zakresu ochrony przyrody przez Służbę Parku Krajobrazowego. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Nr 3/1993 Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie 
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 4, poz. 49, Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-
morskiego z 2002 r. Nr 55, poz. 1233, Nr 64, poz. 1408; z 2004 r. Nr 5, poz. 58). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI 
  w/z      

 
Marcin Sychowski 
WICEWOJEWODA 
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Załączniki do rozporządzenia Nr 24/2006 
Wojewody Zachodniopomorskiego 

iem; 

z dnia 16 lutego 2006 r. (poz. 539) 

Załącznik nr 1 

Przebieg granic Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny 

1. Zasady prowadzenia i opisu granic: 

1) granice Parku i otuliny poprowadzone zostały wzdłuż linii drogowych, skrajami lasów, strumieni i rowów, 
granicami administracyjnymi gmin, skrajami zabudowy, punktami wysokościowymi itp.; 

2) jeżeli granice Parku prowadzą drogą lub linią kolejową, to znaczy, że wiodą wzdłuż tras komunikacyjnych 
z wyłączeniem pasów drogowych (kolejowych), które wraz z trasami znajdują się w otulinie. Jeżeli granice 
otuliny prowadzą wzdłuż tras komunikacyjnych to znaczy, że trasy te wraz z pasami drogowymi (kolejo-
wymi), znajdują się na obszarze otuliny; 

3) jeżeli granice Parku biegną wzdłuż rzeki lub rowu, to znaczy, że wiodą wzdłuż zewnętrznej granicy cieku, 
który w takim wypadku znajduje się w granicach Parku. Jeżeli granice otuliny biegną wzdłuż rzeki lub rowu, 
to znaczy, że wiodą wzdłuż wewnętrznej granicy cieku, który w takim wypadku znajduje się poza granicami 
otuliny; 

4) jeżeli opis granic Parku lub otuliny odwołuje się do skraju lasu to chodzi o granicę działki geodezyjnej 
pokrytej lasem lub zadrzewien

5) opis kolejnych odcinków granic sporządzony został zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara; 
6) w charakterystyce przebiegu poszczególnych odcinków granic, celem szybszej identyfikacji, podkreślono 

nazwy punktów orientacyjnych (głównie miejscowości) w pobliżu których prowadzi granica. 

2. Przebieg granic parku: 

Gmina Chojna, odcinek Krajnik Dolny-Godków. 

Na północny wschód od Krajnika Dolnego od brzegu Odry łąkami, skrajem lasu do drogi Krajnik Dolny-Ognica. 
Drogą do Krajnika Dolnego, skrajem lasu na południowy zachód polami, drogą do drogi Krajnik Dolny-Grabów. 
Drogą do Grabowa, drogą na północny wschód do Krajnika Górnego do wsi. Północnym i zachodnim skrajem 
wsi, drogą do Radunia Małego. Skrajem lasu do Kuropatnik. Skrajem lądu do obniżenia na zachód od drogi 
Krzymów-Stoki. Na północ od obniżenia, przekraczając drogę jw., polami do skraju lasu. Wzdłuż lasu na połu-
dniowy wschód i wschód od Krzymowa do drogi Krzymów-Chojna. Drogą w kierunku Chojny do drogi Grabów-
Chojna. Drogą w kierunku Chojny do skraju lasu. Skrajem lasu od drogi Stoki-Chojna. Skrajem lasu na zachód 
i południowy zachód od Chojny do drogi Chojna-Mętno. Drogą do Mętna, skrajem lasu na południowy zachód 
i południe od Chojny, północny zachód, zachód i południowy zachód od Godkowa do drogi Dolsko-Mirowo. 

Gmina Moryń, rejon Dolska. 

Od drogi Dolsko-Mirowo na południe wzdłuż krawędzi zbocza, polami, skrajami lasu i zadrzewień do drogi Mi-
rowo-Przyjezierze, na południe od wzgórza 87,0 m n.p.m. Droga do Pojezierza do linii kolejowej. Linia jw. na za-
chód do drogi Moryń-Dolsko. Droga wzdłuż linii kolejowej obok stacji Przyjezierze-Moryń w kierunku Starego 
Objezierza do rejonu na południe od Jeziora. Polami do jeziora, wzdłuż zadrzewień przy jego brzegu zachodnim 
na północny zachód polami do drogi ze Starego Objezierza na południe. Drogą w kierunku Dolska, drogą na za-
chód do drogi Stare Objezierze-Mętno. Droga w kierunku Mętna. 

Gmina Chojna, rejon Łaziszcza. 

Drogą Stare Objezierze-Mętno do drogi Łaziszcze-Mętno. Drogą w kierunku Łaziszcza, drogą na północ do lasu. 
Skrajem lasu na północny zachód od Łaziszcza, wschód, północny wschód i północ od Łukowic, północny wschód 
od Czachowa do drogi Czachów-Piasek. 
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Gmina Cedynia, odcinek Czachów-Żelichów. 

Od drogi Czachów-Piasek skrajem lasu na północ od Czachowa i Lubiechowa Górnego do rejonu na północny 
zachód od wsi. Wzdłuż ogrodzenia na południe do drogi Lubiechów Górny-Lubiechów Dolny. Na południe polami 
do strumienia płynącego z Lubiechowa Górnego. Na południowy wschód rowami i polami do drogi z Lubiecho-
wa Górnego na północny wschód. Skrajem zadrzewionego obniżenia od wschodu. Obok wzgórza 61,6 m n.p.m. 
na północ. Drogą na południe do lasu obok wzgórza 71,1 m n.p.m. na zachód. Skrajem lasu, na południowy 
wschód polami, drogą do drogi Nietułów-Radostów. Drogą w kierunku Radostowa do skrzyżowania dróg na 
wschód od Parchnicy, drogą na południowy zachód do drogi Cedynia-Orzechów. Drogą na południe do drogi 
Cedynia-Radostów. Drogą na południe do drogi Cedynia. Skrajem lasu na zachód i południowy zachód od Rado-
stowa do drogi Radostów-Stara Rudnica. Drogą w kierunku Golić do skraju lasu. Wzdłuż lasu na południowy za-
chód od Golić do drogi Golice-Stara Rudnica. Skrajami lasu i zadrzewień na południowy zachód od Golić. Skra-
jem lasu na południe od Golić i południowy zachód od Żelichowa do linii kolejowej. Linią kolejową na południe 
skrajem lasu, na południe i południowy wschód od Żelichowa do rejonu na południe od pkt 62.0 m n.p.m. 

Gmina Moryń, odcinek Nowe Objezierze-Stołpek. 

Od rejonu na południowy wschód od Żelichowa i południe od pkt 62,0 m n.p.m. skrajami lasu i zadrzewień na 
południe od Nowego Objezierza do mostu na Słubi. Skrajem lasu nad stawem i na zachód od Morynia Dworu 
(nowego i starego) do drogi Moryń-Stare Łysogórki. Drogą w kierunku Morynia do skraju lasu. Wzdłuż lasu do 
drogi Moryń-Czelin. Drogą do Czelina obok Stołpka do rejonu na wschód od Siegniewia. 

Gmina Mieszkowice, odcinek Siegniewo-Czelin. 

Od rejonu na wschód od Siegniew, drogą w kierunku Czelina, krzyżującą się drogą Mieszkowice-Gozdowice do 
drogi Czelin-Stary Błeszyn. Drogą w kierunku Czelina do zakrętu drogi z rozwidleniem dróg przed wioską. Drogą 
na północny wschód do linii elektroenergetycznej. Linią jw. na południe do drogi wzdłuż północno-wschodniego 
krańca Czelina. Drogą jw. do drogi Czelin-Mieszkowice. Drogą w kierunku Mieszkowic do skraju zadrzewień obok 
pojedynczych zabudowań. Na wschód skrajem zadrzewień, na południe polami do drogi w kierunku Czelina. Na 
południe drogą i skrajem lasu do drogi w kierunku Czelina. Na południe łąkami i rowem. Rowem na zachód 
i północny zachód w kierunku Czelina do Odry na południowy wschód od wioski. 

Gminy: Mieszkowice, Cedynia i Chojna, wzdłuż Odry. 

Od ujścia rowu do Odry na południowy zachód od Czelina. Wschodnim brzegiem głównego koryta Odry do łąk 
między rzeką a lasem na północny wschód od Krajnika Dolnego. 

3. Przebieg granicy otuliny: 

Gmina Chojna, odcinek Krajnik Dolny - ujście Rurzycy. 

Od granicy Parku na północny wschód od Krajnika Dolnego, wschód brzegiem głównego koryta Odry od ujścia 
Rurzycy. 

Gmina Widuchowa, odcinek ujście Rurzycy-Rynica. 

Od ujścia Rurzycy wschodnim brzegiem głównego koryta Odry do skraju lasu. Od tego miejsca aż do linii kole-
jowej (pow. pkt c) Jest to wspólna granica stref ochronnych parków krajobrazowych: Cedyńskiego i Między-
odrze. Skrajem lasu na południe od Ognicy do drogi Ognica-Krajnik Dolny. Skrajem lasu na południe i południo-
wy wschód od Ognicy. Drogą na zachód przez las do drogi Ognica-Nawodna. Drogą w kierunku Nawodnej do 
skrzyżowania z drogą do Rynicy. 

Gmina Chojna, rejon Lisiego Pola. 

Granica prowadzi od drogi do Rynicy do drogi Polesiny-Grzybno wzdłuż granicy gminy, najczęściej drogami i skra-
jami lasu, przecinając drogę i linię kolejową z Kostrzyna do Szczecina. 

Gmina Widuchowa, rejon Żelechowa. 

Duktami leśnymi na północny wschód do skraju lasu przy drodze Polesiny-Żelechowo. Skrajem lasu na połu-
dniowy zachód, południe i południowy wschód od Żelechowa do drogi Żelechowo-Grzybno. Skrajem lasu na po-
łudnie od samotnych zabudowań na południowy wschód od Żelechowa. 
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Gmina Chojna, rejon na północ od Grzybna. 

Skrajem lasu na południe od samotnych zabudowań na południowy wschód od Żelechowa. Drogą przez las na 
południe do skraju lasu. Wzdłuż lasu do drogi Grzybno-Żelechowo. 

Gmina Widuchowa, rejon Żelechowa na północny zachód od Grzybna. 

Drogą Żelechowo-Grzybno w kierunku Grzybna. Skrajem lasu na północny zachód od Grzybna do drogi 
prowadzącej w kierunku drogi Grzybno-Strzelczyn. 

Gmina Chojna, odcinek Strzelczyn-Strzeszewko. 

Na północny wschód od Strzelczyna drogą z lasu do drogi Strzelczyn-Grzybno. Drogą w kierunku Grzybna. 
Wzdłuż zachodnich skrajów wioski i sadu, południowego skraju sadu do drogi Grzybno-Strzeszów. Drogą do 
Strzeszowa. Za pojedynczymi zabudowaniami Strzeszewka do trzeciej drogi odchodzącej na południe. Drogą jw. 
w kierunku Trzcińska na zachód od Strzeszowa. 

Gmina Trzcińsko Zdrój, odcinek Strzeszów-Białegi. 

Drogą prowadzącą od drogi Grzybno-Strzeszów w kierunku Trzcińska do trzeciego skrzyżowania dróg. Drogą na 
wschód do skrzyżowania z drogą Strzeszów-Trzcińsko. Drogą na wschód granicą administracyjną Trzcińska 
przez pola na południe w kierunku jez. Trzygłowskiego do drogi. Drogą na północny wschód i wschód a następ-
nie południe wzdłuż brzegów jeziora obok wzgórza 57,4 m n.p.m. na wschód. Granicą administracyjną Trzciń-
ska do drogi Trzcińsko-Stołeczna. Drogą do Trzcińska do linii kolejowej. Linią kolejową do drogi Trzcińsko-
Gogolice. Drogą w kierunku Gogolic przez Szarpalki, Antoniewice i Smugę do pojedynczych zabudować przy 
wzgórzu 90,0 m n.p.m. na północ od Gogolic. Na południowy zachód przez pola do pojedynczych zabudowań 
przy drodze Gogolice-Narost. Drogą w kierunku Narostu aż za odejście drogi do Górczyna Dolnego. Na połu-
dniowy zachód przez pola do obniżenia. Wzdłuż rowu do drogi nad jez. Gogolice. Droga jw. skrajem lasu i droga 
do drogi Gogolice-Narost. Drogą w kierunku Narostu do zadrzewień nad Jez. Henryk. Skrajem zadrzewień nad 
wschodnim brzegiem jeziora. Skrajem lasu na południowy zachód i południowy wschód do drogi Gogolice-
Głębokie. Drogą do Głębokiego, drogą wzdłuż północnego brzegu jeziora. Skrajem lasu na północny zachód, za-
chód i południowy zachód od Chełma Górnego do drogi Chełm Dolny-Narost. Drogą do drogi Chełm Dolny-
Białęgi. Drogą w kierunku Białęgów do skraju lasu. Wzdłuż lasu na południe i wschód do drogi łączącej drogę Bia-
łęgi-Chełm Dolny z Zielinem. Drogą w kierunku Zielina do skrzyżowania z drogą do Goszkówka. 

Gmina Mieszkowice, odcinek Goszkówek-Czelin. 

Od skrzyżowania drogi do Goszkówka z drogą łączącą drogę Białęgi-Chełm Dolny z Zieliniem, drogą w kierunku 
Zielina do skraju lasu. Wzdłuż lasu na północ i północny wschód od Zielina do Starzyna. Drogą wzdłuż zachod-
niego skraju Starzyna, na południe i zachód do drogi Zielin-Smolnica. Drogą na południe obok pojedynczych za-
budowań i rowu do lasu. Wzdłuż północnego i wschodniego skraju lasu na południe od Zielina. Rowem i drogą 
do drogi w kierunku Troszyna. Wzdłuż południowo-wschodniego skraju lasu. Na południowy zachód polami i drogą 
przez Mirogniew do drogi Sitno-Mieszkowice. Drogą w kierunku Sitna. Drogą do drogi Mieszkowice-Boleszko-
wice. Drogą do przejazdu kolejowego. Linią kolejową w kierunku Mieszkowic do skraju lasu. Wzdłuż lasu na 
wschód i południowy wschód od Kurzycka do rowu na północny wschód od Nowego Kłosowa. Rowem i 
północnym skrajem wioski do drogi Kłosów-Sitno. Drogą wzdłuż zachodniego skraju Nowego Kłosowa do lasu. 
Wzdłuż lasu do drugiej drogi w kierunku Kłosowa. Duktem leśnym na południowy zachód do drogi z Kłosowa 
wzdłuż Kurzycy. Drogą jw. do skraju lasu. Drogą wzdłuż Kurzycy do jej ujścia do Odry. Wschodnim brzegiem 
głównego koryta Odry do ujścia rowu na południowy zachód od Czelina, gdzie znajduje się granica Parku. 
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Poz. 540 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2006 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

z dnia 16 lutego 2006 r. 
 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej 
z Kanału Kurowskiego, gm. Kołbaskowo, woj. Zachodniopomorskie. 

 Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 15/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 
30 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z Kanału Kurow-
skiego, gm. Kołbaskowo, woj. Zachodniopomorskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 98, poz. 1974) wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
  „3. Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy oznakować na lądzie dwiema tablicami informują-

cymi o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych oraz pięcioma bojami na wodzie.”; 
2) w § 3 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) stosowanie środków ochrony roślin z wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania w strefach 
  ochronnych ujęć wody.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. 

DYREKTOR 
 

Andrzej Kreft 

Poz. 541 
 

UCHWAŁA NR XLVII/589/06 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 26 stycznia 2006 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), w związku z art. 21 ust. 1 
pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego 
Nr 55, poz. 1246) dokonuje się następujących zmian: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 
  „§ 4. 1. Na lokale socjalne przeznacza się lokale usytuowane w budynkach komunalnych o obniżonym 

standardzie. 
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  2. Lokale socjalne wynajmowane są osobom: 

1) pozostającym w niedostatku, w trudnej sytuacji życiowej, nieposiadającym wraz z innymi osobami zgło-
szonymi do wspólnego zamieszkiwania tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego pod 
warunkiem, że spełniają następujące kryteria: 
a) zamieszkują, z zamiarem stałego pobytu, na terenie Gminy Gryfino, w lokalu gdzie powierzchnia 

pokoi nie przekracza 5 m2 na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania, 
b) przypadający na członka gospodarstwa domowego udokumentowany średni miesięczny dochód 

z okresu sześciu kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek 
o przyznanie lokalu komunalnego, nie przekracza progu określonego w § 2 pkt 9 uchwały, 

c) nie dokonały dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na gorsze, wynajmując lokal o stanie 
technicznym lub powierzchni mieszkaniowej, umożliwiającej ubieganie się o udzielenie pomocy miesz-
kaniowej przez Gminę Gryfino, 

d) nie posiadają, nie zbyły lub nie przekazały innym osobom: 
– prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego, 
– spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 
– prawa najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, 
– prawa własności lub współwłasności działki budowlanej. 

2) którym sąd w wyroku orzekającym o przymusowym opróżnieniu lokalu przyznał prawo do takiego lokalu; 
3) pozbawionym mieszkań w wyniku katastrofy bądź klęski żywiołowej. 

  3. Lokale socjalne wynajmowane są w pierwszej kolejności: 
1) wychowankom opuszczającym domy dziecka, inne placówki opiekuńczo-wychowawcze o uprawnie-

niach domu dziecka oraz rodziny zastępcze, niemającym możliwości powrotu do domu rodzinnego, je-
żeli złożą stosowny wniosek o najem lokalu w okresie 1 roku od daty usamodzielnienia się i spełnią kry-
terium dochodowe, o którym mowa w § 2 pkt 9 uchwały; 

2) osobom pozbawionym mieszkań w wyniku katastrofy bądź klęski żywiołowej. 
  4. Realizacja przydziału lokali socjalnych następuje w kolejności, w jakiej osoby oczekujące na przydział 

lokalu umieszczone są na liście mieszkaniowej, o której mowa w § 13, z uwzględnieniem zapisów ust. 3 
§ 4 uchwały.” 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 
  „§ 7. 1. Lokale mieszkalne, które ze względu na swój standard nie są wynajmowane jako socjalne lub 

zamienne, wynajmuje się, z zastrzeżeniem § 9 i § 10 uchwały: 
1) osobom o niskich dochodach, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, nie posiadającym wraz z innymi 

osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania tytułu prawnego do innego lokalu lub domu miesz-
kalnego, pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria: 
a) zamieszkują z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Gryfino, w lokalu gdzie powierzchnia po-

koi nie przekracza 5 m2 na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania, 
b) przypadający na członka gospodarstwa domowego udokumentowany średni miesięczny dochód z okre-

su sześciu kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o przy-
znanie lokalu komunalnego, nie przekracza progu określonego w § 2 pkt 10 uchwały, 

c) nie dokonały dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na gorsze, wynajmując lokal o stanie 
technicznym lub powierzchni mieszkaniowej umożliwiającej ubieganie się o udzielenie pomocy miesz-
kaniowej przez Gminę Gryfino, 

d) nie posiadają, nie zbyły lub nie przekazały innym osobom: 
– prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego, 
– spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 
– prawa najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, 
– prawa własności lub współwłasności działki budowlanej; 

2) wychowankom opuszczającym domy dziecka, inne placówki opiekuńczo-wychowawcze o uprawnie-
niach domu dziecka oraz rodziny zastępcze, niemającym możliwości powrotu do domu rodzinnego, je-
żeli złożą stosowny wniosek o najem lokalu w okresie 1 roku od daty usamodzielnienia się i spełnią kry-
terium dochodowe, o którym mowa w § 2 pkt 10 uchwały. 

  2. Lokale mieszkalne wynajmowane są w pierwszej kolejności osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 
  3. Realizacja przydziału lokali mieszkalnych następuje w kolejności, w jakiej osoby oczekujące na przy-

dział lokalu umieszczone są na liście mieszkaniowej, o której mowa w § 13, z uwzględnieniem zapisów ust. 2 
§ 7 uchwały.” 

3) w § 10: 
a) w ust. 1 po wyrazie „podnajem” dodaje się wyrazy „lub bezpłatne użytkowanie”, 
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b) w ust. 2 po wyrazie „podnajem” dodaje się wyrazy „lub bezpłatne użytkowanie”, 
c) w ust. 3 po wyrazie „podnajem” dodaje się wyrazy „lub bezpłatne użytkowanie.”. 

4) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
  „2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosków osób, o których mowa w ust. 1, jest spełnianie wymo-

gów określonych § 4 uchwały w przypadku lokali socjalnych i § 7 uchwały w przypadku lokali mieszkalnych.”; 
5) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
  „4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3 określi ponadto dokumenty niezbędne do prawidłowej pracy 

Komisji Mieszkaniowej oraz ich wzory.”; 
6) § 15 otrzymuje brzmienie:  
  „§ 15. Postanowień § 12 nie stosuje się do wynajmowania lokali osobom: 

1) wskazanym do przekwaterowania z lokali i budynków przeznaczonych do remontu, modernizacji lub roz-
biórki; 

2) pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub innego zdarzenia losowego; 
3) o których mowa w § 8 uchwały.”; 

7) § 18 otrzymuje brzmienie: 
  „§ 18.1. Pomoc Gminy Gryfino w wynajmie lokali stanowiących własność GTBS polega na wskazaniu, 

z kim GTBS ma zawrzeć umowy najmu lokali, których budowa została sfinansowana w oparciu o wkład pie-
niężny Gminy Gryfino. 

  2. Lokale, o których mowa w ust. 1 wynajmowane są: 
1) osobom o niskich dochodach, umieszczonym na liście mieszkaniowej, zakwalifikowanym do uzyskania 

pomocy mieszkaniowej od Gminy Gryfino, o których mowa w § 2 pkt 10 uchwały; 
2) najemcom lokali komunalnych, zainteresowanych poprawą warunków mieszkaniowych, którzy pozo-

stawią do dyspozycji Gminy Gryfino dotychczas zajmowany lokal komunalny.”; 
8) § 19 otrzymuje brzmienie: 
  „§ 19.1. Osoby oczekujące na udzielenie pomocy w wynajęciu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 18 

ust. 1 uchwały, przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu z GTBS podlegają ponownej wery-
fikacji pod kątem spełniania wymogów uchwały. 

  2. Do przeprowadzania tej weryfikacji stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 uchwały.”; 
9) w § 20 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
  „1) pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę albo po jego śmierci, należą do kręgu osób wymie-

nionych w art. 691 Kodeksu cywilnego i zamieszkiwały z nim stale albo są ujęte w umowie najmu jako osoby 
zgłoszone do wspólnego zamieszkania, a z najemcą została rozwiązana umowa najmu i lokal nie jest obcią-
żony zaległościami z tytułu czynszu najmu oraz opłat niezależnych.”; 

10) uchyla się § 24 ust. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Kazimierz Fischbach 

Poz. 542 
 

UCHWAŁA NR XXX/190/05 
Rady Gminy Przybiernów 
z dnia 30 grudnia 2005 r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na 2006 rok. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje: 
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§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (załącznik nr 1) w wysokości 14.676.140 zł, 
z tego: 

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) 12.839.300 zł, 
w tym: 
– dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (za-

łącznik nr 3) 58.000 zł; 
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych ustawami (załącznik nr 4) 1.836.840 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości (załącznik nr 5) w wysokości 15.246.140 zł, 
z tego: 

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) 13.409.300 zł, 
w tym: 
– wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii (załącznik nr 7) 58.000 zł; 
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych ustawami (załącznik nr 8) 1.836.840 zł. 

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 900.000 zł z tytułu kredytów. 

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 330.000 zł, 
z przeznaczeniem na: 

1) spłatę rat kredytu z Banku Przemysłowo-Handlowego Banku Hipotecznego S.A. w War-
szawie 250.000 zł; 

2) spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Gryficach 80.000 zł. 

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł. 

§ 6. Planowany deficyt budżetu w kwocie 570.000 zł zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z kredytu. 

§ 7. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów 
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu: 

1) organizacji imprez sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy Przybiernów 30.000 zł; 
2) dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do OREW w Wolinie 16.500 zł. 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 9 do 
uchwały. 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 

§ 10. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 11 do 
uchwały. 

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2006-2029 zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 12. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, fundu-
szy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej określone w załączniku nr 13 do 
uchwały. 

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych przeznaczonych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 500.000 zł; 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej kwoty 900.000 zł; 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do łącznej kwoty 400.000 zł. 

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: 

1) z tytułu Finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane 
ze środków przedakcesyjnych, ujęte w załączniku nr 11 do uchwały. 
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2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jed-

nostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - do kwoty 300.000 zł. 

§ 15. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem 
przeniesień wydatków między działami. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Ryszard Kazanowski 
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Załączniki do uchwały Nr XXX/190/05 
Rady Gminy Przybiernów 

z dnia 30 grudnia 2005 r. (poz. 542) 
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Poz. 543 
 

UCHWAŁA NR XVIII/061/2006 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

z dnia 6 lutego 2006 r. 
 

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Przybiernów 
w 2006 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego. 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; 
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 
i Nr 249, poz. 2104) oraz art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie: 

1. Janusz Jarosz - Przewodniczący 
2. Urszula Głód van de Sanden - Członek 
3. Mieczysław Kus - Członek 

po rozpatrzeniu budżetu Gminy Przybiernów na 2006 r. oraz załączonej do budżetu prognozy kwoty długu pu-
blicznego, pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego oraz pozytywnie opiniuje pra-
widłowość prognozy kwoty długu publicznego na lata 2006 - 2029. 

Uzasadnienie 

Budżet Gminy Przybiernów został ustanowiony uchwałą Nr XXX/190/05 Rady Gminy Przybiernów z dnia 30 gru-
dnia 2005 r. W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 14 676 140 zł, wydatki w wysokości 15 246 140 zł. 
Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 570 000 zł. 

W uchwale zgodnie z przepisami art. 168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych określono źródło pokrycia defi-
cytu, którym będzie kredyt. 

Do budżetu, zgodnie z art. 172 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych, została załączona pro-
gnoza długu publicznego Gminy sporządzona na lata 2006-2029, tj. na okres spłaty wykazanego długu. Progno-
za obejmuje nie spłacone kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych oraz wymagalne zobowiązania Gminy na dzień 
31 grudnia 2005 r. Ponadto uwzględnia prognozowane zaciągnięcie w 2006 r. dodatkowego zobowiązania, tj. 
kredytu w wysokości 900 000 zł mającego wpływ na wysokość długu publicznego Gminy. 

Z załączonej do budżetu prognozy długu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2005 r. prognozowany dług publiczny 
Gminy wynosił 7 042 528 zł (słownie: siedem milionów czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem zł). 
Harmonogram spłaty nominalnej kwoty długu: w 2006 r. - 352 528 zł, w 2007 r. - 330 000 zł, w 2008 r. - 
330 000 zł, w 2009 r. - 330 000 zł, w 2010 r. - 330 000 zł, w 2011 r. - 330 000 zł, w 2012 r. - 330 000 zł, 
w 2013 r. - 330 000 zł, w 2014 r. - 330 000 zł, w 2015 r. - 330 000 zł, w 2016 r. - 330 000 zł, w 2017 r. - 
330 000 zł, w 2018 r. - 330 000 zł, w 2019 r. - 330 000 zł, w 2020 r. - 330 000 zł, w 2021 r. - 330 000 zł, 
w 2022 r. - 330 000 zł, w 2023 r. - 330 000 zł, w 2024 r. - 330 000 zł, w 2025 r. - 330 000 zł, w 2026 r. - 
330 000 zł, w 2027 r. - 330 000 zł, w 2028 r. - 330 000 zł oraz w 2029 r. - 330 000 zł. 

Uwzględniając wymienione spłaty zadłużenia oraz prognozowane w 2006 r. zaciągnięcie kredytu w kwocie 900 000 zł 
i jego spłatę, dług publiczny na koniec każdego roku objętego prognozą będzie wynosił: w 2006 r. - 7 590 000 zł, 
w 2007 r. - 7 260 000 zł, w 2008 r. - 6 930 000 zł, w 2009 r. - 6 600 000 zł, w 2010 r. - 6 270 000 zł, 
w 2011 r. - 5 940 000 zł, w 2012 r. - 5 610 000 zł, w 2013 r. - 5 280 000 zł, w 2014 r. - 4 950 000 zł, 
w 2015 r. - 4 620 000 zł, w 2016 r. - 4 290 000 zł, w 2017 r. - 3 960 000 zł, w 2018 r. - 3 630 000 zł, 
w 2019 r. - 3 300 000 zł, w 2020 r. - 2 970 000 zł, w 2021 r. - 2 640 000 zł, w 2022 r. - 2 310 000 zł, 
w 2023 r. - 1 980 000 zł, w 2024 r. - 1 650 000 zł, w 2025 r. - 1 320 000 zł, w 2026 r. - 990 000 zł, w 2027 r. 
- 660 000 zł, w 2028 r. - 330 000 zł oraz w 2029 r. - 0 zł (w 2029 r. zaplanowano spłatę ostatniej raty długu). 
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W przedłożonej prognozie długu publicznego uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów budżetowych 
w poszczególnych latach objętych obciążeniem Gminy wyżej wymienionym długiem publicznym. Wielkość pro-
gnozowanych dochodów w kolejnych latach do 2029 r. nie daje podstawy do opinii o nierealnym planowaniu 
dochodów. 

Zgodnie z art. 169 i 170 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, roczne obciążenie budżetu z tytu-
łu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego 
oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami nie może 
przekraczać 15% prognozowanych dochodów budżetowych, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 
nie może przekraczać 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. 

Z powyższych danych o kwocie długu publicznego Gminy w latach 2006-2029 wynika, iż łączna kwota długu 
publicznego nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymie-
niony wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów będzie wynosił: w 2006 r. - 
51,72%, w 2007 r. - 57,62%, w 2008 r. - 53,72%, w 2009 r. - 50,38%, w 2010 r. - 47,14%, w 2011 r. - 
44,00%, w 2012 r. - 40,95%, w 2013 r. - 37,99%, w 2014 r. - 34,86%, w 2015 r. - 31,86%, w 2016 r. - 
28,99%, w 2017 r. - 26,23%, w 2018 r. - 23,57%, w 2019 r. - 21,02%, w 2020 r. - 18,56%, w 2021 r. - 
16,20%, w 2022 r. - 13,92%, w 2023 r. - 11,72%, w 2024 r. - 9,59%, w 2025 r. - 7,54%, w 2026 r. - 
5,56%, w 2027 r. - 3,65%, w 2028 r. - 1,79% oraz w 2029 r. - 0,00%. 

Nie mniej jednak Skład Orzekający zwraca uwagę, iż wskaźnik łącznej kwoty długu do prognozowanych docho-
dów w roku 2007 zbliży się do wskaźnika 60% (dopuszczalny wskaźnik) w 2007 r. oraz w latach 2008 i 2009 
przekroczy 50%. 

Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągnięte-
go długu publicznego, prognozowanego zwiększenia zadłużenia w 2006 r. nie przekroczy 15% prognozowanych 
dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik rocznego obciążenia budżetu będzie 
wynosił: w 2006 r. - 6,47%, w 2007 r. - 7,30%, w 2008 r. - 6,90%, w 2009 r. - 6,56%, w 2010 r. - 6,24%, 
w 2011 r. - 5,93%, w 2012 r. - 5,69%, w 2013 r. - 5,40%, w 2014 r. - 5,11%, w 2015 r. - 4,84%, 
w 2016 r. - 4,57%, w 2017 r. - 4,32%, w 2018 r. - 4,07%, w 2019 r. - 3,84%, w 2020 r. - 3,61%, 
w 2021 r. - 3,39%, w 2022 r. - 3,18%, w 2023 r. - 2,98%, w 2024 r. - 2,78%, w 2025 r. - 2,59%, 
w 2026 r. - 2,42%, w 2027 r. - 2,24%, w 2028 r. - 2,07% oraz w 2029 r. - 1,90%. 

Planowany przez Gminę deficyt budżetowy w wysokości 570 000 zł na 2006 rok, ze względów formalnych, jest 
możliwy do sfinansowania kredytem bankowym. 

Prognozowane przez Gminę obciążenie budżetu deficytem oraz długiem publicznym, zgodnie z art. 169 i 170 
wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne. 

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 172 ust. 2 
wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla 
opublikowania uchwały budżetowej. 

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. 

PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
 

Janusz Jarosz 
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UCHWAŁA NR XXXV/172/06 
Rady Gminy w Rąbinie 

z dnia 19 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2006. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 165, art. 166 
ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1 i 4, art. 182, art. 184 ust. 2, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104) po uzyskaniu opinii Komisji ds. Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.010.000 zł, 
z tego: 

1) wpływy z podatków i opłat, w kwocie 1.233.390 zł; 
2) wpływy z opłat, w kwocie 50.000 zł; 
3) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie 528.593 zł; 
4) dochody z majątku gminy 91.050 zł; 
5) dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w kwocie 1.328.679 zł; 
6) subwencje ogólne dla gmin, w wysokości 3.422.035 zł, 

w tym: 
a) część oświatowa subwencji ogólnej, w kwocie 2.173.343 zł, 
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej, w kwocie 1.246.820 zł, 
c) część równoważąca subwencji ogólnej, w kwocie 1.872 zł; 

7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin, w kwocie 294.000 zł; 

8) inne wpływy, w kwocie 62.253 zł. 

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.644.370 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2. 

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają za-
łączniki nr 3, 5, 9. 

§ 3. Ustala się przychody w wysokości 380.000 zł, 
tytułem pożyczki na prefinansowanie pozyskanej z BGK w Szczecinie oraz kredytu komer-
cyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 745.630 zł z przeznaczeniem na: 

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW Szczecin 30.000 zł; 
2) spłatę rat pożyczki z ANR Szczecin 20.000 zł; 
3) spłatę rat pożyczki w WFOŚ i GW Koszalin 75.130 zł; 
4) spłatę pożyczki PFOŚiGW 27.500 zł; 
5) spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin 90.000 zł; 
6) spłatę rat kredytu z BISE Warszawa 150.000 zł; 
7) spłatę rat kredytu z BGŹ Koszalin 25.000 zł; 
8) spłatę rat kredytu z BOŚ Szczecin 60.000 zł; 
9) spłatę pożyczki na prefinansowanie z BGK Szczecin 240.000 zł oraz spłatę kredytu na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 28.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek. 

§ 5. Nadwyżka budżetowa w kwocie 365.630 zł, 
zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4. 
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§ 6. Ustala się rezerwę ogólną wysokości 66.443 zł, 
na nieprzewidziane wydatki w budżecie. 

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez gminę w roku 2006, 
zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8. 

§ 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikami nr 6 i 12. 

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za wydane zezwole-
nia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 42.500 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 10 i 11. 

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu ad-
ministracji rządowej w wysokości 1.328.679 zł, 
w tym: 

1) z budżetu Wojewody, w kwocie 1.328.000 zł. 

Podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie 
określa - załącznik nr 2, 13. 

§ 11. Ustala się plan dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 294.000 zł. 

– zgodnie z załącznikiem nr 18. 

§ 12. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, w wysokości 76.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 13. 

§ 13. Ustala się prognozę długu na lata 2005-2012 załącznik nr 15. 

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych innymi usta-
wami w kwocie 12.000 zł, 
- załącznik nr 20. 

§ 15. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 
w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 2 a ustawy 
o systemie oświaty) w łącznej kwocie 103.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 16. 

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu właściwości gmin 
na podstawie porozumienia w kwocie 4.500 zł, 
- zgodnie z załącznikiem nr 19. 

§ 17. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań w roku budżetowym do łącznej 
kwoty 500.000 zł. 

§ 18. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł przeznaczonych 
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku 
budżetowym, zabezpieczonych wekslem. 

i. 
§ 19. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem 

przeniesień wydatków między działam

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2006 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Mirosław Woźniak 
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Załączniki do uchwały Nr XXXV/172/06 
Rady Gminy w Rąbinie 

z dnia 19 stycznia 2006 r. (poz. 544) 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 
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Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 5 
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Załącznik nr 6 
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Załącznik nr 7 
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Załącznik nr 8 
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Załącznik nr 9 
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Załącznik nr 10 
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Załącznik nr 11 
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Załącznik nr 12 

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
(z podaniem klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków) 

na 2006 rok 

1. Stan funduszu na początek 2006 r. 15.931 zł, 
w tym: 
– środki pieniężne 15.931 zł, 
– należności 0, 
– zobowiązania (minus) 0. 

2. Przychody ogółem 
– dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 5.010 zł, 
– rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5.000 zł, 
 § 2960 przelewy redystrybucyjne 10 zł, 
 § 0920 odsetki 

3. Rozchody ogółem  
w tym: 20.941 zł, 
– dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
 rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 11.731 zł, 

dla jednostek sektora finansów publicznych 
 § 4300 - Zakup usług pozostałych 210 zł, 
– § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na 9.000 zł, 
 finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych 
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku „0”. 
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Załącznik nr 13 
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Załącznik nr 14 

PRZYCHODY I KOSZTY 
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2006 ROK 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 0. 
2. Ogółem przychody 76.000 zł, 

w tym: 
 dotacje z budżetu 76.000 zł, 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 76.000 zł, 

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31.000 zł, 
§ 251 - dotacja podmiotowa z budżetu, otrzymana przez zakład budżetowy 31.000 zł, 
Rozdział 92116 - Biblioteki 45.000 zł, 
§ 251 - dotacja podmiotowa z budżetu, otrzymana przez zakład budżetowy 45.000 zł. 

3. Koszty ogółem 76.000 zł, 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31.000 zł, 

Rozdział 92116 - Biblioteki 45.000 zł, 
w tym z kwoty ogółem:  
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 58.710 zł, 

4. Stan środków obrotowych na koniec roku 0. 
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Załącznik nr 15 
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Załącznik nr 16 

Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na 2006 rok 

– dział 801 - Oświata i wychowanie, w kwocie 93.000 zł, 
rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe, w kwocie 93.000 zł, 
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, 

w kwocie dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rzednie 93.000 zł, 
– dział 801 - Oświata i wychowanie, w kwocie 10.000 zł, 

rozdział 80103 - oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych, w kwocie 10.000 zł, 
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej 

Szkole Podstawowej w Rzednie, w kwocie 10.000 zł. 
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Załącznik nr 17 
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Załącznik nr 17/1 

INFORMACJA 
o stanie mienia komunalnego gminy Rąbino 

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31 października 2005 r. gminy Rąbino szacunkowo wynosi 16.976.134 zł. 
obejmujący grunty komunalne, obiekty komunalne (budynki i budowle) oraz urządzenia pomocnicze nie-
zbędne do ich funkcjonowania.  
Stan tego mienia, wykazano w zbiorczym zestawieniu sposobu zagospodarowania mienia gminy w 2005 r. 
wg załączonego zestawienia do informacji.  
W zestawieniu powyższym, wykazano również przewidywane wykonanie dochodów w budżecie gminy 
w 2006 r. 

II. Przewidywana wartość wpływów do budżetu gminy ze sprzedaży mienia, z tytułu opłat za dzierżawę, na-
jem i użytkowanie wieczyste za 2005 r. wyniosła 35.555 zł. 

III. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za najem lokali 
mieszkalnych i użytkowych, dzierżawę gruntów w 2006 r. planuje się w wysokości 91.050 zł. 

Załącznik nr 18 
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Załącznik nr 19 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 31 – 4503 – Poz. 544
 

Załącznik nr 20 
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Poz. 545 
 

UCHWAŁA NR XX/54/Z/2006 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

z dnia 8 lutego 2006 r. 
 

w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Rąbino prognozy kwoty długu. 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regional-
nych izbach obrachunkowych (tekst jedn.01 55 577 01 154 1800 02.113.984, 03.149.1454, 04.273.2703, 
05.14.114, 05.64.565, 05.249.2104) oraz art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U.05.249.2104) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach: 

Bogusław Staszewski - przewodniczący 
Ewa Wójcik - członek 
Helena Rokowska - członek 

po rozpatrzeniu budżetu Gminy Rąbino na 2006 r. oraz załączonej do budżetu prognozy długu publicznego uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. Pozytywnie opiniuje prawidłowość załączonej do budżetu Gminy Rąbino prognozy kwoty długu. 

§ 2. Uchwała podlega publikacji przez Radę w terminie jednego miesiąca od daty przekazania uchwały bu-
dżetowej do RIO - w trybie przewidzianym dla publikacji uchwały budżetowej. 

UZASADNIENIE 

Budżet Gminy Rąbino został ustanowiony uchwałą Nr XXXV/172/06 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 19 stycz-
nia 2006 r. i przekazany do badania nadzorczego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 24 stycz-
nia 2006 r. 

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 7.010.000 zł oraz wydatki w kwocie 6.644.370 zł. Uwzględ-
niając przedstawione dane budżet wykazuje nadwyżkę w kwocie 365.630 zł. 

Do budżetu zgodnie z art. 180 ustawy o finansach publicznych została załączona prognoza długu Gminy Rąbino 
na okres do 2012 r., wynikająca z zaciągniętych wiatach ubiegłych pożyczek i kredytów bankowych, obejmują-
ca okres pełnej spłaty wskazanego długu. 

Z załączonej do budżetu prognozy długu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2005 r. dług publiczny Gminy Rąbino 
wynosi 3.101.354 zł (słownie: trzy miliony sto jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złotych). 

Harmonogram spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami w poszczególnych la-
tach budżetowych wynosi: 

2006 rok - 1.040.000 zł - co stanowi 14,83% planowanych dochodów 

2007 rok - 880.130 zł - co stanowi 12,39% planowanych dochodów 

2008 rok - 705.000 zł - co stanowi 9,86% planowanych dochodów 

2009 rok - 652.000 zł - co stanowi 9,05% planowanych dochodów 

2010 rok - 650.000 zł - co stanowi 8,90% planowanych dochodów 

2011 rok - 493.000 zł - co stanowi 6,70% planowanych dochodów 

2012 rok - 10.000 zł - co stanowi 0,13% planowanych dochodów 

Wobec powyższego łączna kwota przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi w danym 
roku odsetkami od tych zobowiązań nie narusza 15% limitu spłat w stosunku do dochodów budżetowych - 
określonego w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
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Uwzględniając wymienione spłaty zadłużenia prognozowana kwota długu na koniec każdego roku obejmującego 
okres obciążenia budżet Gminy Rąbino wyniesie: 

2006 rok - 2.489.853 zł - co stanowi 35,52% planowanych dochodów 

2007 rok - 1.889.000 zł - co stanowi 26,60% planowanych dochodów 

2008 rok - 1.406.000 zł - co stanowi 19,66% planowanych dochodów 

2009 rok - 958.000 zł - co stanowi 13,30% planowanych dochodów 

2010 rok - 435.000 zł - co stanowi 5,95% planowanych dochodów 

i nie przekroczy 60% corocznie planowanych dochodów budżetowych, tj. limitu określonego art. 170 ustawy 
o finansach publicznych. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowane przez Gminę Rąbino obciążenie budżetu długiem publicz-
nym zgodnie z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczanie i bezpieczne. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od uchwały Składu Orzekającego przy-
sługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia dorę-
czenia uchwały. 

PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
 

Bogusław Staszewski 

Poz. 546 
 

UCHWAŁA NR XLIX/925/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego. 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; 
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135) oraz art. 15 ust. 5 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopa-
da 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601; z 2002 r. Nr 125, poz. 1371, Nr 113, 
poz. 984 i Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962 
i Nr 281, poz. 2780); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/105/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2003 r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/515/04 
Rady Miasta Szczecina z dnia 20 września 2004 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 2: 
a) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3. Pasażerowie zamierzający wysiąść na przystanku komunikacji dziennej oznaczonym „na żądanie” 
oraz na wszystkich przystankach obowiązujących w komunikacji nocnej, winni odpowiednio wcześniej uprze-
dzić prowadzącego pojazd wciskając przycisk sygnalizacyjny, a osoby zamierzające wsiąść na tego typu 
przystanku winny dać znać poprzez wyraźne podniesienie ręki.”, 
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b) § 18 otrzymuje brzmienie: 
  „§ 18. Do kontroli biletów uprawnieni są kontrolerzy biletowi, a prowadzący pojazd nocnych linii komu-

nikacyjnych do żądania podczas wsiadania okazania biletu uprawniającego do przejazdu (lub jego zakupu 
u kierowcy), posiadający identyfikator ze zdjęciem zawierający numer służbowy, nadruk Zarządu Dróg i Trans-
portu Miejskiego, termin ważności, podpis i pieczęć wystawiającego identyfikator.”; 

2) w załączniku nr 4 w § 1: 
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

  „6. Pracownicy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej Szczecina i Polic na podstawie dokumentu po-
twierdzającego zatrudnienie i byli pracownicy tych przedsiębiorstw (emeryci i renciści oraz byli pracownicy 
otrzymujący zasiłki i świadczenia przedemerytalne) na podstawie zaświadczenia.”, 
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

  „7. Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej”, 
c) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

 „13. Honorowi dawcy krwi na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd Miasta Szczecin, zgodnie z regu-
laminem ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerw-
ca 2005 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Stopyra 

Poz. 547 
 

UCHWAŁA NR XLIX/929/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej. 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 
poz. 1091, Nr 132. poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVII/587/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie przyję-
cia Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Stopyra 
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Załącznik do uchwały Nr XLIX/929/06 
Rady Miasta Szczecin 

tatutu. 

z dnia 9 stycznia 2006 r. (poz. 547) 

STATUT SZCZECIŃSKIEJ AGENCJI ARTYSTYCZNEJ 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Szczecińska Agencja Artystyczna, zwana dalej Agencją, jest instytucją kultury powołaną uchwałą 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr XXXVII/401/60 z dnia 27 października 1960 r., 
przekazaną w dniu 21 marca 1994 r. w zarząd organom Miasta Szczecina na podstawie porozumienia pomiędzy 
Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina zawartego w dniu 10 grudnia 1993 r. w sprawie 
przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonywania organom Miasta 
Szczecina i działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 
1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego s

§ 2. 1. Szczecińska Agencja Artystyczna działa w formie samorządowej instytucji kultury. 

2. Szczecińska Agencja Artystyczna posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru instytucji kultu-
ry prowadzonego przez organizatora pod numerem 9/97. 

3. Organizatorem Agencji jest Gmina Miasto Szczecin. 

§ 3. 1. Terenem działania Agencji jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica. 

2. Siedzibą Agencji jest miasto Szczecin. 

3. Agencja używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby. 

Rozdział II 
Zakres działalności 

§ 4. 1. Celem działalności Agencji jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez 
tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie 
swojego działania. 

2. Do zakresu statutowej działalności Agencji należy: 

1) kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym; 
2) tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych; 
3) angażowanie i eksploatacja artystycznych imprez krajowych i zagranicznych; 
4) organizacja i realizacja imprez okolicznościowych; 
5) tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości orga-

nizatora; 
6) realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego; 
7) organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką; 
8) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi; 
9) prowadzenie impresariatu, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych; 
10) prowadzenie działalności wydawniczej; 
11) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna. 

3. W zakresie działalności Agencji może się znajdować administracja i eksploatacja Teatru Letniego w Szczecinie. 

§ 5. Agencja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej i gastronomicznej, 
a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki 
uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej. 
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Rozdział III 
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 6. 1. Agencją kieruje dyrektor, który organizuje jej działalność i reprezentuje ją na zewnątrz, a także 
odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami 
finansowymi instytucji. 

2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 7. 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy, szczególnie 
w zakresie opiniowania planów imprez oraz tworzenia i upowszechniania programów artystycznych i kulturalnych. 

2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny Agencji. 

§ 8. Organizację wewnętrzną Agencji określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasię-
gnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

Rozdział IV 
Sposób uzyskiwania środków finansowych 

§ 9. 1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Agencja gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach 
posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej 
Agencji jest plan jej działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

3. Plan działalności Agencji oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. 

§ 10. 1. Agencja może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 

1) działalności statutowej; 
2) dotacji budżetowej Gminy Miasto Szczecin; 
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 
4) działalności gospodarczej; 
5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
6) innych źródeł. 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Agencji ustala organizator. 

Rozdział V 
Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 11. Zmian w Statucie Agencji dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 12. Likwidacja Agencji może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta. 
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Poz. 548 
 

UCHWAŁA NR XLIX/930/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 
poz. 1091, Nr 132. poz. 1111), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, stanowiący załącznik do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVII/584/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie przyję-
cia Statutu Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Stopyra 

Załącznik do uchwały Nr XLIX/930/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. (poz. 548) 

STATUT FILHARMONII IMIENIA MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIE 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, zwana dalej Filharmonią, działa na podstawie 
zarządzenia Nr 154 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie powołania Państwowej Fil-
harmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej z dnia 25 października 1991 r. (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Filharmonia działa w formie samorządowej instytucji kultury. 

2. Filharmonia posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
organizatora pod numerem 6/97. 

3. Organizatorem Filharmonii jest Gmina Miasto Szczecin. 

§ 3. 1. Terenem działania Filharmonii jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica. 

2. Siedzibą Filharmonii jest miasto Szczecin. 

3. Filharmonia używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby. 
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Rozdział II 
Zakres działalności 

§ 4. 1. Podstawowym celem Filharmonii jest współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej. 

2. Zakres działalności statutowej Filharmonii dotyczy organizacji i realizacji koncertów symfonicznych, ka-
meralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycz-
nych, w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny. 

3. W zakresie swojej działalności statutowej Filharmonia może prowadzić: 

1) edukację muzyczną dzieci i młodzieży; 
2) promocję lokalnego środowiska muzycznego; 
3) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków; 
4) współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą; 
5) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz 

rozwoju kultury muzycznej; 
6) organizację imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym; 
7) działalność promocyjną i wydawniczą. 

§ 5. Filharmonia może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej i gastrono-
micznej, a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej. 

Rozdział III 
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 6. 1. Filharmonią kieruje dyrektor naczelny, który organizuje jej działalność i reprezentuje ją na zewnątrz, 
a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środ-
kami finansowymi instytucji. 

2. Dyrektor naczelny może powołać i odwołać dyrektora artystycznego lub zastępcę dyrektora. 

3. Prezydent Miasta może powierzyć dyrektorowi naczelnemu również funkcję dyrektora artystycznego. 

4. Dyrektora naczelnego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 październi-
ka 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na sta-
nowisko dyrektora następuje w drodze konkursu oraz w których odwołanie dyrektora następuje po zasięgnięciu 
opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 242, poz. 2422). 

§ 7. 1. Dyrektor naczelny może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy. 

2. Zespół konsultacyjny jest powoływany i odwoływany przez dyrektora naczelnego. 

3. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny Filharmonii. 

4. Organizację wewnętrzną Filharmonii określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora naczelne-
go, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Filharmonii organizacji związkowych i stowa-
rzyszeń twórców. 

Rozdział IV 
Sposób uzyskiwania środków finansowych 

§ 8. 1. Filharmonia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
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2. Filharmonia gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ra-
mach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finan-
sowej Filharmonii jest plan jej działalności, zatwierdzony przez dyrektora naczelnego z zachowaniem wysokości 
dotacji organizatora. 

3. Plan działalności Filharmonii oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. 

§ 9. 1. Filharmonia może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 

1) działalności statutowej; 
2) dotacji budżetowej Gminy Miasto Szczecin; 
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 
4) działalności gospodarczej; 
5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
6) innych źródeł. 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Filharmonii ustala organizator. 

Rozdział V 
Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 10. Zmian w Statucie Filharmonii dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 11. Likwidacja Filharmonii może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta. 

Poz. 549 
 

UCHWAŁA NR XLIX/931/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie. 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 
poz. 1091, Nr 132. poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwały: Nr XXIV/308/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1996 r. w spra-
wie nadania Statutu Domu Kultury „Słowianin” w Szczecinie; Nr XXVII/695/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 
24 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury „Słowianin” w Szczecinie; 
Nr LIV/1207/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia filii Domu Kultury „Słowia-
nin” pod nazwą „Klub Skolwin”, z siedzibą przy ul. Stołczyńskiej 163 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu Domowi Kultury „Słowianin”; Nr XIII/266/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 grudnia 2003 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Słowianin”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Stopyra 
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Załączniki do uchwały Nr XLIX/931/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. (poz. 549) 

STATUT DOMU KULTURY „SŁOWIANIN” W SZCZECINIE 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Dom Kultury Słowianin”, zwany dalej „Słowianinem”, działa na postawie uchwały Miejskiej Rady Naro-
dowej w Szczecinie Nr V/43/85 z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie utworzenia Centrum Kultury Młodzieży 
w Szczecinie, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Dom Kultury „Słowianin” działa w formie samorządowej instytucji kultury. 

2. „Słowianin” posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
organizatora pod numerem 1/97. 

3. Organizatorem „Słowianina” jest Gmina Miasto Szczecin. 

§ 3. 1. Terenem działania „Słowianina” jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica. 

2. Siedzibą „Słowianina” jest miasto Szczecin. 

3. „Słowianin” posiada filię - „Klub Jantar”, przy ul. Śląskiej 47 w Szczecinie. 

4. „Słowianin” używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby. 

Rozdział II 
Zakres działalności 

§ 4. 1. Celem działalności „Słowianina” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji 
kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności 
artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania. 

2. Do zakresu statutowej działalności „Słowianina” należy: 

1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej; 
2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę; 
3) wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej; 
4) organizacja imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym; 
5) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi; 
6) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej; 
7) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna. 

§ 5. „Słowianin” może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej i gastrono-
micznej, a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej. 

Rozdział III 
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 6. 1. „Słowianinem” kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność reprezentuje go na zewnątrz, a także 
odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami fi-
nansowymi instytucji. 
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2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 7. 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy. 

2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny „Słowianina”. 

§ 8. Organizację wewnętrzną „Słowianina” określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po 
zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

Rozdział IV 
Sposób uzyskiwania środków finansowych 

§ 9. 1. „Słowianin” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. „Słowianin” gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ra-
mach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finan-
sowej „Słowianina” jest plan jego działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji 
organizatora. 

3. Plan działalności „Słowianina” oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. 

§ 10. 1. „Słowianin” może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 

1) działalności statutowej; 
2) dotacji budżetowej Gminy Miasto Szczecin; 
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 
4) działalności gospodarczej; 
5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
6) innych źródeł. 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność „Słowianina” ustala organizator. 

Rozdział V 
Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 11. Zmian w Statucie „Słowianina” dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 12. Likwidacja „Słowianina” może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta. 

Poz. 550 
 

UCHWAŁA NR XLIX/932/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 
poz. 1091, Nr 132. poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
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§ 1. Nadaje się Statut Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVII/585/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie przyję-
cia Statutu Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Stopyra 

Załączniki do uchwały Nr XLIX/932/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. (poz. 550) 

STATUT TEATRU LALEK „PLECIUGA” W SZCZECINIE 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Teatr Lalek „Pleciuga”, zwany dalej Teatrem Lalek, jest instytucją kultury powołaną Zarządzeniem Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie nr KI-1-73/58 z dnia 16 maja 1958 r., przekazaną w dniu 
21 marca 1994 r. w zarząd organom Miasta Szczecina na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Szcze-
cińskim a Prezydentem Miasta Szczecina zawartego w dniu 10 grudnia 1993 r. w sprawie przekazania niektó-
rych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonywania organom Miasta Szczecina i działa 
na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (t.j.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Teatr Lalek działa w formie samorządowej instytucji kultury. 

2. Teatr Lalek posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
organizatora pod numerem 7/97. 

3. Organizatorem Teatru Lalek jest Gmina Miasto Szczecin. 

§ 3. 1. Terenem działania Teatru Lalek jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica. 

2. Siedzibą Teatru Lalek jest miasto Szczecin. 

3. Teatr Lalek używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby. 

Rozdział II 
Zakres działalności 

§ 4. 1. Do podstawowego zakresu działalności Teatru Lalek należy tworzenie i upowszechnianie kultury 
teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, w tym przede wszystkim spektakli dla dzieci, 
a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski. 

2. W zakresie swojej statutowej działalności Teatr Lalek może prowadzić: 

1) różnorodne formy edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży; 
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2) promocję lokalnego środowiska teatralnego; 
3) współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą; 
4) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz 

rozwoju kultury teatralnej; 
5) organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym; 
6) działalność promocyjną i wydawniczą. 

§ 5. Teatr Lalek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej i gastrono-
micznej, a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej. 

Rozdział III 
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 6. 1. Teatrem Lalek kieruje dyrektor naczelny, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na ze-
wnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem 
i środkami finansowymi instytucji. 

2. Dyrektor naczelny może powołać i odwołać dyrektora artystycznego lub zastępcę dyrektora. 

3. Prezydent Miasta może powierzyć dyrektorowi naczelnemu również funkcję dyrektora artystycznego. 

4. Dyrektora naczelnego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 październi-
ka 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na sta-
nowisko dyrektora następuje w drodze konkursu oraz w których odwołanie dyrektora następuje po zasięgnięciu 
opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 242, poz. 2422). 

§ 7. 1. Dyrektor naczelny może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy. 

2. Zespół konsultacyjny jest powoływany i odwoływany przez dyrektora naczelnego. 

3. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny Teatru Lalek. 

4. Organizację wewnętrzną Teatru Lalek określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora naczelne-
go, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Teatrze Lalek organizacji związkowych i stowa-
rzyszeń twórców. 

Rozdział IV 
Sposób uzyskiwania środków finansowych 

§ 8. 1. Teatr Lalek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Teatr Lalek gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ra-
mach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finan-
sowej Teatru Lalek jest plan jego działalności, zatwierdzony przez dyrektora naczelnego z zachowaniem wyso-
kości dotacji organizatora. 

3. Plan działalności Teatru Lalek oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. 

§ 9. 1. Teatr Lalek może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 

1) działalności statutowej; 
2) dotacji budżetowej Gminy Miasto Szczecin; 
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 
4) działalności gospodarczej; 
5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
6) innych źródeł. 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Teatru Lalek ustala organizator. 
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Rozdział V 
Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 10. Zmian w Statucie Teatru Lalek dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 11. Likwidacja Teatru Lalek może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta. 

Poz. 551 
 

UCHWAŁA NR XLIX/933/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie. 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 
poz. 1091, Nr 132. poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Teatru Współczesnego w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVII/586/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie przyję-
cia Statutu Teatru Współczesnego w Szczecinie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Stopyra 

Załącznik do uchwały Nr XLIX/933/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. (poz. 551) 

STATUT TEATRU WSPÓŁCZESNEGO W SZCZECINIE 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Teatr Współczesny, zwany dalej Teatrem, jest instytucją kultury powołaną Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Szczecina nr 33/75 z dnia 16 maja 1958 r., przekazaną w dniu 21 marca 1994 r. w zarząd organom 
Miasta Szczecina na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szcze-
cina zawartego w dniu 10 grudnia 1993 r. w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu 
administracji rządowej do wykonywania organom Miasta Szczecina działa na podstawie ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 
oraz niniejszego statutu. 
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§ 2. 1. Teatr Współczesny działa w formie samorządowej instytucji kultury. 

2. Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez or-
ganizatora pod numerem 8/97. 

3. Organizatorem Teatru jest Gmina Miasto Szczecin. 

§ 3. 1. Terenem działania Teatru jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica. 

2. Siedzibą Teatru jest miasto Szczecin. 

3. Teatr używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby. 

Rozdział  
Zakres działalności 

§ 4. 1. Do podstawowego zakresu działalności Teatru należy tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej 
poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszą-
cych w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski. 

2. W zakresie swojej działalności statutowej Teatr może prowadzić: 

1) edukację w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej; 
2) promocję lokalnego środowiska teatralnego; 
3) współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą; 
4) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz 

rozwoju kultury teatralnej; 
5) organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym; 
6) działalność promocyjną i wydawniczą. 

§ 5. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej i gastronomicznej, 
a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki 
uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej. 

Rozdział III 
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 6. 1. Teatrem kieruje dyrektor naczelny, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, 
a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środ-
kami finansowymi instytucji. 

2. Dyrektor naczelny może powołać i odwołać dyrektora artystycznego lub zastępcę dyrektora. 

3. Prezydent Miasta może powierzyć dyrektorowi naczelnemu również funkcję dyrektora Artystycznego. 

4. Dyrektora naczelnego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 październi-
ka 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na sta-
nowisko dyrektora następuje w drodze konkursu oraz w których odwołanie dyrektora następuje po zasięgnięciu 
opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 242, poz. 2422). 

§ 7. 1. Dyrektor naczelny może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy. 

2. Zespół konsultacyjny jest powoływany i odwoływany przez dyrektora naczelnego. 

3. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny Teatru. 

4. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez - dyrektora naczelnego, 
po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń 
twórców. 
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Rozdział IV 
Sposób uzyskiwania środków finansowych 

§ 8. 1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Teatr gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posia-
danych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest 
plan jego działalności, zatwierdzony przez dyrektora naczelnego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

3. Plan działalności Teatru oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. 

§ 9. 1. Teatr może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 

1) działalności statutowej; 
2) dotacji budżetowej Gminy Miasto Szczecin; 
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 
4) działalności gospodarczej; 
5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
6) innych źródeł. 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Teatru ustala organizator. 

Rozdział V 
Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 10. Zmian w Statucie Teatru dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 11. Likwidacja Teatru może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta. 

Poz. 552 
 

UCHWAŁA NR XLIX/934/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 
poz. 1091, Nr 132. poz. 1111) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, 
poz. 539; ze zmianami: z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984); 
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc: załącznik nr 1 do uchwały: Nr X/102/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 20 marca 1995 r. 
w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna; załącznik nr 1 do uchwały 
Nr XLIX/636/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 czerwca 1998 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania 
zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna; załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/693/2000 
Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany uchwały o powołaniu za-
kładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Stopyra 

Załączniki do uchwały Nr XLIX/934/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. (poz. 552) 

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZECINIE 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, zwana dalej Biblioteką, działa na postawie uchwały Nr X/102/95 
Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 20 marca 1995 r. w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą 
Miejska Biblioteka Publiczna, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 paździer-
nika 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Biblioteka działa w formie samorządowej instytucji kultury. 

2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
organizatora pod numerem 4/97. 

3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Szczecin. 

§ 3. 1. Terenem działania Biblioteki jest miasto Szczecin. 

2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Szczecin. 

3. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres Biblioteki oraz pie-
częci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek Gryfa Pomorskiego, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu, słu-
żącej do oznakowania własności zbiorów Biblioteki. 

Rozdział II 
Zakres działalności 

§ 4. 1. Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspo-
maganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki. 

1. Do zakresu statutowej działalności Biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych; 
2) udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych; 
3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej; 
4) popularyzacja książki i czytelnictwa; 
5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i sto-

warzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; 
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6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; 
7) prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich; 
8) organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwo-

jem nauki i kultury. 

§ 5. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi 
przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej. 

Rozdział III 
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 6. 1. Biblioteką kieruje dyrektor, który organizuje jej działalność i reprezentuje ją na zewnątrz, a także od-
powiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finan-
sowymi instytucji. 

2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 7. 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora. 

2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny Biblioteki. 

§ 8. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po za-
sięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń zawodo-
wych. 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Biblioteki zawiera załącznik do Statutu. 

Rozdział IV 
Sposób uzyskiwania środków finansowych 

§ 9. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ra-
mach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finan-
sowej Biblioteki jest plan jej działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji orga-
nizatora. 

3. Plan działalności Biblioteki oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. 

§ 10. 1. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 

1) działalności statutowej; 
2) dotacji budżetowej Gminy Miasto Szczecin; 
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 
4) działalności gospodarczej; 
5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
6) innych źródeł. 

2. Działalność gospodarcza Biblioteki może polegać w szczególności na realizacji: 

1) pozastatutowych usług informacyjnych i bibliograficznych; 
2) pozastatutowej działalności edukacyjnej, kulturalnej i promocyjnej; 
3) doradztwa i konsultacji w zakresie działalności kulturalnej; 
4) usługowej działalności wydawniczej i reklamowej; 
5) usługach poligraficznych i introligatorskich; 
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6) sprzedaży książek i czasopism; 
7) wypożyczeniach materiałów audiowizualnych; 
8) pobierania kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne; 
9) pobierania kary za zagubienie, zniszczenie i przetrzymywanie książek; 
10) udostępniania pomieszczeń; 
11) innych usług dla czytelników bibliotek. 

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala organizator. 

Rozdział V 
Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 11. Zmian w Statucie Biblioteki dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 12. Likwidacja Biblioteki może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta. 

Załącznik do Statutu 

Wykaz jednostek organizacyjnych Biblioteki: 

1) Centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Hoene - Wrońskiego 1; 
2) Filia Nr 1, ul. Bolesława Śmiałego 4; 
3) Filia Nr 2, ul. Sikorskiego 10; 
4) Filia Nr 3, ul. Światowida 97; 
5) Filia Nr 4, ul. Barnima 25; 
6) Filia Nr 5, ul. Mieszka I 105; 
7) Filia Nr 6, ul. Dziennikarska 39; 
8) Filia Nr 8, ul. Konopnickiej 9; 
9) Filia Nr 13, ul. Ks. Zofii 2; 
10) Filia Nr 10, ul. Bałtycka 6; 
11) Filia Nr 11, ul. Pogodna 49; 
12) Filia Nr 12, ul. Marcina 1; 
13) Filia Nr 14, ul. Krzemienna 17; 
14) Filia Nr 17, ul. Łukasiewicza 8; 
15) Filia Nr 18, ul. Bat. Chłopskich 26 a; 
16) Filia Nr 19, ul. Włościańska 1; 
17) Filia Nr 20, ul. Śląska 21; 
18) Filia Nr 22, ul. Narutowicza 4; 
19) Filia Nr 24, ul. Bohaterów Warszawy 55; 
20) Filia Nr 25, ul. Ku Słońcu 76; 
21) Filia Nr 28, pl. Lotników 7; 
22) Filia Nr 29, ul. Kresowa 1; 
23) Filia Nr 30, ul.9 Maja 17; 
24) Filia Nr 36, ul. Bartnicza 10 a; 
25) Filia Nr 38, ul. 26 Kwietnia 1; 
26) Filia Nr 41, ul. Piaseczna 40; 
27) Filia Nr 42, ul. Potulicka 29; 
28) Filia Nr 43, ul. Klonowica 5; 
29) Filia Nr 45, ul. Bohaterów Warszawy 34/35; 
30) Filia Nr 46, ul. Nad Odrą 26; 
31) Filia Nr 48, ul. Rydla 93; 
32) Filia Nr 50, ul. Maciejewicza 27; 
33) Filia Nr 51, pl. Armii Krajowej 1; 
34) Filia Nr 53, ul. Seledynowa 50; 
35) Filia Nr 3 dziecięca, ul. Nałkowskiej 15; 
36) Filia Nr 11 dziecięca, ul. Seledynowa 50. 
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Poz. 553 
 

UCHWAŁA NR XLIX/935/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie. 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 
poz. 1091, Nr 132. poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwały: Nr XXIV/306/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie 
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie; Nr XXVII/694/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 
24 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Stopyra 

Załącznik do uchwały Nr XLIX/935/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. (poz. 553) 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZECINIE 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie - Dąbiu, zwany dalej MOK, działa na postawie uchwały Dzielni-
cowej Rady Narodowej w Szczecinie - Dąbiu Nr I/1/64 z dnia 7 stycznia 1964 r. w sprawie budowy świetlicy - 
klubu w czynie społecznym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 paździer-
nika 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Miejski Ośrodek Kultury działa w formie samorządowej instytucji kultury. 

2. MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez orga-
nizatora pod numerem 3/97. 

3. Organizatorem MOK jest Gmina Miasto Szczecin. 

§ 3. 1. Terenem działania MOK jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica. 

2. Siedzibą MOK jest miasto Szczecin. 

3. MOK posiada filię - „Klub Delta”, przy ul. Racławickiej 10 w Szczecinie. 

4. MOK używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 31 – 4523 – Poz. 553
 

Rozdział II 
Zakres działalności 

§ 4. 1. Celem działalności MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kultural-
nych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycz-
nej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecin. 

2. Do zakresu statutowej działalności MOK należy: 

1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży; 
2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę; 
3) wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku; 
4) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajo-

wym i międzynarodowym; 
5) promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej; 
6) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi; 
7) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej; 
8) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna. 

§ 5. MOK może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej i gastronomicznej, 
a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki 
uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej. 

Rozdział III 
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 6. 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na 
zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mie-
niem i środkami finansowymi instytucji. 

2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 7. 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy. 

2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny MOK. 

§ 8. Organizację wewnętrzną MOK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu 
opinii organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

Rozdział IV 
Sposób uzyskiwania środków finansowych 

§ 9. 1. MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej. 

2. MOK gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach 
posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej 
MOK jest plan jego działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

3. Plan działalności MOK oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. 
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§ 10. 1. MOK może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 

1) działalności statutowej; 
2) dotacji budżetowej Gminy Miasto Szczecin; 
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 
4) działalności gospodarczej; 
5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
6) innych źródeł. 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność MOK ustala organizator. 

Rozdział V 
Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 11. Zmian w Statucie MOK dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 12. Likwidacja MOK może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta. 

Poz. 554 
 

UCHWAŁA NR XLIX/936/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie. 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 
poz. 1091, Nr 132. poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwały: Nr XXIV/307/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1996 r. w spra-
wie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie; Nr XXVII/696/2000 Rady Miasta Szczecina 
z dnia 24 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury „Klub 13 Muz” w Szczeci-
nie; Nr XLIII/907/2001 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przy-
jęcia Statutu Domu Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Stopyra 
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Załącznik do uchwały Nr XLIX/936/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. (poz. 554) 

STATUT DOMU KULTURY „KLUB 13 MUZ” W SZCZECINIE 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Dom Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie, zwany dalej „Klubem 13 Muz”, działa na postawie uchwały 
Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr VIII/71/85 z dnia 25 września 1985 r. w sprawie utworzenia Domu 
Kultury Środowisk Twórczych „Klub 13 Muz”, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Dom Kultury „Klub 13 Muz” działa w formie samorządowej instytucji kultury. 

2. „Klub 13 Muz” posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez organizatora pod numerem 2/97. 

3. Organizatorem „Klubu 13 Muz” jest Gmina Miasto Szczecin. 

§ 3. 1. Terenem działania „Klubu 13 Muz” jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica. 

2. Siedzibą „Klubu 13 Muz” jest miasto Szczecin. 

3. „Klub 13 Muz” używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby. 

Rozdział II 
Zakres działalności 

§ 4. 1. Celem działalności „Klubu 13 Muz” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspira-
cji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalno-
ści artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk 
twórczych i artystycznych. 

2. Do zakresu statutowej działalności „Klubu 13 Muz” należy: 

1) organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych; 
2) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wy-

chowania przez sztukę; 
3) organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym; 
4) organizacja i realizacja imprez okolicznościowych; 
5) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi; 
6) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej; 
7) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna. 

§ 5. „Klub 13 Muz” może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej i gastrono-
micznej, a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej. 

Rozdział III 
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 6. 1. „Klubem 13 Muz” kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, 
a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem 
i środkami finansowymi instytucji. 
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2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 7. 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy. 

2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny „Klubu 13 Muz”. 

§ 8. Organizację wewnętrzną „Klubu 13 Muz” określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po 
zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w ”Klubie 13 Muz” organizacji związkowych i 
stowarzyszeń twórców. 

Rozdział IV 
Sposób uzyskiwania środków finansowych 

§ 9. 1. „Klub 13 Muz” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. „Klub 13 Muz” gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową 
w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki 
finansowej „Klubu 13 Muz” jest plan jego działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości 
dotacji organizatora. 

3. Plan działalności „Klubu 13 Muz” oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. 

§ 10. 1. „Klub 13 Muz” może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 

1) działalności statutowej; 
2) dotacji budżetowej Gminy Miasto Szczecin; 
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 
4) działalności gospodarczej; 
5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
6) innych źródeł. 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność „Klubu 13 Muz” ustala organizator. 

Rozdział V 
Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 11. Zmian w Statucie „Klubu 13 Muz” dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 12. Likwidacja „Klubu 13 Muz” może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta. 

Poz. 555 
 

UCHWAŁA NR XLIX/937/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie. 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, 
poz. 1091, Nr 132. poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
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§ 1. Nadaje się Statut Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwały: Nr XIII/265/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie nada-
nia Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultury „Klub Skolwin”; Nr XVIII/333/04 Rady Miasta Szczecina 
z dnia 15 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultu-
ry „Klub Skolwin”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Jan Stopyra 

Załącznik do uchwały Nr XLIX/937/06 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 9 stycznia 2006 r. (poz. 555) 

STATUT DOMU KULTURY „KLUB SKOLWIN” W SZCZECINIE 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie, zwany dalej „Klubem Skolwin” działa na postawie uchwały 
Nr XIII/264/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie powołania instytucji kultury o nazwie 
Dom Kultury „Klub Skolwin”, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 paździer-
nika 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Dom Kultury „Klub Skolwin” działa w formie samorządowej instytucji kultury. 

2. „Klub Skolwin” posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez organizatora pod numerem 10/03. 

3. Organizatorem „Klubu Skolwin” jest Gmina Miasto Szczecin. 

§ 3. 1. Terenem działania „Klubu Skolwin” jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica. 

2. Siedzibą „Klubu Skolwin” jest miasto Szczecin. 

3. „Klub Skolwin” używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby. 

Rozdział II 
Zakres działalności 

§ 4. 1. Celem działalności „Klubu Skolwin” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspira-
cji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalno-
ści artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem północnych dzielnic 
Szczecina. 

2. Do zakresu statutowej działalności „Klubu Skolwin” należy: 

1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży; 
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2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę; 
3) wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, 

wspierania amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku; 
4) promowanie zdrowego stylu życia i szeroko rozumianej kultury zdrowotnej; 
5) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, społecznym ruchem artystycznym i twórcami indywidualnymi; 
6) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna; 
7) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej; 
8) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajo-

wym i międzynarodowym; 
9) prowadzenie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną punktu bibliotecznego. 

§ 5. „Klub Skolwin” może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej i gastro-
nomicznej, a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej. 

Rozdział III 
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 6. 1. „Klubem Skolwin” kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, 
a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środ-
kami finansowymi instytucji. 

2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 7. 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy. 

2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny „Klubu Skolwin”. 

§ 8. Organizację wewnętrzną „Klubu Skolwin” określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po 
zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

Rozdział IV 
Sposób uzyskiwania środków finansowych 

§ 9. 1. „Klub Skolwin” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. „Klub Skolwin” gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową 
kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej „Klubu Skolwin” jest 
plan jej działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

3. Plan działalności „Klubu Skolwin” oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. 

§ 10. 1. „Klub Skolwin” może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 

1) działalności statutowej; 
2) dotacji budżetowej Gminy Miasto Szczecin; 
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 
4) działalności gospodarczej; 
5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
6) innych źródeł. 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność „Klubu Skolwin” ustala organizator. 
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Rozdział V 
Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 11. Zmian w Statucie „Klubu Skolwin” dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 12. Likwidacja „Klubu Skolwin” może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta. 

Poz. 556 
 

ZARZĄDZENIE NR 1/06 
Starosty Sławieńskiego 

z dnia 12 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo 
- wychowawczych działających na terenie powiatu sławieńskiego obowiązującego w 2006 r. 

 Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, 
Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, 
Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzia-
łających na terenie powiatu sławieńskiego obowiązującego w 2006 r. w wysokości: 

1) Dom Dziecka im. J. Korczaka w Darłowie - 2.865 zł; 
2) Pogotowie Opiekuńcze w Sławnie - 2.796 zł. 

§ 2. Średni miesięczny koszt, o którym mowa w § 1 zostanie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego nie później niż do 31 marca 2006 r. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 
oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu sławieńskiego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 

STAROSTA 
 

Grzegorz Januszewski 

Poz. 557 
 

SPRAWOZDANIE 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Choszcznie 

w 2005 r. 

W roku 2005 rozpoczęła się druga (trzyletnia) kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W skład Komisji 
wchodzą:. 

Tadeusz Puczyński - przewodniczący, 
Eugeniusz Nykiel - radny delegowany przez Radę Powiatu, 
Bogumił Gibert - radny delegowany przez Radę Powiatu, 
Elżbieta Jamroży - osoba powołana przez Starostę - Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
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Roman Naskręt - osoba powołana przez Starostę 
   - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1, 
Ryszard Chruściel - osoba powołana przez Starostę 
   - pracownik Aresztu Śledczego w Choszcznie, 
Czesław Szynkaruk - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji, 
Ireneusz Winnicki - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji, 
Mirosława Przybylska - prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego. 

Dla przypomnienia informuje się, że zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), w celu realizacji zadań starosty w zakresie 
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w za-
kresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, do za-
dań której należy: 

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; 
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli; 
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli; 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1; 
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wyko-

nywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4; 
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować z samorządami gmin z terenu powiatu, a także 
ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami. 

Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa radzie powiatu sprawozdanie 
z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie starosty ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

W roku 2005 Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka dotyczyła: 

– omówienia zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w drugiej kadencji; 
– zaopiniowania propozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie dotyczącej inicjatywy stworzenia zin-

tegrowanego wojewódzkiego systemu pomiaru prędkości, 
– spraw różnych. 

W trakcie posiedzenia przedstawiono uregulowania prawne wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym, 
w szczególności przepisy art. 38 a ustawy dotyczące zadań komisji, jej składu oraz okoliczności uchwalenia tych 
przepisów. 

Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie - Mirosław Denis zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do pi-
sma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2005 r. dotyczącego inicjatywy stworzenia zintegro-
wanego wojewódzkiego systemu pomiaru prędkości. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja uznała, że 
stworzenie takiego systemu jest zasadne, ale wiąże się z wydatkami budżetowymi. 

Mając powyższe na uwadze Komisja uznała za stosowne, aby Starosta zwrócił się z pismem do burmistrzów 
i wójtów powiatu choszczeńskiego w tej sprawie. Jednocześnie postanowiono o przekazaniu członkom Komisji 
wyciągu z ustawy o samorządzie powiatowym oraz kserokopię Powiatowego Programu Zapobiegania Przestęp-
czości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

Mając na uwadze cel stworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stwierdzić należy, że nie zachodziła potrze-
ba częstszego zwoływania posiedzeń. 

STAROSTA 
 

Tadeusz Puczyński 
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