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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE 

 z dnia 13 grudnia 2010 r. 

w sprawie zmiany w skJadzie osobowym Rady Miejskiej w Choszcznie. 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza 

do rad gmin, rad ”owiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) ”odaje się do 
wiadomo`ci wyborców informację o zmianie skJadu osobowego Rady Miejskiej w Choszcznie. 

Rada Miejska w Choszcznie uchwaJą Nr I/3/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r., na podstawie art. 190 

ust. 1 pkt 2b ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad ”owiatów i sejmików województw, stwier-

dziJa wyga`nięcie mandatu radnego Roberta Adamczyka w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 22 KWW 

ODRODZENIE. 

UchwaJą Nr II/6/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Choszcznie stwierdziJa, we w miej-

sce Roberta Adamczyka wstą”iJa Ilona Kozubska - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach prze-

prowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. uzyskaJa kolejno największą liczbę gJosów i nie utraciJa ”rawa 
wybieralno`ciŁ 

Rada Miejska w Choszcznie uchwaJą Nr I/4/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r., na podstawie art. 190 

ust. 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad ”owiatów i sejmików województw, stwierdzi-
Ja wyga`nięcie mandatu radnego Adama Andriaszkiewicza w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 22 KWW 

ODRODZENIE. 

UchwaJą Nr II/5/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Choszcznie stwierdziJa, we w miej-

sce Adama Andriaszkiewicza wstą”iJa Mariola KoJodko - kandydatka z tej samej listy, która w wyborach 

przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. uzyskaJa kolejno największą liczbę gJosów i nie utraciJa 
”rawa wybieralno`ciŁ 
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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCZE NR NK.4.AS.0911/101/2010 

 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia ń8 ”audziernika 2Ńń0 r. 

stwierdzające niewawno`ć uchwaJy Nr LX/508/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia ńŃ wrze`nia 2Ńń0 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy KamieL Pomorski dotyczącego czę`ci obrębów MiJachowo, Jarszewo, Mokrawica, 
Rzewnowo i Rarwino z wyJączeniem obszaru objętego uchwaJą o ”rzystą”ieniu do o”racowania 

planu zagospodarowania przestrzennego Nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu 

Pomorskim z dnia 27 czerwca 2002 r. zmienioną uchwaJami Nr IV/35/2002 

z dnia 19 grudnia 2002 r. oraz Nr XI/126/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: 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. 
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Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, 

poz. 675) stwierdzam niewawno`ć: 
uchwaJy Nr LX/508/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 wrze`nia 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KamieL Pomorski dotyczącego czę`ci obrę-
bów MiJachowo, Jarszewo, Mokrawica, Rzewnowo i Rarwino z wyJączeniem obszaru objętego uchwaJą 

o ”rzystą”ieniu do o”racowania ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Nr XXXVII/338/2002 Rady 

Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2002 r. zmienioną uchwaJami Nr IV/35/2002 z dnia 

19 grudnia 2002 r. oraz XI/126/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. 

Uzasadnienie 

 W dniu 10 wrze`nia 2010 r. Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim ”odjęJa uchwaJę Nr LX/508/10 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KamieL Pomorski dotyczącego 
czę`ci obrębów MiJachowo, Jarszewo, Mokrawica, Rzewnowo i Rarwino z wyJączeniem obszaru objętego 
uchwaJą o ”rzystą”ieniu do o”racowania ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Nr XXXVII/338/2002 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2002 r. zmienioną uchwaJami Nr IV/35/2002 

z dnia 19 grudnia 2002 r. oraz XI/126/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. 

Jako materialno”rawną ”odstawę wydania niniejszej uchwaJy Rada Miejska ”rzywoJaJa m. in. przepis 

art. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.), zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada gminy, po 

stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocze`nie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach ”ublicznych. Czę`ć tekstowa ”lanu stanowi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wymagane 

rozstrzygnięcia stanowią zaJączniki do uchwaJy. 

W toku badania legalno`ci ”rzedmiotowej uchwaJy organ nadzoru stwierdziJ, iw zostaJa ona ”odjęta 

z istotnym naruszeniem ”rze”isów ”owszechnie obowiązującego ”rawaŁ 
Zgodnie bowiem z art. 17 pkt 6 lit. d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta ”o ”odjęciu ”rzez radę gminy uchwaJy o ”rzystą”ieniu do sporzą-
dzenia planu miejscowego kolejno uzyskuje opinie o projekcie planu, w tym o”inię Prezesa Urzędu Komu-

nikacji Elektronicznej w zakresie telekomunikacji. Z wyja`nieL zJowonych w niniejszej sprawie przez Burmi-

strza Kamienia Pomorskiego w ”i`mie z dnia 7 ”audziernika 2010 r., znak: PIGK/7322/KSAG/10-02/2010 

wynika, iw Gmina nie wystą”iJa do ”owywszego organu z wnioskiem o zaopiniowanie przedmiotowej 

uchwaJyŁ 
Norma wynikająca z ”rzywoJanego wywej ”rze”isu ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a za-

tem brak wymaganej ustawą o”inii, ”owoduje wadę ”rzewidzianą w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym naruszenie zasad s”orządzania studium lub planu 

miejscowego, istotne naruszenie trybu ich s”orządzania, a takwe naruszenie wJa`ciwo`ci organów w tym 

zakresie, ”owodują niewawno`ć uchwaJy rady gminy w caJo`ci lub czę`ci. Tak rygorystyczne rozwiązanie 
nie pozostawia organom nadzorczym sfery swobodnego uznania nawet co do sto”nia wystę”ującego 
naruszenia w stosunku do okoliczno`ci mających miejsce w analizowanym ”rzy”adkuŁ Wystarczające jest 
bowiem stwierdzenie istnienia takiego naruszenia, by uchwaJa z mocy prawa w odpowiednim zakresie 

stawaJa się niewawnaŁ 
Niezalewnie od ”owywszego, zwrócić nalewy uwagę, we w tytule analizowanej uchwaJy zawarty jest 

zapis o wyJączeniu z podejmowanego planu obszaru objętego uchwaJą o ”rzystą”ieniu do o”racowania 
planu zagospodarowania przestrzennego Nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 27 czerwca 2002 r. zmienioną uchwaJami Nr IV/35/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. oraz XI/126/03 

z dnia 4 grudnia 2003 r. W tym miejscu wskazać nalewy, iw Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim, 

w oparciu o ”rzywoJane wywej uchwaJy, ”odjęJa w dniu 25 wrze`nia 2009 r. uchwaJę Nr XLVII/339/09 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Parku SiJowni Wiatrowych ｭJARSZEWOｬ. 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wej`cie w wycie 

planu miejscowego ”owoduje utratę mocy obowiązującej innych ”lanów zagos”odarowania ”rzestrzenne-

go lub ich czę`ci odnoszących się do objętego nim terenu. W obowiązującym ”orządku ”rawnym uchwa-

lenie i wej`cie w wycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi ostatni etap proce-

su planistycznego. W związku z ”owywszym, uchwaJy dotyczące ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na Park SiJowni Wiatrowych ｭJARSZEWOｬ 
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zostaJy skonsumowane poprzez uchwalenie w dniu 25 wrze`nia 2009 r. planu zagospodarowania prze-

strzennego dla tego obszaru, a w tytule badanego aktu prawnego organ Gminy winien ”rzywoJać jedynie 
uchwaJę Nr XLVII/339/09 z dnia 25 wrze`nia 2009 r. 

Mając na względzie ”owywsze, stwierdzenie niewawno`ci uchwaJy Nr LX/508/10 Rady Miejskiej 

w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 wrze`nia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy KamieL Pomorski dotyczącego czę`ci obrębów MiJachowo, Jarszewo, Mokrawica, 
Rzewnowo i Rarwino z wyJączeniem obszaru objętego uchwaJą o ”rzystą”ieniu do o”racowania ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 

27 czerwca 2002 r. zmienioną uchwaJami Nr IV/35/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. oraz XI/126/03 

z dnia 4 grudnia 2003 r. jest konieczne i w ”eJni uzasadnioneŁ 
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-

nego w SzczecinieŁ Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za ”o`rednic-

twem Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI 

 

Marcin Zydorowicz 
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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 7 ”audziernika 2Ńń0 r. 

pomiędzy: 

Gminą Mielno z siedzibą w Urzędzie Gminy w Mielnie przy ulicy B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno repre-

zentowaną ”rzez: 

źbigniewa ChoiLskiego - Wójta Gminy Mielno, przy kontrasygnacie 

Eleonory Wierzbowskiej - Skarbnika Gminy, 

a 

Gminą Będzino z siedzibą w Urzędzie Gminy w Będzinie, 76-037 Będzino 19, re”rezentowaną ”rzez: 

Henryka Brodę - Wójta Gminy Będzino, ”rzy kontrasygnacie 

Ireny Dondajewskiej - Skarbnika Gminy, 

dotyczące czę`ciowego ”owierzenia zadania Gminie Będzino w zakresie edukacji publicznej - wychowania 

przedszkolnego dzieci 3-, 4-latków będące mieszkaLcami Gminy Mielno, a uczęszczające do ”rzedszkoli 
prowadzonych przez Gminę BędzinoŁ 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 

7 wrze`nia 1991 r. o systemie o`wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwaJy 
Nr XLVIII/511/10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 wrze`nia 2010 r. w s”rawie zawarcia ”orozumienia między-

gminnego w zakresie czę`ciowego ”owierzenia zadania wJasnego Gminie Będzino, uchwaJy Nr XLIV/392/10 

Rady Gminy Będzino z dnia 29 wrze`nia 2010 r. w s”rawie zawarcia ”orozumienia międzygminnego doty-

czącego czę`ciowego ”owierzenia Gminie Będzino ”rzez Gminę Mielno, strony ”ostanawiają, co następuje: 

§ 1. 1Ł Gmina Mielno zobowiązuje się do udzielania dotacji Gminie Będzino w związku z realizacją czę-
`ciowego zadania z zakresu edukacji ”ublicznej dotyczącej wychowania ”rzedszkolnego dzieci 3- i 4-letnich 

zamieszkaJych na terenie Gminy Mielno. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie wykonywane w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę BędzinoŁ 


