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215 
UCHWAŁA Nr XVII/176/03 

Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 10 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej, 

jednorodzinnej poło Ŝonej w obr ębie wsi Łupki-Kolonia w gminie Pisz. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 
art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, 
poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 
12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 
2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, 
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, 
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w związku 
z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717) Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

 
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, terenu zabudowy mieszkalnej, 
jednorodzinnej połoŜonej w obrębie wsi Łupki-Kolonia w 
gminie Pisz. 
 

§ 2. 1. Przedmiotem opracowania jest ustalenie zasad 
zagospodarowania terenu w związku ze zmianą funkcji z 
rolnej na mieszkalną, jednorodzinną. 
 

2. Plan obejmuje teren zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu. 
 

3. Plan składa się z następujących elementów, 
podlegających uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  a) ustaleń, stanowiących treść niniejszej uchwały, 
 
  b) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego 

załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są: 
 
  1)  teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej – MN, 
 
  2)  teren usług nieuciąŜliwych – U, 
 
  3)  teren zieleni parkowej – ZP, 
 
  4)  tereny lasów – RL, 
 
  5)  teren dróg i ulic publicznych klasy lokalnej i 

dojazdowej – KL i KD, 
 
  6)  teren ulic wewnętrznych klasy dojazdowej – KDw, 
 
  7)  teren przejść pieszych – XX, 
 
  8)  teren przepompowni ścieków – NO. 

§ 4. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w 
skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

2. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych 
na rysunku planu jako ściśle obowiązujący i określony: 
 
  1) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu 

lub róŜnych zasadach uŜytkowania ściśle określone, 
 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 
  3) linie zabudowy ściśle określone. 
 

3. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych 
na rysunku planu, mogących ulec zmianie na 
następujących warunkach: 
 
  1)  oznaczenia liniowe urządzeń sieciowych określają 

ich orientacyjny przebieg, do uściślenia na etapie 
projektu budowlanego, w projekcie 
zagospodarowania terenu, po uprzednim 
uzgodnieniu z dysponentami sieci, 

 
  2) linie wewnętrznego podziału orientacyjne, mogą ulec 

zmianie wynikającej z aktualnych i uzasadnionych 
potrzeb uŜytkowników. 

 
4. Ustala się następującą interpretację uŜytych symboli 

i oznaczeń: 
 
  1)  nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia, poza 

którą nie moŜna sytuować obiektów kubaturowych. 
 

Rozdział II 
Ustalenia dotycz ące terenu obj ętego planem 

 
§ 5. 1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się 

jako obowiązujące: 
 
  1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci z włączeniem 

do projektowanej sieci wodociągowej PCV Ø 160 
mm usytuowanej przy drodze przebiegającej przez 
Kolonię Łupki. Przyłącze wodociągowe wykonać z 
tzw. PE-LD poprzez montaŜ nawiertek, 

 
  2) odprowadzenie ścieków sanitarnych przez 

projektowaną przepompownię z kolektorem tłocznym 
z włączeniem do osiedla Łupki w rejonie ulicy 
Kowieńskiej i Suwalskiej, 

 
  3) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z 

opracowaną koncepcją ideogramu zasilania, 
uzgodnioną z Zakładem Energetycznym Białystok 
S.A. Zakład Energetyczny GiŜycko, 

 
  4) zapewnienie łączności telekomunikacyjnej z sieci 

kablowej TP S.A., 
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  5) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych, 
 
  6) nakaz gromadzenia odpadów stałych w kontenerach 

ustawionych w osłonach śmietnikowych z nakazem 
ich usuwania stosownie do przepisów szczególnych, 

 
  7) uzyskanie wymaganych warunków technicznych od 

dysponentów poszczególnych sieci na etapie 
projektu budowlanego. 

 
2. W zakresie komunikacji ustala się jako 

obowiązujące: 
 
  1) klasyfikacja funkcjonalno-techniczna ulic (dróg), 

przebieg i szerokość pasa drogowego w liniach 
rozgraniczających, 

 
  2) zarezerwowanie pasa drogowego do układania 

urządzeń w liniach rozgraniczających, 
 
  3) zaspokojenie potrzeb parkingowych na terenach 

poszczególnych uŜytkowników. 
 

3. W zakresie funkcji terenów obowiązuje: 
 
  1) podstawowe lub dopuszczalne przeznaczenie 

terenów zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i 
ustaleniami do poszczególnych terenów, 

 
  2) zakaz lokalizacji obiektów uciąŜliwych, 
 
  3) dopuszczenie usług nieuciąŜliwych jako funkcji 

uzupełniającej. 
 

4. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 
ustala się jako obowiązujące: 
 
  1) zakaz stosowania ŜuŜla wielkopiecowego do 

utwardzania ulic dojazdowych, 
 
  2) wskazane jest stosowanie proekologicznych 

systemów ogrzewania jak: piec, olej opałowy, 
elektryczność itp., 

 
  3) uciąŜliwość obiektów musi się zamykać na terenie, 

do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
 
  4) zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącego 

drzewostanu. 
 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe dotycz ące poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj ącymi. 

 
§ 6. 1. Wyznacza się tereny oznaczone kolejnymi 

symbolami o przeznaczeniu i ustaleniach jak niŜej: 
 
  1) 1MN-7MN teren o podstawowym przeznaczeniu 

pod projektowaną zabudowę mieszkalną, 
jednorodzinną. 
Dla terenów, o których mowa ustala się: 

 
a) nakaz sytuowania zabudowy wzdłuŜ ulic zgodnie 

z ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy. 
Nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii 
rozgraniczającej i obowiązujące linie zabudowy – 
10 m od linii rozgraniczającej, 

 
b) nakaz sytuowania zabudowy nawiązującej do 

tradycji regionu, ze stromym dachem o 

nachyleniu połaci 45º z tolerancja ± 5º i pokryciu 
dachówką ceramiczną lub materiałem ją 
imitującym w kolorze tradycyjnej dachówki, 

 
c) budynki wolnostojące o max wysokości dwóch 

kondygnacji naziemnych w tym poddasze 
uŜytkowe, 

 
d) poziom posadowienia posadzki parteru max 0,45 

m od poziomu gruntu oraz do 0,9 m przy 
podpiwniczeniu budynku, 

 
e) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej 

oraz innych obiektów, w tym usługowych 
mogących powodować stałe lub okresowe 
uciąŜliwości dla podstawowej funkcji terenu, 

 
f) jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 

usługi nieuciąŜliwe, 
 
  2)  8RL teren istniejącego lasu, na którym prowadzi się 

gospodarkę leśną wg aktualnego planu urządzenia 
lasu. Jako przeznaczenie dopuszczalne zaleca się 
zieleń parkową po uzgodnieniu z właścicielem 
terenu, bez prawa wznoszenia obiektów 
kubaturowych, 

 
  3)  9ZP teren projektowanej zieleni parkowej bez prawa 

zabudowy, 
 
  4)  10U teren projektowanych usług nieuciąŜliwych jak: 

handel, gastronomia itp. 
Dla terenu o którym mowa ustala się: 

 
a) nakaz sytuowania zabudowy wzdłuŜ ulic zgodnie 

z ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy 
– 6 m od linii rozgraniczającej, 

 
b) nakaz kształtowania zabudowy nawiązującej do 

tradycji regionu oraz sąsiedniej zabudowy 
mieszkalnej ze stromym dachem o nachyleniu 
połaci pod kątem 45o z tolerancją 5o i wysokości 
max., dwóch kondygnacji naziemnych z 
poddaszem uŜytkowym, 

 
c) jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się 

zabudowę mieszkaniową lub mieszkalno-
usługową, 

 
d) dopuszcza się moŜliwość dalszego podziału 

terenu jako forma zabudowy szeregowej, 
 
  5)  11NO teren projektowanej przepompowni ścieków. 

W przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w 
systemie ciśnieniowym, teren działki włączyć do 
zabudowy mieszkalnej. 

 
2. Wyznacza się tereny pod komunikację kołową o 

ustaleniach jak niŜej: 
 
  1) 01KDw, 02KDw, 03KDw, 04KDw - Projektowane 

ulice wewnętrzne klasy dojazdowej „D”, 
 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, 
 
b)  szerokość jezdni – 6,0 m, 

 
  2) 05KDw, 06KDw – Projektowane ulice wewnętrzne 

klasy dojazdowej „D” w formie sięgaczy, 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 13                    Poz.   
 

- 542 -

a)  szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, 
 
b)  szerokość jezdni – 6,0 m, 

 
  3)  07KD – Projektowana ulica publiczna klasy 

dojazdowej po śladzie drogi gruntowej, 
 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 – 
12,0 m, 

 
b)  szerokość jezdni – 6,0 m. 

 
Przebieg drogi wzdłuŜ terenu oznaczonego symbolem 
8RL jest orientacyjny, do uściślenia w projekcie 
budowlanym. 
 
  4)  08KL – Projektowana ulica publiczna klasy lokalnej, 

po śladzie drogi gruntowej, 
 

a)  szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, 
 
b)  szerokość jezdni – 6,0 m, 

 
  5)  09KL – Istniejąca droga publiczna. W planie 

modernizacja z dostosowaniem do wymaganych 
parametrów ulicy, klasy lokalnej, 

 
a)  szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m, 
 
b)  szerokość jezdni – 6,0 m, 

 
  6)  010KXX, O11KXX– Projektowane przejście pieszo-

rowerowe. Szerokość w liniach rozgraniczających 
min. 3,0 m. 

 

§ 7. Stawka procentowa słuŜąca naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym, zostaje ustalona w wysokości: 
 

LP. Symbole terenów w granicach 
opracowania 

Wysoko ść stawki 
procentowej w % 

1. 1 MN-7MN 30 
2. 8 RL 0 
3. 9 ZP 0 
4. 10 U 30 
5. 11 NO 0 
6. 01 KDw –06KDw 0 
7. 07 KD 0 
8. 08 KL 0 
9. 09 KL 0 
10. 010KXX 0 
11. 011KXX 0 

 
§ 8. W stosunku do terenów objętych niniejszym 

planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/224/94 Rady Miejskiej 
w Piszu z dnia 24 maja 1994 r. w sprawie planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz (Dz. Urz. 
Woj. Suwalskiego Nr 20, poz. 162). 
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Pisz. 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Józef Skrodzki 
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216 
UCHWAŁA Nr XIV/110/03 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 22 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/263/ 02 z dnia 8 lutego 2002 r. u sprawie ustalenia licz by 

punktów sprzeda Ŝy napojów alkoholowych zawieraj ących powy Ŝej 4,5% alkoholu (z wyj ątkiem piwa) przeznaczonych 

do spo Ŝycia poza miejscem sprzeda Ŝy jak i w miejscu sprzeda Ŝy oraz okre ślenia zasad usytuowania miejsc 

sprzeda Ŝy i warunków podawania napojów alkoholowych. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r., Dz. U. Nr 
142, poz. 1591, Dz. U. Nr 23 z 2002 r., poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1906, z 2003 r. Nr 
87, poz. 717) i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. Nr 147 z 2002 
r., poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 
i Nr 122, poz. 1143) Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W § 2 uchwały po wyrazach „bliŜej niŜ ...” cyfrę 80 
zastępuje się cyfrą 50. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady  
Krzysztof Janczara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217 
UCHWAŁA Nr XIV/122/03 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 22 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie ustalenia nazwy ulicy w cz ęści wsi Siedliska na osiedlu „Bajkowe", Gmina Ełk. 

 

Na podstawie art. 18a ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1606, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) 
Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Dla terenu upraw warzywniczo-ogrodniczych z 
zabudową mieszkaniową jednorodzinną na gruntach o nr 
geod. 202/2, 207/4, 207/5 i 336 na osiedlu „Bajkowe" w 
miejscowości Siedliska nadaję się nazwę ulic: „Bajeczna” i 
„Guliwera”. 
 

2. Zmienić nazwę ulicy na osiedlu „Bajkowe" we wsi 
Siedliska z ulicy „Myszki Miki" na ulicę „Sezamkową". 

3. Plan graficzny terenu osiedla „Bajkowe" we wsi 
Siedliska stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Ełk. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego, 
 

Przewodniczący Rady Gminy Ełk 
Dariusz Kordyś 
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218 
UCHWAŁA Nr XV/114/03 

Rady Gminy Mr ągowo 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie Statutu Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Mr ągowie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”h” z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 46 ust. 1a, 2 i 3 
ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 
roku (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze 
zmianami: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 
756, Nr 162, poz. 1118 i 1126, Dz. U. z 1999 r. Nr 20, poz. 
170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, Dz. U. z 2000 r. Nr 
12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 
748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, 
Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792, Dz. U. z 2003 r. Nr 
7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, 
poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304) Rada 
Gminy Mrągowo uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mrągowie stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/101/92 z dnia 26 
marca 1992 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mrągowie zmieniona 
uchwałami: Nr VII/38/94 z dnia 30 grudnia 1994 r., Nr 
XXI/142/96 z dnia 27 czerwca 1996 r., Nr VI/37/98 z 30 
grudnia 1998 r., Nr XII/86/99 z dnia 19 lipca 1999 r., Nr 
XL/295/01 z dnia 14 grudnia 2001 r. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Ludwik Dawid 

 
 
 
 

Załącznik 
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo 
Nr XV/114/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 
STATUT 

GMINNEGO ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MR ĄGOWIE 
 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie 
zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie: 
 
  1)  ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy 

społecznej (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 64 poz. 
414 z późn. zmianami), 

 
  2)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 
1591 z późn. zmianami), 

 
  3)  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1044 z 
późn. zmianami), 

 
  4)  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591 z późn. zmianami), 
 
  5)  niniejszego statutu, 
 
  6)  innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy 

społecznej. 
 

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Mrągowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mrągowo 
działającą w formie jednostki budŜetowej. 

2. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej 
zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej. 
 

3. Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej jako 
zadania własne stosownie do zasad ustalonych przez 
Radę Gminy w Mrągowie. 
 

§ 3. 1. Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy 
Mrągowo. 
 

2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Mrągowo 
coroczne sprawozdanie z działalności w zakresie pomocy 
społecznej. 
 

3. Kierownik Ośrodka otrzymuje od Rady Gminy 
upowaŜnienie do wydawania decyzji administracyjnych z 
zakresu pomocy społecznej w drodze odrębnej uchwały. 
 

§ 4. 1. Ogólny nadzór nad bieŜącą działalnością 
Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych Gminy 
sprawuje Wójt Gminy Mrągowo. 
 

2. W sprawach zleconych Gminie z zakresu 
administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka 
sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski. 
 

§ 5. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Mrągowo. 
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2. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy 
Mrągowo. 
 

Rozdział II 
Zakres działania O środka 

 
§ 6. 1. Do zadań ośrodka naleŜy w szczególności: 

 
  1)  tworzenie warunków organizacyjnych 

funkcjonowania pomocy społecznej, 
 
  2)  analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie 

na świadczenia pomocy społecznej, 
 
  3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń 

przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, 
ustawie o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, 
ustawie o kombatantach oraz innych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego, ustawie o dodatkach mieszkaniowych, 

 
  4) praca socjalna, rozumiana jako działalność 

zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom 
we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie 
warunków sprzyjających temu celowi, 

 
  5) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym, w tym osobom 
bezdomnym, 

 
  6) sprawienie pogrzebu, 
 
  7) świadczenie usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 
 
  8) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
 
  9) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, 
 
  10)  zadania wynikające z rządowych programów 

pomocy społecznej bądź innych ustaw, 
 
  11)  podejmowanie innych działań wynikających z 

rozeznanych potrzeb. 
 

§ 7. Ośrodek moŜe wytaczać na rzecz obywateli 
powództwa o roszczenia alimentacyjne na zasadach 
określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego. 
 

Rozdział III 
Organizacja O środka 

 
§ 8. 1. Kierownik Ośrodka kieruje Ośrodkiem a w 

szczególności: 
 
  1) ustala programy pracy Ośrodka, 
 
  2) organizuje pracę Ośrodka, 
 
  3) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, 
 
  4) realizuje politykę kadrową Ośrodka, 
 
  5)  podejmuje decyzje administracyjne w zakresie zadań 

pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań 
własnych na podstawie upowaŜnienia udzielonego 
przez Radę Gminy Mrągowo. 

 
2.W skład Ośrodka wchodzą stanowiska pracy: 

Kierownik Ośrodka - 1 etat, 
Główny Księgowy  - 1 etat, 
Pracownicy socjalni  - 3 ½ etatu, 
Ref. d/s księgowości + kasjer - 1 etat, 
Obsługa GOPS – sprzątaczka  - ½ etatu, 
Stanowisko pracy do spraw dodatków mieszkaniowych - 1 
etat. 
 

3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują 
przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o 
pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy oraz 
regulamin pracy. 
 

4. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w 
indywidualnych zakresach czynności oraz z doraźnych 
poleceń przełoŜonych. 
 

Rozdział IV 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 9. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w 

drodze uchwały Rady Gminy. 
 
 
 
 
 

219 
UCHWAŁA Nr XVIII/205/03 

Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek opłat za zaj ęcie pasa drogowego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 
71, poz. 838, Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; 

z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 
554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, 
Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 80, poz. 721 i 717, Nr 200, 
poz. 1953) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 
m2 pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy 
Pisz: 
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  1)  za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia 
robót w pasie drogowym: 

 
a)  0,40 zł za 1 m2 za 1 dzień zajęcia terenu pasa 

zieleni - pobocza, 
 
b)  0,45 zł za 1 m2 za 1 dzień zajęcia terenu 

chodnika, 
 
c)  0,50 zł za 1 m2 za 1 dzień zajęcia jezdni w 

przypadku zajęcia do 20% szerokości jezdni w 
obszarze zabudowanym, 

 
d)  0,75 zł za 1 m2 za 1 dzień zajęcia jezdni w 

przypadku zajęcia powyŜej 20% szerokości 
jezdni w obszarze zabudowanym, 

 
e)  0,25 zł za 1 m2 za 1 dzień zajęcia jezdni w 

przypadku zajęcia do 20% szerokości jezdni 
poza obszarem zabudowanym, 

 
f)  0,35 zł za 1 m2 za 1 dzień zajęcia jezdni w 

przypadku zajęcia powyŜej 20% szerokości 
jezdni poza obszarem zabudowanym. 

 
  2)  za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego: 

 
a)  0,60 zł za 1 m2 za 1 dzień w przypadku zajęcia 

do 20% szerokości jezdni, 
 
b)  0,90 zł za 1 m2 za 1 dzień w przypadku zajęcia 

powyŜej 20% szerokości jezdni. 
 

  3)  za umieszczenie w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam: 

 
a)  0,75 zł za 1 m2 za 1 dzień w przypadku zajęcia 

do 20% szerokości jezdni, 
 
b)  1,10 zł za 1 m2 za 1 dzień w przypadku zajęcia 

powyŜej 20% szerokości jezdni. 
 
  4)  za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 

w celach innych niŜ wymienione w pkt 1 – 3: 
 

a)  0,80 zł za 1 m2 za 1 dzień w przypadku zajęcia 
do 20% szerokości jezdni, 

 
b)  1,20 zł za 1 m2 za 1 dzień w przypadku zajęcia 

powyŜej 20% szerokości jezdni. 
 
  5)  za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej 

niŜ 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej 
przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub 
urządzenia mniejszej niŜ 1 m2 stosuje się stawki 
takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Pisz. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Józef Skrodzki 

 
 
 
 
 
 
 

220 
UCHWAŁA Nr XIX/90/03 

Rady Gminy Prostki 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  z mieszka ńcami Gminy Prostki. 

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 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 z 2002 
r. Nr 62, poz. 558 z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z 2002 r. Nr 
214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568) Rada Gminy Prostki uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Prostki zgodnie z 
zasadami i w trybie określonym w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Prostki. 
 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia opublikowania. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Prostki 
Henryk Strojecki 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XIX/90/03 
Rady Gminy w Prostkach 
z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z MIESZKA ŃCAMI GMINY PROSTKI 

 
 

§ 1. 1. Ilekroć mowa o:  
 
  1) mieszkańcach - naleŜy przez to rozumieć 

mieszkańców Gminy Prostki uprawnionych do 
głosowania,  

 
  2)  mieszkańcach jednostki pomocniczej Gminy - naleŜy 

przez to rozumieć mieszkańców sołectw 
uprawnionych do głosowania,  

 
  3)  konsultacjach - naleŜy przez to rozumieć konsultacje 

z mieszkańcami, konsultacje z mieszkańcami 
jednostki pomocniczej Gminy, 

 
  4)  Gminie - naleŜy przez to rozumieć Gminę Prostki, 
 
  5)  Radzie - naleŜy przez to rozumieć Radę Gminy 

Prostki, 
 
  6)  Wójtowi - naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Prostki, 
 
  7)  Zebraniu - naleŜy przez to rozumieć zebranie 

wiejskie, którego przedmiotem jest przeprowadzenie 
konsultacji, 

 
  8)  Urzędzie - naleŜy przez to rozumieć Urząd Gminy 

Prostki,  
 
  9) Statucie - naleŜy przez to rozumieć statut jednostki 

pomocniczej Gminy. 
 

§ 2. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w 
przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych 
sprawach waŜnych dla Gminy, w szczególności: 
 
  1) w sprawach zmian granic gmin naruszających 

granice powiatów lub województw, 
 
  2) w sprawach zmian granic Gminy polegającej na 

wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki 
pomocniczej Gminy i jego włączeniu do sąsiedniej 
jednostki pomocniczej tej Gminy, 

 
  3)  w sprawach tworzenia, łączenia, dzielenia i 

znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz 
ustalania jej granicy, 

 
  4)  w sprawach organizacji i zakresu działania jednostki 

pomocniczej gminy określonych odrębnym statutem. 
 

2. Konsultacje mogą zostać ograniczone do 
mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy, jeŜeli 
przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki. 
 

§ 3. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone z 
inicjatywy Rady lub Wójta 

 
2. Mieszkańcy i mieszkańcy jednostki pomocniczej 

Gminy mogą wystąpić do właściwego organu Gminy z 
wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach 
waŜnych dla Gminy lub tej jednostki. 

3. Wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z inicjatywy mieszkańców uwaŜa się za waŜny 
jeŜeli z inicjatywą wystąpiło, co najmniej 10% 
mieszkańców. 
 

4. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji z 
inicjatywy mieszkańców ma prawo wystąpić sołtys lub 
Rada Sołecka. 
 

5. Wniosek mieszkańców jednostki pomocniczej 
Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji uwaŜa się 
za przyjęty jeŜeli konsultacje dotyczą jednostki 
pomocniczej Gminy i z inicjatywą wystąpiło co najmniej 
10% jej mieszkańców. 
 

§ 4. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z 
mieszkańcami podejmuje Rada w formie uchwały. 
 

2. Odrębne przepisy mogą stanowić inaczej. 
 

§ 5. 1. Konsultacje przeprowadzane są na zebraniach, 
z zastrzeŜeniem § 8 pkt 2. 
 

2. Zebranie zwołuje wójt, z zastrzeŜeniem ust. 3 
przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem 
zebrania.  
 

3. Gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest 
Rada, zebranie zwołuje Wójta z upowaŜnienia Rady w 
terminie 7 dni do dnia wejścia w Ŝycie uchwały w sprawie 
konsultacji.  
 

4. W zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Wójt podaje: 
 
  1)  przedmiot konsultacji, 
 
  2)  datę, godzinę oraz miejsce konsultacji. 
 

§ 6. 1. Zebranie prowadzi Przewodniczący zebrania.  
 

2. Przewodniczącego zebrania wyznacza Rada, gdy 
inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada, z 
zastrzeŜeniem ust. 3. 
 

3. Przewodniczącego zebrania wyznacza Wójt, gdy 
inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Wójt lub 
mieszkańcy jednostki pomocniczej Gminy z wyłączeniem 
konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy. 
 

4. Informację o zebraniu Wójt przekazuje 
mieszkańcom jednostki pomocniczej Gminy w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 

5. WaŜność podjętych uchwał określa się według 
zasad określonych w Statucie Gminy. 
 

§ 7. 1. Z zebrania pracownik Urzędu wyznaczony 
przez Wójta sporządza protokół, który powinien zawierać: 
 
  a)  datę zebrania, 
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  b)  listę obecności, 
 
  c)  stwierdzenie waŜności zebrania (quorum), 
 
  d)  przedmiot zebrania i przebieg dyskusji, 
 
  e)  wyniki konsultacji, 
 
  f)  podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta. 
 

2. Protokół Przewodniczący zebrania niezwłocznie 
przekazuje do Urzędu. 
 

§ 8. 1. Konsultacje dotyczące mieszkańców Gminy 
uwaŜa się za dokonane, jeŜeli zostały przeprowadzone we 
wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy. 
 

2. Uchwała Rady określająca inny sposób 
przeprowadzenia konsultacji niŜ na zebraniach określa 
takŜe formę konsultacji i ich skuteczność. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

221 
POROZUMIENIE 

 

w sprawie obsługi mieszkańców Powiatu Gołdapskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 
w GiŜycku w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności zawarte w dniu 21 stycznia 2004 r. pomiędzy Zarządem 
Powiatu w GiŜycku, reprezentowanym przez: 
 

1. Wacława StraŜewicza - Starostę, 
 

2. Mirosława DrzaŜdŜewskiego - Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika ElŜbiety Makar, 
 
a Zarządem Powiatu w Gołdapi reprezentowanym przez: 
 

1. Jarosława Podziewskiego - Starostę, 
 

2. Jana Raźniaka - Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Lucyny Pawłowskiej. 
 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.) oraz art. 6a i art. 6b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób (Dz. 
U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) - ustala się, co następuje: 
 

§ 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w GiŜycku zwany dalej „Zespołem" rozpatruje wnioski 
mieszkańców Powiatu Gołdapskiego w następującym zakresie na podstawie obowiązujących przepisów: 
 
  1)  obsługę orzekania u osób składających wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności do celów: 
 

a)  szkolenia, 
 
b)  odpowiedniego zatrudnienia, 
 
c)  korzystania z rehabilitacji, 
 
d)  korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, 
 
e)  konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
 
f)  uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, 
 
g)  korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,  
 
h)  korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów, 

 
  2)  wystawianie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osób orzeczonych stopniem niepełnosprawności, 
 
  3)  wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dzieciom do lat 16. 
 

§ 2. Posiedzenia Zespołu rozpatrującego wnioski mieszkańców Powiatu Gołdapskiego odbywać się będą w Gołdapi przy 
ul. Słonecznej 7/9. 
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§ 3. 1. Wynagrodzenie za jedno orzeczenie wynosi: 
 
  a)  osoby dorosłej - 55,00 zł (pięćdziesiąt pięć złotych 00 groszy), 
 
  b)  dziecka do lat 16 - 55,00 zł (pięćdziesiąt pięć złotych 00 groszy). 
 

2. Powiat Gołdapski udziela Powiatowi GiŜyckiemu dotacji w kwocie 34.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 
2004 r. Z chwilą wyczerpania dotacji Powiat GiŜycki zaprzestaje realizacji porozumienia. 
 

3. Podstawą ustalenia wynagrodzenia będzie liczba wydanych orzeczeń oraz jednostkowego kosztu orzeczenia. Wraz z 
rachunkiem będzie przedkładany imienny wykaz osób, dla których wydano orzeczenia. Wynagrodzenie przekazywane będzie 
na konto Powiatu GiŜyckiego: Mazurski Bank Spółdzielczy w GiŜycku 77 9343 0005 0013 0130 2000 0010. 
 

4. Dotacja została sklasyfikowana w rozdziale 85321 § 3220. 
 

5. Zespół będzie przedstawiał Powiatowi Gołdapskiemu informację dotyczącą liczby orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności i opinii wydanych mieszkańcom Powiatu Gołdapskiego w okresach miesięcznych. 
 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 moŜe ulec zmianie. Zmiana wynagrodzenia wymaga podpisania aneksu do 
porozumienia. 
 

7. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach co miesięcznych, w terminie 7 dni od daty otrzymania rachunku. 
 

8. Rachunki, o których mowa w § 3 pkt 7 będą wystawiane na Starostwo Powiatowe w Gołdapi, które będzie je sprawdzać 
i opłacać. 
 

§ 4. Podstawą wydania orzeczenia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w GiŜycku będzie 
pisemne skierowanie wydane przez Starostę Gołdapskiego lub inną upowaŜnioną przez niego osobę. 
 

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2004 r. 
 

§ 6. KaŜda zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej - pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 7. 1. Porozumienie moŜe być rozwiązane przez kaŜdą ze stron, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

2. Wszystkie wnioski mieszkańców Powiatu Gołdapskiego o ustalenie stopnia niepełnosprawności, które wpłyną w okresie 
wypowiedzenia podlegają rozpatrzeniu przez Zespół, z zastrzeŜeniem § 3 ust. 2 porozumienia. 
 

§ 8. Sprawy sporne mogące wyniknąć z niniejszego porozumienia podlegają orzecznictwu właściwych sądów 
powszechnych. 
 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz stosowne przepisy prawa. 
 

§ 10. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem 21 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla kaŜdej ze stron. 
 
Powiat Gołdapski                      Powiat GiŜycki 
 
Starosta                        Starosta 
Jarosław Podziewski                     Wacław StraŜewicz 
 
Wicestarosta                       Wicestarosta 
Jan Raźniak                       Mirosław Dariusz DrzeŜdŜewski 
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222 
INFORMACJA 

o przedsi ębiorcy ubiegaj ącym si ę o promes ę koncesji. 

 

Pismem z dnia 21 stycznia 2004 r. przedsiębiorca: AGRO-EKO-ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kacpury 75,  

04-480 Warszawa, zwrócił się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o udzielenie promesy koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. 

Przedsiębiorca: AGRO-EKO-ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został wpisany w dniu 21 stycznia 2003 r. do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XX 

Wydział Gospodarczy KRS. 

Przedsiębiorca ten zamierza wytwarzać energię elektryczną i ciepło w projektowanej elektrociepłowni opalanej biomasą, 

która ma być zlokalizowana w północno-zachodniej części Elbląga. 

Na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 

98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 40, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 

130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660) w związku z art. 32 ust. 1, pkt 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 oraz Nr 203, poz. 1966), na wniosek Przedsiębiorcy, zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia mu promesy koncesji na wskazany we wniosku zakres 

działalności. 

 
z upowaŜnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Dyrektor Oddziału Centralnego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
w Warszawie 

Krystyna Gromczyńska 
Warszawa, dnia 23 stycznia 2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

223 
OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie 

z dnia 26 stycznia 2004 r. 

 

o wynikach wyborów uzupełniaj ących przeprowadzonych na terenie województwa warmi ńsko-mazurskiego w dniu 

25 stycznia 2004 r. 

 

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości 
wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Reszlu w okręgu wyborczym nr 1. 

Wyniki wyborów 
WYBORY UZUPEŁNIAJ ĄCE RAD W GMINACH DO 20 TYŚ. MIESZKAŃCÓW 

 
1. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Reszlu. 
 
I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Reszlu utworzono 8 okręgów wyborczych. Okręg nr 1 obejmuje 4 mandaty, zgodnie z 

Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 193 z dnia 24 listopada 2003 r. w wyborach uzupełniających 
zarządzonych na dzień 25 stycznia 2004 r. wybierano 1 radnego. 
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1961. 
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W głosowaniu wzięło udział 148 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 7,55% uprawnionych do 
głosowania. 

 
II. Wyniki wyborów uzupełniających w okręgu nr 1 obejmującym 4 mandaty. 

W związku z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 193 z dnia 24 listopada 2003 r. w okręgu wyborczym nr 1 
wybierano 1 radnego. 

 
A. Wybory odbyły się. 
 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
 
C. Ogólna liczba głosów oddanych 148. 
 
D. Głosów waŜnych oddano 145. 
 
E. Radnym został wybrany: 

z listy nr 3 „Komitet Wyborczy SLD": 
 
  1) Jarosław Pieniak. 
 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie 
Zbigniew Paturalski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


