
Uchwała Nr VI/39/90 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 28 września 1990r. 

W sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 

Na podstawie art. 3 i art. 13 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie 

terytorialnym ( Dz. U. Nr 16, poz.95. zmiana Nr 43 poz. 253 ) 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala: 

§ 1. 

Przejmuje się zadania z zakresu administracji rządowej - określone w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 

Upoważnia się Zarząd Miasta do wystąpienia w terminie do dnia 31.10.1990r. do Kierownika 

Urzędu Rejonowego o przejęcie zadań określonych w art. 5 i 6 ustawy o podziale zadań i 

kompetencji pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej na czas nieokreślony.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Jan Otto 

  

Porozumienie wstępne 

zawarte pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Szczecinie, zwanym dalej 

Kierownikiem a Zarządem Miasta Szczecina reprezentowanym przez Prezydenta Miasta 

Szczecina, zwanym dalej Prezydentem w dniu ..............1990r. w sprawie powierzenia 

prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych. 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 22.03.1990r. w terenowych organach rządowej 

administracji ogólnej ( Dz. U. Nr 21, poz. 123 ), po uzyskaniu zgody Wojewody 

Szczecińskiego z dnia ....................1990r. wyrażonej Zarządzeniem Nr ............., 

porozumiewające się strony postanawiają: 

§ 1. 

1. Kierownik powierza Prezydentowi prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej 

właściwości, a Prezydent sprawy te do prowadzenia przyjmuje.  



1. Wykaz powierzonych spraw określa załącznik Nr 1 niniejszego porozumienia.  

1. W zakresie niewyszczególnionym w załączniku Nr 1 sprawy należą do kompetencji 

Kierownika.  

§ 2. 

Kierownik upoważnia Prezydenta do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

wymienionych w załączniku Nr 1 

§ 3. 

1. Prezydent zobowiązuje się powierzone mu sprawy załatwić zgodnie z obowiązującym 

prawem, uwzględniając kryteria celowości, rzetelności, gospodarności.  

1. Prezydent ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa w przypadku 

załatwienia powierzonych spraw z naruszeniem zasad, o których mowa w ust. 1  

§ 4. 

Od decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta w sprawach objętych niniejszym 

porozumieniem służy odwołanie do Wojewody Szczecińskiego. 

§ 5. 

1. Nadzór nad powierzonymi Prezydentowi sprawami wykonywana jest w trybie i na 

zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie 

terytorialnym.  

§ 6. 

Finansowanie powierzonych spraw wykonywane jest w oparciu o dotychczasowy budżet 

miasta. 

§ 7. 

Porozumienie zostaje zawarte do czasu ostatecznego rozdziału kompetencji nie później niż  

do 30.10.1990r. 

§ 8. 

Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:  

1. stron porozumienia,  

1. Wojewody Szczecińskiego oraz  

1. dwa egzemplarze dla wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w 

Szczecinie.  



§ 9. 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Szczecińskiego. 

Załączniki: 

Nr 1 - Wykaz powierzonych spraw 

Nr 2 - Zasady związane z realizacją porozumienia 

  

Załącznik Nr 1 

Kierownik Urzędu Rejonowego w Szczecinie powierza Prezydentowi prowadzenie 

wszystkich spraw określonych w art. 5 ustawy z dnia 17.05.1990r. o podziale zadań i 

kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy 

administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 34 poz. 198 ) wyłączając 

sprawy określone w art. 5 ust. 1 pkt. V 

Porozumienie obejmuje również zadania i kompetencje określone w art. 6, należące do 

wojewódzkich rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia 

wojewódzkiego, które realizowano w urzędach stopnia podstawowego. 

  

Załącznik Nr 2 

Ustala się następujące zasady związane z realizacją niniejszego porozumienia: 

1. decyzje administracyjne w sprawach objętych porozumieniem podpisuje osoba 

upoważniona, a w razie jej nieobecności zastępca osoby upoważnionej.  

2. przy załatwianiu spraw stosuje się:  

a. blankiet firmowy lub stempel nagłówkowy jednostki:  

Zarząd Miasta Szczecin 

b. stempel podpisowy:  

c. z up. KIEROWNIKA URZĘDU REJONOWEGO  

w Szczecinie 

/imię i nazwisko/ 

Prezydent 

3. załatwienie spraw objętych porozumieniem odbywa się na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego /lub innych przepisów proceduralnych/.  



Decyzje administracyjne zaopatruje się pouczeniem: “Od niniejszej decyzji służy stronie 

odwołanie w terminie ................., dni do Wojewody Szczecińskiego za pośrednictwem 

............................/ tu nazwa jednostki wydającej decyzję /”  

  

Aneks 

do porozumienia wstępnego zawartego w dniu 27.08.1990r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu 

Rejonowego w Szczecinie a Prezydentem Szczecina w sprawie powierzenia prowadzenia 

spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych. 

Upoważniam Pana Prezydenta do upoważnienia - na zasadzie przewidzianej w  

art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym 

( Dz. U. Nr 16, poz. 95 ) - swoich zastępców lub innych pracowników do podpisywania 

decyzji administracyjnych. 

W takim przypadku uwidacznia się w stemplu podpisowym upoważnienie udzielone przez 

Kierownika Urzędu Rejonowego np.: 

z up. KIEROWNIKA URZĘDU REJONOWEGO 

w ........................ 

( imię i nazwisko ) 

Kierownik Wydziału ....................... 

Inspektor itd. 

Aneks sporządzony został w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: 

1. stron porozumienia,  

1. Wojewody Szczecińskiego oraz  

1. dwa egzemplarze dla Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w 

Szczecinie  

Prezydent Miasta 

Jan Czesław Bielecki 

  

 


