
Wyszczególnienie Ogó³em
W wieku

24 lata i mniej 25 - 29 30 - 39 40 - 59 60 lat i wiêcej

0 1 2 3 4 5 6

Ogó³em (w. 2+3) 1

Mê¿czyŸni 2

Kobiety 3

Dzia³ 1. Radni rady powiatu wed³ug wieku — stan w dniu 31 XII

SAMORZ¥D

Wyszczególnienie

Z wykszta³ceniem
a)

wy¿szym policealnym œrednim
zasadniczym
zawodowym

podstawowym pozosta³ym

0 1 2 3 4 5 6

Ogó³em (w. 2+3) 1

Mê¿czyŸni 2

Kobiety 3

Dzia³ 2. Radni rady powiatu wed³ug poziomu wykszta³cenia — stan w dniu 31 XII

a)
Nale¿y uwzglêdniæ wykszta³cenie ukoñczone.

Wyszczególnienie

Parlamen-
tarzyœci,
wy¿si

urzêdnicy
i kierow-

nicy

Specja-
liœci

Technicy
i inny
œredni

personel

Pracow-
nicy

biurowi

Pracowni-
cy us³ug
osobi-
stych
i sprze-
dawcy

Rolnicy,
ogrodnicy,

leœnicy
i rybacy

Robotnicy
przemys-

³owi i
rzemieœl-

nicy

Opera-
torzy
i mon-
terzy

maszyn
i urz¹dzeñ

Pracow-
nicy przy
pracach
prostych

Si³y
zbrojne

Pozostali
niesklasy-
fikowani

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ogó³em (w. 2+3) 1

Mê¿czyŸni 2

Kobiety 3

Dzia³ 3. Radni rady powiatu wed³ug grup zawodów — stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie Ogó³em

W tym radni

przewodnicz¹cy
zastêpca(y)

przewodnicz¹cego
pozostali cz³onkowie

zarz¹du powiatu

0 1 2 3 4

Ogó³em (w. 2+3) 1

Mê¿czyŸni 2

Kobiety 3

Dzia³ 4. Cz³onkowie zarz¹du powiatu — stan w dniu 31 XII

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa powiatu i adres zarz¹du powiatu
ST-P

Statystyka powiatu

za rok 200...

Urz¹d Statystyczny

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

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ/wys³aæ w terminie
do dnia 20 lutegoSamorz¹d/Transport

Adres e-mail jednostki



OBJAŒNIENIA do formularza ST-P
do czêœci “SAMORZ¥D”

Wyszczególnienie
Uprawnieni do

g³osowania
Oddane g³osy

Skutecznoœæ referendum (g³osy wa¿ne
oddane na zaproponowane rozwi¹zania)

ogó³em w tym g³osy wa¿ne g³osy “za” g³osy “przeciw”

0 1 2 3 4 5

1. Referenda w sprawie
odwo³ania rady powiatu

1.1

1.2

1.3

2. Referenda w sprawach
innych

2.1

2.2

2.3

Dzia³ 5. Referenda powiatowe

Uwaga: Organy miast na prawach powiatu wype³niaj¹ formularz sprawozdawczy SG-01

(Statystyka gminy, cz. 1 - Samorz¹d)

Objaœnienia do dzia³u 2

W rubryce 3 nale¿y wykazaæ osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie œrednie, bez osób posiadaj¹cych wykszta³cenie

zasadnicze zawodowe.

Objaœnienia do dzia³u 3

Dzia³ 3 nale¿y wype³niæ zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 10 grudnia

2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoœci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U.

Nr 222, poz. 1868). W dziale tym powinny byæ podawane informacje o zawodach wykonywanych w dniu wyborów.

Emeryci i renciœci powinni byæ ujmowani wed³ug zawodu posiadanego przed przejœciem na emeryturê lub rentê.

W rubryce 11 nale¿y wykazaæ osoby bezrobotne, niepracuj¹ce i nieszukaj¹ce pracy oraz osoby ucz¹ce siê.

Objaœnienia do dzia³u 4

Dzia³u 4 nie wype³niaj¹ powiaty, w których zarz¹d sprawowany jest komisarycznie. Do dzia³u 4 stosuje siê od-

powiednie przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1592, z póŸn. zm.).

Objaœnienia do dzia³u 5

W dziale 5 nale¿y wykazaæ referenda, które zosta³y przeprowadzone zgodnie z ustaw¹ z dnia 15 wrzeœnia

2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z póŸn. zm.).

W przypadkach zorganizowania wiêcej ni¿ jednego referendum dotycz¹cego spraw tego samego rodzaju

(odwo³anie rady powiatu, w innych sprawach) odpowiednie informacje wprowadziæ nale¿y w kolejnych rubrykach

w³aœciwego wiersza.

Jeœli w trakcie jednego referendum g³osowaniu poddano wiêcej ni¿ jedn¹ sprawê, nale¿y wype³niæ dla ka¿dej ze

spraw poddanej referendum osobny wiersz.

W rubrykach 4-5 podaje siê liczbê wa¿nych g³osów oddanych na poszczególne rozwi¹zania w sprawie podda-

nej referendum (wynik referendum jest rozstrzygaj¹cy w przypadku spe³nienia warunków okreœlonych w art. 55 i 56

pkt 1 ustawy z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. o referendum lokalnym - Dz. U. Nr 88, poz. 985, z póŸn. zm.).

Je¿eli referendum polega³o na dokonaniu wyboru pomiêdzy zaproponowanymi wariantami, w rubryce 4 nale¿y

podaæ liczbê g³osów oddanych na najczêœciej wybierany wariant (nie wype³nia siê wówczas rubryki 5).

..............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

............................................................
(miejscowoœæ, data)

..............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



TRANSPORT

..............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

............................................................
(miejscowoœæ, data)

..............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie

Dzia³ 6. Krajowy transport drogowy osób (zezwolenia i licencje) - stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie

Liczba zezwoleñ na okres Autobusy

5 lat poni¿ej 5 lat w szt
pojemnoœæ

(liczba miejsc)

0 1 2 3 4

Zezwolenia na podstawie ustawy o transporcie
drogowym z 2001 r. (z póŸn. zm.)
ogó³em (w. 2 + w. 3)

1

przewozy regularne 2

przewozy regularne specjalne 3

Zezwolenia na przewozy regularne (które za-
chowa³y wa¿noœæ), wydane na podstawie po-
przednich przepisów

a)
4

b)

Liczba licencji na wy-
konywanie przewozu
osób

autobusami 5
Liczba pojazdów
(liczba wypisów
z licencji)

autobusy 6

taksówkami
osobowymi

7 taksówki 8

a)
Patrz objaœnienia do dzia³u 6.

b)
Wydane na okres 5 lat i d³u¿ej lub czas nieoznaczony.



OBJAŒNIENIA do formularza ST- P
do czêœci “TRANSPORT”

Objaœnienia do dzia³u 6

W dziale 6 nale¿y podaæ dane dotycz¹ce zezwoleñ i licencji na krajowy transport drogowy osób, wydanych na

podstawie ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z póŸn.

zm.).

W dziale nale¿y podaæ równie¿ informacje dotycz¹ce zezwoleñ na przewozy regularne wydanych na podstawie

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141,

poz. 942 z póŸn. zm.), o ile zezwolenia te zachowa³y wa¿noœæ zgodnie z art. 104 ustawy z 2001 r. o transporcie

drogowym.

Jeœli przedsiêbiorcy posiadaj¹cy zezwolenia na przewozy regularne na podstawie przepisów ustawy z 1997 r.

uzyskali na tê sam¹ liniê komunikacyjn¹ zezwolenia na podstawie przepisów ustawy z 2001 r., dane dotycz¹ce

tych zezwoleñ nale¿y wykazywaæ tylko w wierszach 1 do 3, natomiast nie uwzglêdniaæ w wierszu 4.

W dziale nale¿y uwzglêdniæ informacje dotycz¹ce zezwoleñ wydanych do 31 XII, po wyeliminowaniu zezwoleñ,

które wygas³y lub zosta³y cofniête (tj. dane dotycz¹ce wszystkich wa¿nych zezwoleñ wed³ug stanu na dzieñ 31 XII).

Przewozy regularne (w. 2) - publiczne przewozy osób i ich baga¿u spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce warunki:

– wykonywane wed³ug rozk³adu jazdy podanego przez przewoŸnika drogowego do publicznej wiadomoœci przez

og³oszenie wywieszone na przystankach i dworcach autobusowych;

– podczas których wsiadanie i wysiadanie pasa¿erów odbywa siê na przystankach okreœlonych w rozk³adach

jazdy;

– w których nale¿noœæ za przejazd jest pobierana zgodnie z taryf¹ lub cennikiem op³at podanym do publicznej wia-

domoœci;

– wykonywane zgodnie z warunkami przewozu osób okreœlonych w zezwoleniu.

Przewozy regularne specjalne (w. 3) - niepubliczne przewozy regularne okreœlonej grupy osób, z wy³¹cze-

niem innych osób (np. przewozy pracowników na trasie miêdzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy, przewo-

zy uczniów i studentów do i z instytucji edukacyjnych itp.).

Autobusy (rubr. 3 i 4) - pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu powy¿ej 9 osób

³¹cznie z kierowc¹. W rubr. 3 nale¿y podaæ ³¹czn¹ liczbê autobusów, a w rubr. 4 ³¹czn¹ pojemnoœæ (liczbê miejsc)

tych autobusów, którymi otrzymuj¹cy zezwolenie zamierzaj¹ wykonywaæ przewozy.

W wierszu 5 i 6 nale¿y podaæ liczbê wydanych do 31 XII licencji (po wyeliminowaniu cofniêtych lub tych, które

wygas³y) na wykonywanie przewozu osób autobusami (w. 5) oraz ³¹czn¹ liczbê autobusów (w. 6), których te licen-

cje dotycz¹ (lub ³¹czn¹ liczbê wypisów z licencji).

W wierszu 7 i 8 nale¿y podaæ liczbê wydanych do 31 XII licencji (po wyeliminowaniu cofniêtych lub tych, które

wygas³y) na wykonywanie przewozu osób taksówkami (w. 7) oraz ³¹czn¹ liczbê taksówek (w. 8), których te licencje

dotycz¹ (lub ³¹czn¹ liczbê wypisów z licencji).


