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1002
POROZUMIENIE
z dnia 23 stycznia 2003 r. pomiêdzy powiatem kwidzyñskim z siedzib¹ w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 reprezentowanym przez:
1. Starosta Powiatu  Leszka Czarnobaja
2. Wicestarostê Andrzeja Fortunê
zwanym dalej Powiatem,
a Miastem Kwidzyn z siedzib¹ w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 reprezentowanym przez:
1. Burmistrz Miasta  Andrzej Krzysztofiak
2. Z-ca Burmistrza  Piotr Halagiera
zwanym dalej Miastem zawarte w sprawie realizacji
zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem dróg powiatowych
w 2003 r. na podstawie art. 4 ust. 5 oraz art. 12 pkt 8a
w zwi¹zku z art. 5 ust 2 Ustawy o samorz¹dzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 578),
art. 19 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. z pón. zm. oraz art. 46 Ustawy o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 19992002 z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 150 poz. 983
z pón. zm.) ustala siê co nastêpuje:
§1
Powiat kwidzyñski przekazuje Gminie Miejskiej Kwidzyn
zadania z zakresu swojej w³aciwoci okrelone w ustawie o drogach publicznych tj. utrzymania dróg powiatowych w obrêbie miasta Kwidzyna, a w szczególnoci:
1) opracowanie planu rozwoju i remontów powiatowej
sieci drogowej,
2) opracowanie planu finansowania dróg,
3) prowadzenie prac remontowo-inwestycyjnych,
4) w ramach otrzymanych dotacji i posiadanych rodków bud¿etowych:
 utrzymanie w³aciwego stanu technicznego dróg,
 prowadzenie zimowego i letniego utrzymania
dróg,
5) okrelanie i uzgadnianie z Powiatem dokonywanych
zmian organizacji ruchu na drogach,
6) art. 20 pkt 8 ustawy  wydawanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy
po drogach publicznych pojazdów z ³adunkiem lub
bez ³adunku o masie, naciskach osi lub wymiarach
przekraczaj¹cych wielkoci okrelone w odrêbnych
przepisach oraz za pobieranie op³at i kar pieniê¿nych
na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kwidzyna,

7) ponoszenie odpowiedzialnoci za wszelkie zdarzenia
i wypadki maj¹ce miejsce w obrêbie pasa drogowego
dróg powiatowych na obszarze miasta Kwidzyna, których przyczyn¹ bêdzie z³y stan techniczny nawierzchni
dróg lub infrastruktury drogowej.
8) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów
oraz pielêgnacja zieleni w pasie drogowym.
§2
Strony porozumienia ustalaj¹ ¿e jeli dzia³ania o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszego porozumienia podnios¹ wartoæ maj¹tku trwa³ego (drogi) to staje siê on
w³asnoci¹ Powiatu.
§3
rodki finansowe pochodz¹ce ze róde³, o których
mowa § 1 pkt 6 niniejszego porozumienia Miasto przeznaczy w ca³oci na realizacjê zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem dróg powiatowych w obrêbie miasta Kwidzyna.
§4
1. Na realizacjê zadañ okrelonych w § 1 niniejszego porozumienia Powiat przeka¿e Miastu w bie¿¹cym roku
w ramach dotacji kwotê w wysokoci 160.000,00 z³
s³ownie: sto szeædziesi¹t tysiêcy z³otych.
2. Powy¿sza kwota zostanie przekazana Miastu w trzech
ratach:
 I rata w kwocie 50.000,00 z³ do dnia 30.04.2003 r.,
 II rata w kwocie 50.000,00 z³ do dnia 31.07.2003 r.,
 III rata w kwocie 60.000,00 z³ do dnia 31.10.2003 r.
§5
rodki finansowe, o których mowa w § 3 i 4 niniejszego porozumienia wydatkowane bêd¹ przez Miasto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. z pón.
zm. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344).
§6
Powiat zastrzega sobie prawo nadzoru wykorzystania
rodków finansowych, o których mowa w § 3 i 4 niniejszego porozumienia.
§7
Miasto, w terminie do 15 stycznia 2004 r. przed³o¿y
Powiatowi sprawozdanie rzeczowo finansowe z wykorzystania rodków finansowych, o których mowa w § 2 i § 3
niniejszego porozumienia.
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§8

§2

1. Porozumienie zawarto na czas okrelony tj. od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
2. Niniejsze porozumienie zawarto w 2 jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

1. Terytorium gminy obejmuje obszar 7822 ha. Granice
gminy okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ organów gminy jest miejscowoæ Subkowy.

Starosta Powiatu
L. Czarnobaj
Wicestarosta
A. Fortuna

Burmistrz Miasta
A. Krzysztofiak
z up. Burmistrza
P. Halagiera

1003
UCHWA£A Nr III/30/2003
Rady Gminy Subkowy
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Subkowy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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, Nr 214, poz. 1806) po
zasiêgniêciu opinii Komisji Statutowej  Rada Gminy
uchwala:

§3
1. Gmina posiada herb.
2. Herbem gminy i miejscowoci Subkowy jest wizerunek pó³ gryfa ksi¹¿êcego z zadartym ogonem na tle
bia³o-zielonym. Dziób i szpony z³ote nawi¹zuj¹ do znaku napieczêtnego Sambora II. Na zielonym tle po³owa
ko³a wozowego, jako symbol rolniczej egzystencji miejscowej ludnoci, od czasów najdawniejszych po dzieñ
dzisiejszy. Z³ote k³osy pszenicy w szponach gryfa podkrelaj¹ urodzajnoæ ziem i rolniczy charakter tych okolic.
3. Wzór herbu zawiera za³¹cznik nr 2* do statutu.
§4
Rada nadaje osobie szczególnie zas³u¿onej dla gminy
tytu³ Honorowy Obywatel Gminy Subkowy na zasadach
okrelonych w uchwale odrêbnej.
§5

Dzia³ I. Postanowienia ogólne

Rada mo¿e przyznaæ osobie zas³u¿onej dla gminy medal Za zas³ugi dla Gminy Subkowy na zasadach okrelonych w uchwale odrêbnej.
.

§1

§6

Wyra¿enia u¿yte w Statucie Gminy Subkowy oznaczaj¹:
1) gmina  Gminê Subkowy,
2) rada  Radê Gminy Subkowy,
3) komisja  komisjê sta³¹ Rady Gminy Subkowy,
4) komisja rewizyjna  Komisjê Rewizyjn¹ Rady Gminy Subkowy,
5) przewodnicz¹cy rady  Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Subkowy,
6) przewodnicz¹cy komisji  Przewodnicz¹cego Komisji Rady Gminy Subkowy,
7) wójt  Wójta Gminy Subkowy,
8) urz¹d  Urz¹d Gminy Subkowy,
9) gminna jednostka organizacyjna  jednostkê bud¿etow¹ lub zak³ad bud¿etowy Gminy Subkowy,
10) jednostka pomocnicza  so³ectwo w Gminie Subkowy,
11) gminna osoba prawna  gminn¹ instytucjê kultury
lub jednoosobow¹ gminn¹ spó³kê prawa handlowego w Gminie Subkowy,
12) kierownik  dyrektor gminnej jednostki organizacyjnej lub so³tys,
13) so³tys  organ wykonawczy jednostki pomocniczej,
14) statut  Statut Gminy Subkowy,
15) ustawa  ustawê o samorz¹dzie gminnym,
16) uchwa³a lub uchwa³y odrêbne  inne ni¿ Statut
Gminy Subkowy uchwa³y Rady Gminy Subkowy,
17) przepisy odrêbne  ustawy, akty wykonawcze do
ustaw i rozporz¹dzenia Wojewody Pomorskiego z
zakresu prawa administracyjnego,
18) regulaminy wewnêtrzne  Regulamin organizacyjny Urzêdu Gminy Subkowy i inne regulaminy wydane przez Wójta Gminy Subkowy.

Status prawny gminy okrela Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa.

STATUT GMINY SUBKOWY

Dzia³ II. Struktura organizacyjna gminy
Rozdzia³ I. Organy gminy
§7
Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy.
§8
1. Rada wybiera ze swego sk³adu przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady.
2. Przewodnicz¹cy, a podczas jego nieobecnoci wiceprzewodnicz¹cy organizuje pracê rady i prowadzi jej
obrady, tj.:
1) zwo³uje sesje i przewodniczy obradom,
2) zarz¹dza i przeprowadza g³osowania,
3) podpisuje uchwa³y i protokó³y,
4) koordynuje pracê komisji,
5) wykonuje inne zadania zlecone przez radê w jej imieniu,
6) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹.
§9
1. Przewodnicz¹cy rady zwo³uj¹c pierwsz¹ sesjê rady
nowej kadencji oraz przygotowuje projekt porz¹dku
obrad, który zawiera okrelenie daty, godziny i miejsca sesji, otwiera sesjê, a nastêpnie przekazuje przewodniczenie obradom najstarszemu wiekiem sporód
wybranych radnych obecnych na sesji.
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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2. Projekt porz¹dku obrad zawiera sprawozdanie wójta
poprzedniej kadencji o stanie gminy.

3. Sk³ad osobowy komisji ustala rada. Maksymalna liczba cz³onków komisji wynosi 5 radnych.

§ 10

§ 13

Tryb pracy rady i jej organów okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik nr 3* do statutu.

1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Wójt jednoosobowo wykonuje zadania i prowadzi
wszelkie sprawy gminy zastrze¿one do jego wy³¹cznej
w³aciwoci oraz inne sprawy zlecone przez radê.
3. Wójt wydaje:
1) decyzje, postanowienia i zawiadczenia na podstawie przepisów odrêbnych,
2) zarz¹dzenia porz¹dkowe na podstawie ustawy,
3) zarz¹dzenia reguluj¹ce sprawy inne ni¿ okrelone w
pkt 1 i 2 na podstawie przepisów odrêbnych, uchwa³
odrêbnych i regulaminów wewnêtrznych.

§ 11
1. Organami rady s¹: komisja rewizyjna oraz komisje sta³e.
2. Zakres zadañ oraz tryb pracy komisji rewizyjnej okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik nr 4* do statutu.
§ 12
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) bud¿etu i mienia komunalnego,
2) ochrony rodowiska i rolnictwa,
3) spraw spo³ecznych.
2. Zakres zadañ komisji obejmuje w szczególnoci sprawy:
1) komisji bud¿etu i mienia komunalnego:
a) opiniowanie projektu uchwa³ bud¿etowych,
b) podatków i op³at lokalnych,
c) kontroli wykonania bud¿etu,
d) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, ciepln¹ oraz gaz,
e) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
f) gospodarowania mieniem komunalnym,
g) maj¹tkowe gminy przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du, o którym mowa w ustawie,
h) przejêcia zadañ zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej,
i) wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz stowarzyszeniami i zrzeszeniami w kraju i zagranic¹.
j) tworzenia i likwidacji jednostek pomocniczych,
jednostek organizacyjnych i osób prawnych,
2) komisji ochrony rodowiska i rolnictwa:
a) ³adu przestrzennego,
b) ochrony rodowiska, przyrody oraz gospodarki
wodnej,
c) utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
d) odpadów komunalnych i innych odpadów,
e) lokalnego transportu zbiorowego,
f) targowisk,
g) zieleni i zadrzewieñ,
h) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
i) rolnictwa i lenictwa,
j) nazw ulic i placów publicznych,
3) komisji spraw spo³ecznych:
a) owiaty, w tym gimnazjów, szkó³ podstawowych
i przedszkoli,
b) ochrony zdrowia,
c) pomocy spo³ecznej,
d) kultury, w tym bibliotek, orodków kultury i wietlic wiejskich,
e) kultury fizycznej, rekreacji i turystyki,
f) polityki prorodzinnej.
*) Za³¹czników Nr 3, 4 nie publikuje siê.

§ 14
Wójt jest reprezentantem mienia komunalnego w spó³kach prawa handlowego, których gmina jest udzia³owcem lub akcjonariuszem.
§ 15
Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona reprezentuje
gminê w stowarzyszeniach i zrzeszeniach, w tym miêdzynarodowych, do których gmina przyst¹pi³a.
§ 16
Wybór wójta przez radê, o którym mowa w przepisach
odrêbnych, odbywa siê na zasadach okrelonych w regulaminie stanowi¹cym za³¹cznik nr 5* do statutu.
Rozdzia³ II. Jednostki pomocnicze
§ 17
1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze.
2. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ i zniesienie, a tak¿e
zmiana granic jednostki pomocniczej nastêpuje z
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) so³ectwo obejmuje obszar co najmniej jednej wsi,
2) rada, wójt oraz zainteresowani mieszkañcy wspólnoty samorz¹dowej uprawnieni do g³osowania na
zebraniu wiejskim w liczbie nie mniejszej ni¿ 50%
posiadaj¹ inicjatywê uchwa³odawcz¹,
3) podjêcie przez radê uchwa³y, wymaga przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi mieszkañcami wspólnoty samorz¹dowej uprawnionymi do g³osowania na zebraniu wiejskim. Tryb przeprowadzenia konsultacji okrela uchwa³a odrêbna,
4) przebieg granic so³ectwa uwzglêdnia naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
§ 18
1. So³tys ma prawo i obowi¹zek:
1) uczestniczenia w sesjach rady,
2) zg³aszania interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych jednostki pomocniczej.
2. So³tysowi przys³uguje dieta i zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowej na zasadach okrelonych uchwa³¹ odrêbn¹.
§ 19
1. Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê finanso*) Za³¹cznika Nr 5 nie publikuje siê.
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w¹ w oparciu o wydzielone rodki w bud¿ecie gminy
oraz dochody w³asne.
2. rodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ z zakresu: edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli, ochrony
przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju infrastruktury komunalnej i inne zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
3. Ksiêgowoæ jednostki pomocniczej prowadzi urz¹d na
podstawie zlecenia.
4. Dzia³alnoæ jednostek pomocniczych kontroluje komisja rewizyjna.
§ 20
1. Rada mo¿e przekazaæ jednostce pomocniczej sk³adniki mienia komunalnego.
2. Jednostka pomocnicza zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je na zasadach okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹.
3. Jednostka pomocnicza mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ na zasadach okrelonych uchwa³¹ odrêbn¹.
§ 21
Wykaz jednostek pomocniczych stanowi za³¹cznik nr 6*
do statutu.
Rozdzia³ III. Gminne jednostki organizacyjne
§ 22
1. Gmina tworzy gminne jednostki organizacyjne.
2. Obs³ugê administracyjn¹ i ksiêgow¹ gminnych jednostek organizacyjnych mo¿e prowadziæ urz¹d na podstawie zlecenia. Obowi¹zki g³ównego ksiêgowego
wykonuje wówczas Skarbnik Gminy lub osoba przez
niego upowa¿niona.
§ 23
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera
za³¹cznik nr 7* do statutu.
Rozdzia³ IV. Gminne osoby prawne
§ 24
1. Gmina tworzy gminne osoby prawne w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Gmina mo¿e tworzyæ inne gminne osoby prawne na
podstawie przepisów odrêbnych.
3. Gminne osoby prawne prowadz¹ samodzieln¹ i niezale¿n¹ od bud¿etu gminy gospodarkê finansow¹.
§ 25
Wykaz gminnych osób prawnych zawiera za³¹cznik
nr 8* do statutu.
Dzia³ III. Kluby radnych
§ 26
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby.
2. Warunkiem koniecznym i wystarczaj¹cym do utworzenia klubu jest udzia³ w nim co najmniej 5 radnych.
3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem wy³¹cznie jednego klubu.
*) Za³¹czników Nr 6, 7, 8 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Utworzenie klubu podlega zg³oszeniu przewodnicz¹cemu obrad na sesji lub pisemnie przewodnicz¹cemu
rady w okresach miêdzy sesjami.
5. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
§ 27
1. Rozwi¹zanie klubu nastêpuje.
1) z up³ywem kadencji rady,
2) decyzj¹ cz³onków klubu,
3) gdy liczba cz³onków jest mniejsza ni¿ okrelona w
§ 26 ust. 2.
2. Zmiana sk³adu klubu lub jego rozwi¹zanie podlega zg³oszeniu przewodnicz¹cemu rady; § 26 ust. 4 stosuje siê
odpowiednio.
§ 28
1. Klub mo¿e przyj¹æ w³asny regulamin organizacyjny.
2. Klub jest uprawniony do sk³adania wniosków i opinii
w zakresie organizacji pracy rady i jej organów.
3. Klub przedstawia stanowisko na sesji rady za porednictwem umocowanego cz³onka klubu.
4. Do posiedzeñ klubu nie stosuje siê przepisów odrêbnych dotycz¹cych jawnoci dzia³ania organów gminy.
5. Radnemu z tytu³u dzia³alnoci w klubie nie przys³uguje
dieta.
Dzia³ IV. Jawnoæ dzia³ania organów gminy
§ 29
1. Ka¿dy ma prawo do swobodnego dostêpu i korzystania z dokumentów i innych materia³ów wytwarzanych,
przechowywanych i przetwarzanych w gminie w formie pisemnej oraz w systemach teleinformatycznych,
z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
2. Dokumenty zawieraj¹ce dane o charakterze osobowym
s¹ udostêpniane i przekazywane wed³ug zasad okrelonych w przepisach odrêbnych.
3. Nie s¹ udostêpniane dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne, którym przyznano klauzulê tajnoci oraz
tajemnicê skarbow¹ wed³ug zasad okrelonych w przepisach odrêbnych.
4. Dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne s¹ udostêpniane organom w³adzy i administracji publicznej,
pañstwowym organom kontroli, wymiaru sprawiedliwoci i organom cigania na zasadach okrelonych w
przepisach odrêbnych.
5. Dokumenty i inne materia³y s¹ udostêpniane do wgl¹du w urzêdzie w dniach i godzinach jego pracy.
Dzia³ V. Postanowienia koñcowe
§ 30
Traci moc Uchwa³a Nr XXII/137/96 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 grudnia 1996 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Subkowy (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1997 r. Nr 17,
poz. 47, zm.: Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r. Nr 64, poz. 338
oraz z 2001 r. Nr 103, poz. 2029) z wyj¹tkiem § 18 ust. 1,
który zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 31
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
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szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 12 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Subkowy
REGULAMIN RADY I JEJ ORGANÓW
Rozdzia³ I. Sesje rady
§1
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesjê zwo³uje, otwiera i przewodniczy jej obradom
przewodnicz¹cy rady, a podczas jego nieobecnoci
wiceprzewodnicz¹cy, zwany dalej przewodnicz¹cym
obrad.
§2
1. Prawo proponowania spraw do rozpatrzenia na sesji
przys³uguje radnym, komisjom oraz wójtowi.
2. Porz¹dek obrad, miejsce i termin ich rozpoczêcia ustala przewodnicz¹cy rady.
3. O terminie sesji zwyczajnej zawiadamia siê radnych
pisemnie, co najmniej na 5 dni przed terminem obrad.
4. W zawiadomieniu podaje siê miejsce, dzieñ, godzinê
rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad. Wraz z zawiadomieniem dorêcza siê projekty uchwa³ i inne materia³y.
5. Zawiadomienie o sesji podaje siê do wiadomoci publicznej poprzez wywieszenie informacji na tablicach
og³oszeñ urzêdu i jednostek pomocniczych.
§3
1. Przewodnicz¹cy wraz z wójtem ustalaj¹ listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach rady uczestnicz¹ wójt, sekretarz, skarbnik
gminy i so³tysi oraz mog¹ uczestniczyæ kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy gminnych osób prawnych i pracownicy urzêdu.
§4
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu, a w wyj¹tkowych przypadkach, na dwóch posiedzeniach.
2. Termin drugiego posiedzenia wyznacza przewodnicz¹cy obrad zawiadamiaj¹c radnych ustnie po zakoñczeniu prowadzonych obrad
§5
1. Przewodnicz¹cy obrad otwieraj¹c sesjê wypowiada
formu³ê: Otwieram sesjê Rady Gminy Subkowy.
2. Obowi¹zkiem przewodnicz¹cego obrad jest stwierdzenie prawomocnoci obrad. W przypadku stwierdzenia
braku wymaganego quorum, przewodnicz¹cy obrad
zamyka obrady i wyznacza nowy termin sesji.
3. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy odczytuje porz¹dek
obrad i stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie jego zmiany.

§6
W porz¹dku obrad sesji umieszcza siê:
 przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
 interpelacje i zapytania.
§7
1. Radny i so³tys ma prawo do sk³adania interpelacji i zapytañ.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw wspólnoty samorz¹dowej
o znaczeniu zasadniczym oraz z³o¿onym stanie faktycznym i prawnym. Zapytania dotycz¹ bie¿¹cych spraw
gminy.
3. Interpelacje i zapytania sk³ada siê ustnie na sesji lub
pisemnie, na rêce przewodnicz¹cego w okresie miêdzy sesjami.
4. Na interpelacjê zg³oszon¹ na sesji wójt udziela ustnej
odpowiedzi, a w przypadku gdy jest to niemo¿liwe,
odpowiedzi pisemnej w ci¹gu 14 dni od jej wniesienia.
5. Na interpelacjê wniesion¹ w okresie miêdzy sesjami
wójt udziela pisemnej odpowiedzi w ci¹gu 14 dni od
jej wniesienia.
6. Na zg³oszone na sesji zapytanie odpowiedzi udziela
wójt lub osoba, do której je skierowano; ust. 3 stosuje
siê odpowiednio.
§8
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym punktem. Ze wzglêdów organizacyjnych, a tak¿e z innych wa¿nych przyczyn, za zgod¹ rady, dopuszczalna jest zmiana kolejnoci rozpatrywanych poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ. W uzasadnionych okolicznociach oraz
w sprawach, o których mowa w § 10, mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹ wójtowi, radnemu lub radcy
prawnemu.
3. Osoby uczestnicz¹ce w sesji nie mog¹ zabieraæ g³osu
bez zezwolenia przewodnicz¹cego obrad.
§9
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e czyniæ uwagi dotycz¹ce
tematu, formy i czasu trwania wyst¹pienia.
3. Je¿eli treæ wyst¹pienia lub zachowanie mówcy zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze rady,
dobrego imienia organów w³adzy, administracji publicznej, osób fizycznych lub prawnych, przewodnicz¹cy obrad przywo³uje mówcê do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku odbiera mu prawo g³osu.
§ 10
Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków formalnych, a w szczególnoci:
1) stwierdzenia quorum,
2) wyczerpania listy mówców lub kandydatów,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ,
4) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
5) g³osowania imiennego,
6) przeliczenia g³osów,
7) og³oszenia przerwy,
8) dopuszczalnoci wniosku.
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§ 11

1. Po wyczerpaniu listy mówców przewodnicz¹cy obrad
zamyka dyskusjê i przystêpuje do g³osowania, z zastrze¿eniem ust. 3.
2. Procedura g³osowania rozpoczyna siê od odczytania
projektu uchwa³y.
3. Po zamkniêciu dyskusji wnioskodawca mo¿e wycofaæ
projekt uchwa³y. W takim przypadku przewodnicz¹cy
obrad nie przystêpuje do g³osowania i stwierdza, ¿e
punkt porz¹dku obrad zosta³ rozpoznany.
§ 12
Rada na sesjach podejmuje:
1) uchwa³y,
2) inne owiadczenia woli  zawieraj¹ce stanowisko w
okrelonej sprawie,
3) apele zawieraj¹ce nie wi¹¿¹ce prawnie wezwanie adresatów zewnêtrznych do okrelonego zachowania,
4) stanowiska w sprawach proceduralnych.
§ 13
1)
2)
3)
4)
5)

Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹:
przewodnicz¹cy,
komisje,
kluby radnych,
wójt,
mieszkañcy wspólnoty samorz¹dowej w sprawach, o
których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2 statutu.
§ 14

1. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) ustalenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y,
5) w miarê potrzeby:
a) okrelenie róde³ finansowania,
b) czas obowi¹zywania uchwa³y,
c) okrelenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y.
2. Projekt uchwa³y w formie pisemnej sk³ada siê przewodnicz¹cemu rady wraz z uzasadnieniem obejmuj¹cym
wyjanienie potrzeby i celu podjêcia uchwa³y, przewidywane skutki spo³eczne, gospodarcze i finansowe
oraz opini¹ w zakresie zgodnoci z prawem.
3. Projekt uchwa³y podlega zaopiniowaniu przez wójta
oraz w³aciw¹ komisjê.
4. Projekt uchwa³y sporz¹dza siê zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej okrelonej w przepisach odrêbnych.
§ 15
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 16
1. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez:
1) podniesienie rêki,
2) protoko³owanie odpowiedzi kolejno wywo³ywanych
radnych (g³osowanie imienne).
2. G³osowanie jawne zarz¹dza, przeprowadza i jego wyniki og³asza przewodnicz¹cy obrad.
§ 17
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ rady.
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2. G³osowanie przeprowadza wybrana sporód radnych
3-osobowa komisja skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
3. Przewodnicz¹cy Komisji skrutacyjnej przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania
i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy
obecnoci. Udzia³ w g³osowaniu jest dobrowolny.
4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 18
W g³osowaniu jawnym i tajnym za g³osy oddane wa¿ne uznaje siê te, które oddano za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê.
§ 19
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie redaguje treæ wniosku w taki sposób, aby
by³ on jednoznaczny i zgodny z wol¹ wnioskodawcy.
2. Przewodnicz¹cy obrad w pierwszej kolejnoci poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyboru osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê na
kandydowanie i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
§ 20
1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zg³oszono wniosek o jej odrzucenie, w pierwszej kolejnoci g³osuje siê wniosek o odrzucenie projektu uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych czêci projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci,
z zastrze¿eniem, ¿e w pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tej samej czêci projektu
uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci z przyjêtymi zmianami w wyniku wniesionych poprawek.
§ 21
Uchwa³y rady podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
§ 22
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam sesjê Rady Gminy Subkowy.
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§ 23
1. Z sesji rady sporz¹dza siê protokó³ z przebiegu obrad.
2. Protokó³ z sesji zawiera w szczególnoci:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, wskazanie
numeru uchwa³y, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
4) ustalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
lub ich streszczenie, teksty zg³oszonych oraz przyjêtych wniosków i poprawek,
6) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
7) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych i zaproszonych osób oraz teksty przyjêtych przez radê
uchwa³ i inne materia³y zwi¹zane z przedmiotem obrad.
4. Protokó³ sporz¹dza siê w ci¹gu 7 dni od daty odbycia
sesji.
§ 24
1. Protokó³ przyjmuje rada na nastêpnej sesji.
2. Radni mog¹ zg³aszaæ pisemnie zastrze¿enia i uzupe³nienia do treci protokó³u (poprawki), najpóniej do
dnia sesji, o której mowa w ust. 1.
3. O przyjêciu protoko³u z poprawkami, o których mowa
w ust. 2, decyduje rada. W przypadku nieuwzglêdnienia poprawek radny mo¿e do³¹czyæ do protoko³u pisemne sprostowanie.
§ 25
Przewodnicz¹cy obrad dorêcza wójtowi podpisane
uchwa³y, owiadczenia woli i apele, o których mowa w
§ 12 pkt 1  3 w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
§ 26
1. Obs³ugê administracyjn¹ rady i jej organów wykonuje
pracownik urzêdu.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 prowadzi rejestry:
1) uchwa³, owiadczeñ woli i apeli rady,
2) wniosków i opinii komisji,
3) interpelacji i zapytañ radnych.
Rozdzia³ II. Radni
§ 27
1. Radny w ci¹gu 3 dni od daty zakoñczenia sesji lub posiedzenia komisji usprawiedliwia swoj¹ nieobecnoæ
przewodnicz¹cemu lub przewodnicz¹cemu komisji.
2. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ interesantów w siedzibie urzêdu we wszystkich sprawach
dotycz¹cych wspólnoty samorz¹dowej.
§ 28
1. .W przypadku uchylania siê przez radnego od wykonywania obowi¹zków wynikaj¹cych z mandatu przewodnicz¹cy rady sk³ada do rady pisemny wniosek o
udzielenie radnemu upomnienia zwanego dalej kar¹
regulaminow¹ oraz o podanie tego faktu do publicznej wiadomoci.

2. Rada stosuje lub odmawia zastosowania kary regulaminowej po uprzednim wys³uchaniu radnego.
Rozdzia³ III. Komisje rady
§ 29
Do zadañ komisji sta³ej nale¿¹, w szczególnoci:
1) praca merytoryczna w zakresie spraw, do których zosta³a powo³ana oraz opiniowanie projektów uchwa³ w
tych sprawach,
2) opiniowanie i rozpoznawanie spraw przekazanych
przez radê, zg³oszonych przez radnych i wójta,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
4) kontrola wykonania uchwa³ rady.
§ 30
1. Komisje dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez radê do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.
3. Przewodnicz¹cy komisji co najmniej raz do roku przedstawia na sesji rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
§ 31
1. Komisja obraduje na posiedzeniach w obecnoci co
najmniej po³owy jej sk³adu.
2. Obradami i pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy
komisji  a w razie jego nieobecnoci wyznaczony przez
niego cz³onek komisji.
3. Posiedzenia komisji przebiegaj¹ na zasadach przyjêtych dla obrad rady.
4. Uchwalone opinie i wnioski komisja przedk³ada wójtowi.
§ 32
1. Komisje rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia
zwo³ywane przez przewodnicz¹cego rady, który jest
przewodnicz¹cym obrad.
2. Komisje obraduj¹ w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu ka¿dej z uczestnicz¹cych w posiedzeniu komisji.
.
§ 33
1. O terminie i proponowanym porz¹dku posiedzenia
komisji przewodnicz¹cy komisji, po uzgodnieniu z przewodnicz¹cym rady, zawiadamia cz³onków komisji,
wójta oraz inne osoby, których obecnoæ na posiedzeniu jest niezbêdna z uwagi na przedmiot rozpatrywanej sprawy. Zawiadomienie o posiedzeniu podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ w urzêdzie.
2. Porz¹dek posiedzenia przyjmuje komisja na wniosek
przewodnicz¹cego komisji.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Subkowy
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
§1
1. Sk³ad osobowy komisji rewizyjnej ustala rada.
2. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu.
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3. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwo³uje jej przewodnicz¹cy, w tym w sprawach,o których mowa w ust. 2 § 2
na wniosek przewodnicz¹cy rady.
4. Posiedzenia komisji rewizyjnej s¹ jawne.
5. Rozstrzygniêcia komisji rewizyjnej zapadaj¹ w formie
uchwa³.
6. Uchwa³y komisji rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
§2
1. Komisja rewizyjna wykonuje zadania kontrolne i opiniodawcze okrelone w ustawie i uchwa³ach odrêbnych na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radê.
2. Komisja rewizyjna rozpatruje skargi na dzia³alnoæ
wójta, jednostek pomocniczych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedk³ada radzie
wnioski w przedmiocie sposobu ich za³atwienia.
§3
1. Zadania, o których mowa w ust. 1 § 2, polegaj¹ na badaniu dzia³alnoci podmiotów kontrolowanych w oparciu o kryteria legalnoci, gospodarnoci i celowoci.
2. Zadania, o których mowa w ust. 2 § 2, polegaj¹ na badaniu stanu faktycznego i dokumentów, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Dzia³u VIII Kodeksu
postêpowania administracyjnego.
§4
1. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej pisemnie zawiadamia podmiot kontrolowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie póniej ni¿ na 7 dni przed podjêciem
czynnoci kontrolnych.
2. W zawiadomieniu okrela siê przedmiot i zakres kontroli.
3. Ust. 1 i 2 maj¹ odpowiednie zastosowanie do czynnoci, o których mowa w ust. 2 § 2.
4. Nie jest wymagane odrêbne upowa¿nienie dla cz³onka
komisji rewizyjnej na prowadzenie czynnoci kontrolnych.
§5
1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolê w siedzibie
podmiotu kontrolowanego.
2. Podmiot kontrolowany zapewnia komisji rewizyjnej w
trakcie czynnoci kontrolnych niezbêdn¹ pomoc.
3. Podmiot kontrolowany udziela komisji rewizyjnej ustnych i pisemnych wyjanieñ oraz udostêpnia dokumenty zwi¹zane z przedmiotem kontroli, z zastrze¿eniem
ust. 4.
4. Podmiot kontrolowany mo¿e odmówiæ udostêpnienia
komisji rewizyjnej dokumentu wy³¹cznie z przyczyn
okrelonych w przepisach odrêbnych, a w szczególnoci z uwagi na ochronê danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnicy skarbowej. Odmowa
udostêpnienia dokumentu w ka¿dym przypadku wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Kierownik podmiotu kontrolowanego za bezpodstawn¹ odmowê z³o¿enia wyjanieñ lub udostêpnienia dokumentu oraz utrudnianie w inny sposób czynnoci
kontrolnych podlega odpowiedzialnoci s³u¿bowej.
6. Komisja rewizyjna o zaistnieniu okolicznoci faktycznych, o których mowa w ust. 5, zawiadamia niezw³ocznie wójta.
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7. W przypadku zaistnienia okolicznoci faktycznych, o
których mowa w ust. 5, w trakcie kontroli dzia³alnoci
wójta lub jednostki pomocniczej rada mo¿e odpowiednio:
1) zawiadomiæ organ nadzoru na podstawie przepisów
ustawy,
2) wyst¹piæ z wnioskiem do wójta o zastosowanie
wobec so³tysa sankcji przewidzianej w uchwale rady
w sprawie ustalenia wysokoci zrycza³towanych diet
dla so³tysów gminy Subkowy.
8. Komisja rewizyjna kontroluj¹c finansowanie zadañ w³asnych gminy z zakresu kultury jest uprawniona do ¿¹dania od dyrektora osoby prawnej ustnych i pisemnych wyjanieñ oraz udostêpnienia dokumentów dotycz¹cych udzielonych dotacji na dzia³alnoæ statutow¹.
§6
1. Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu od
udzia³u w czynnociach, o których mowa w § 2, je¿eli
wyniki kontroli lub sposób za³atwienia skargi mog¹
dotyczyæ praw lub obowi¹zków jego ma³¿onka, zstêpnych, wstêpnych, krewnych w linii prostej, powinowatych, przysposobionych lub innych osób bliskich gdy
zachodzi uzasadnione przypuszczenie co do jego bezstronnoci.
2. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej niezw³ocznie zawiadamia przewodnicz¹cego rady o przyczynach wy³¹czenia cz³onka komisji rewizyjnej.
3. Do czasu rozstrzygniêcia przez radê sprawy wy³¹czenia cz³onka komisji rewizyjnej czynnoci kontrolnych
nie podejmuje siê.
§7
1. Komisja rewizyjna sporz¹dza z przeprowadzonych
czynnoci, o których mowa w § 2, protokó³ w terminie
7 dni od ich ukoñczenia.
2. Protokó³ zawiera:
1) z czynnoci, o których mowa w ust. 1 § 2:
 nazwê i siedzibê podmiotu kontrolowanego oraz
dane osobowe jego kierownika,
 sk³ad osobowy komisji rewizyjnej prowadz¹cej
czynnoci kontrolne,
 okrelenie przedmiotu i zakresu kontroli,
 czas trwania czynnoci kontrolnych,
 ustalenia faktyczne komisji rewizyjnej,
 wnioski (ustalenia pokontrolne) komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli,
 zastrze¿enia podmiotu kontrolowanego,
 wykaz za³¹czników,
2) z czynnoci, o których mowa w ust. 2 § 2:
 dane osobowe osoby sk³adaj¹cej skargê,
 sk³ad osobowy komisji rewizyjnej rozpoznaj¹cej
skargê,
 zwiêz³y opis ustalonego przez komisjê rewizyjn¹
stanu faktycznego,
 opiniê prawn¹,
 ocenê komisji rewizyjnej w zakresie zasadnoci
skargi,
 wykaz za³¹czników.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji rewizyjnej bior¹cy udzia³ w czynnociach, o których mowa
w § 2.
4. Do protoko³u za³¹cza siê zdanie odrêbne cz³onka ko-
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misji rewizyjnej bior¹cego udzia³ w czynnociach kontrolnych w zakresie ustaleñ pokontrolnych.
Komisja rewizyjna przyjmuje protokó³ uchwa³¹ i dorêcza go podmiotowi kontrolowanemu, przewodnicz¹cemu rady oraz wójtowi.
Podmiot kontrolowany mo¿e w terminie 7 dni od dnia
dorêczenia protoko³u z³o¿yæ uzasadnione pisemne zastrze¿enia.
Komisja rewizyjna uchwa³¹ rozstrzyga o uwzglêdnieniu lub nieuwzglêdnieniu zastrze¿eñ; ust. 5 stosuje siê
odpowiednio.
Komisja rewizyjna sporz¹dza projekt wyst¹pienia pokontrolnego, które zawiera:
1) wyszczególnienie ustalonych nieprawid³owoci w
dzia³alnoci podmiotu kontrolowanego,
2) zobowi¹zanie podmiotu kontrolowanego do usuniêcia w okrelonym czasie stwierdzonych naruszeñ
prawa,
3) zobowi¹zanie podmiotu kontrolowanego do przeprowadzenia niezbêdnych zmian organizacyjnych
i innych czynnoci faktycznych lub prawnych w celu
zapobie¿enia wyst¹pienia nieprawid³owoci w jego
dzia³aniu w przysz³oci,
4) wskazanie okolicznoci uzasadniaj¹cych ewentualn¹ odpowiedzialnoæ s³u¿bow¹, materialn¹ lub porz¹dkow¹ osób bezporednio odpowiedzialnych za
stwierdzone naruszenie prawa,
5) zakrelenie terminu, w którym podmiot kontrolowany udzieli odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
§8

1. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej na najbli¿szej sesji
rady przedk³ada pisemne sprawozdanie z czynnoci, o
których mowa w § 2.
Sprawozdanie zawiera odpowiednio:
1) zwiêz³e przedstawienie ustaleñ z przeprowadzonej
kontroli oraz wnioski,
2) zwiêz³e przedstawienie stanu faktycznego ustalonego w zwi¹zku z rozpoznawan¹ skarg¹ oraz proponowany sposób jej za³atwienia.
2. Protokó³ i projekt wyst¹pienia, o których mowa w § 7,
stanowi¹ integraln¹ czêæ sprawozdania.
§9
1. Rada przyjmuje sprawozdanie w ca³oci lub je odrzuca.
2. Rada przyjmuj¹c sprawozdanie upowa¿nia przewodnicz¹cego rady do:
1) skierowania wyst¹pienia, o którym mowa w § 7, do
podmiotu kontrolowanego,
2) zawiadomienia osoby sk³adaj¹cej skargê o sposobie jej za³atwienia.
3. Rada odrzucaj¹c sprawozdanie zleca komisji rewizyjnej, na kolejnej sesji, ponowne przeprowadzenie czynnoci, o których mowa w § 2, ustala ich zakres oraz
wi¹¿¹ce wytyczne w przedmiocie oceny przedstawionego w sprawozdaniu stanu faktycznego.
4. Rada ponownie odrzucaj¹c sprawozdanie dokonuje
w³asnej oceny ustalonego przez komisjê rewizyjn¹ stanu faktycznego; ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
§ 10
Przewodnicz¹cy rady zawiadamia o terminach sesji, o
których mowa w § 9, osobê sk³adaj¹c¹ skargê.

§ 11
Do czynnoci kontrolnych, o których mowa w ust. 3
art. 18 a ustawy, nie stosuje siê § 4, § 5 ust. 5  8, § 7
ust. 2 pkt 2, ust. 4, ust. 7 i ust. 8, § 8  § 10.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych stosuje siê regulamin
rady.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Subkowy
REGULAMIN WYBORU WÓJTA
1. Przewodnicz¹cy rady podaje w prasie lokalnej i regionalnej og³oszenie o terminie wyboru wójta najpóniej
na 14 dni przed dniem wyboru.
2. Wójt jest wybierany z nieograniczonej liczby kandydatów nie mniejszej ni¿ dwu.
3. Kandydat na stanowisko wójta zobowi¹zany jest do
z³o¿enia w zamkniêtej kopercie wymaganych dokumentów i koncepcji kierowania gmin¹ w terminie 7 dni od
dnia og³oszenia w prasie.
4. Otwarcie kopert, przes³uchanie kandydatów i wybór
wójta nastêpuje na sesji rady.
5. Prawo zadawania pytañ kandydatom oraz g³os w dyskusji przys³uguje wy³¹cznie radnym.
6. Wybór odbywa siê w sposób nastêpuj¹cy: do kolejnych tur g³osowania przechodz¹ kandydaci, którzy
otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
7. Procedurê wyboru powtarza siê, gdy ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wymaganej przepisami odrêbnymi wiêkszoci g³osów w ostatniej turze g³osowania.
W takim przypadku zastrze¿enie, o którym mowa w ust.
2, nie ma zastosowania.
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy Subkowy
WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

so³ectwo
so³ectwo
so³ectwo
so³ectwo
so³ectwo
so³ectwo
so³ectwo
so³ectwo
so³ectwo
so³ectwo
so³ectwo

Brzuce,
Gorzêdziej,
Ma³a S³oñca,
Ma³y Garc,
Narkowy,
Radostowo,
Rybaki,
Subkowy,
Waæmierz,
Wielg³owy,
Wielka S³oñca.
Za³¹cznik Nr 7
do Statutu Gminy Subkowy

WYKAZ
GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1.
2.
3.
4.

Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Subkowach.
Przedszkole Samorz¹dowe w Ma³ym Garcu.
Przedszkole Samorz¹dowe w Subkowach.
Szko³a Podstawowa w Ma³ej S³oñcy.
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5. Urz¹d Gminy w Subkowach.
6. Zespó³ Szkó³ w Subkowach.

Za³¹cznik Nr 8
do Statutu Gminy Subkowy
WYKAZ GMINNYCH OSÓB PRAWNYCH
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Subkowach.
2. Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Subkowach.
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UCHWA£A Nr V/38/2003 r.
Rady Miasta W³adys³awowa
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr nr 75/2, 75/4 i 76/1 po³o¿onych przy ul. Sosnowej w miejscowoci Ostrowo.
Na podstawie art. 26 i art18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 22-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 139
z 1999 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 Nr 58 poz. 26, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 775 z 1998 r., Nr 155, poz. 1014, Nr 162
poz. 1126) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego W³adys³awowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Miejskiej we W³adys³awowie Nr XXII/129/92 z dnia
28 lutego 1992 (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 12, poz. 66
z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dzia³ki nr nr 75/2, 75/4 i 76/1 po³o¿one przy ul. Sosnowej w miejscowoci Ostrowo przeznacza siê na cele
sakralne.
Granice obszaru objêtego planem okrelono na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
2. Szczegó³owe ustalenia dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UK  zespó³ sakralny/koció³ rzym.-kat. i obiekty towarzysz¹ce z nim zwi¹zane.
KS  projektowany parking zielony na min. 50 samochodów osobowych  mo¿liwoæ lokalizacji na terenie
strefy ochronnej od gruntu lenego. Wymóg uszczelnienia pod³o¿a w celu odbioru i podczyszczenia wód
opadowych:
 linie zabudowy:
a) w odleg³oci min. 15 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi z mo¿liwoci¹ wycofania obiektu w g³¹b dzia³ki,
b) w odleg³oci min. 30 m od granicy z gruntem lenym (uzgodnionym z WKP):
 wskazane jest stosowanie form architektonicznych
i materia³ów nawi¹zuj¹cych do tradycji budowlanych na tym terenie,
 wysokoæ zabudowy obiektów towarzysz¹cych 
do 2,5 kondygnacji, 6 m do okapu,
 k¹t nachylenia dachu 35o 45o,
 ogrodzenie od strony ulicy  120 m na cokoliku
murowanym lub betonowym do 30 m (³¹czna
wysokoæ do 1,50 m),
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 dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cej dzwonnicy,
 nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni dzia³ki  zgodnie z
wymogami rodowiska.
ZP  na podstawie uzgodnienia z WPK teren dzia³ki nr
76/1 stanowi¹cy haliznê u¿ytkowan¹ rolniczo (pododdzia³ 22d, obrêb Ostrowo gm. W³adys³awowo) o pow.
14 arów, mo¿e byæ przeznaczony pod funkcjê zieleni
parkowej z mo¿liwoci¹ realizacji urz¹dzeñ ma³ej architektury.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wjazd z ulicy oznaczonej w obowi¹zuj¹cym w planie symbolem 025KLM.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wody z wodoci¹gu komunalnego z
warunkami wyznaczonymi przez zarz¹dcê sieci,
 odprowadzanie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej; cieki winny odpowiadaæ dopuszczonym wskanikom dla odbieraj¹cej je oczyszczalni,
 odprowadzanie wód opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu, w granicach w³asnej dzia³ki,
 odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych (w tym z zielonego parkingu)  po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku  do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  wywóz przez wyspecjalizowane firmy (na podstawie umowy),
 zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowej,
 zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem paliw ekologicznych,
 elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej
zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez zarz¹dcê
sieci,
 dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nieokrelonych na rysunku planu dla obs³ugi przewidywanych w planie terenów us³ug, których
lokalizacja nie mog³a byæ zdefiniowana na etapie
sporz¹dzania planu  pod warunkiem zachowania
przepisów szczególnych w dziedzinie ochrony rodowiska, prawa budowlanego itp.,
 ochrona p.po¿.  z istniej¹cego wodoci¹gu zgodnie
z polskimi normami.
§2
Integraln¹ czêci¹ niniejszego opracowania jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru objêtego granicami opracowania dla czêci wsi Ostrowo gm. W³adys³awowo.
Na rysunku planu zaznaczono:
a) granice opracowania (granice terenu objêtego planem),
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) strefy ochronne od granicy gruntu lenego.
§3
Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej
op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci
w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego
w³aciciela  10%.
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wie 14 dni od og³oszenia.

§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta we W³adys³awowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsza uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego W³adys³awowa zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Miejskiej we W³adys³awowie Nr XXII/129/92 z dnia
28 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 12, poz.
66 z pón. zm.) we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

1005
UCHWA£A Nr V/39/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w gminie W³adys³awowo na 2003 r.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z pón.
zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zm. Dz. U. Nr 23, poz. 220, z 2202 r. Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w gminie W³adys³awowo na
2003 r. w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XL/297/2001 Rady Miejskiej W³adys³awowa z dnia 20 grudnia 2001 r.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego wraz z Programem Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie W³adys³awowo na 2003 r. i wchodzi w ¿ycie po up³y-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/39/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 26 lutego 2003 r.
GMINNY PROGRAM PROFlLAK7YKl
l ROZWl¥ZYWANlA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2003
WSTÊP
Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi tworzy zintegrowany
i kompleksowy system organizacji dzia³añ w sferze profilaktyki I rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
W nowej sytuacji i nowej roli znalaz³y siê samorz¹dy,
którym stworzono warunki do kreowania lokalnej polityki wobec alkoholu poprzez:
1) powierzenie gminom piêciu konkretnych zadañ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów
alkoholowych jako zadania w³asne gminy,
2) przekazanie w rêce samorz¹dów pe³nej mo¿liwoci
w budowaniu i kontroli rynku alkoholowego,
3) okrelenie ród³a finansowania tych przedsiêwziêæ,
niezale¿nych od dotacji z bud¿etu pañstwa.
Zadania w zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi
winny byæ wykonywane poprzez odpowiednie kszta³towanie polityki spo³ecznej, a w szczególnoci poprzez:
 tworzenie warunków motywuj¹cych powstrzymywaniu siê od spo¿ywania alkoholu,
 dzia³alnoæ wychowawcz¹ i informacyjn¹,
 leczenie i rehabilitacjê osób uzale¿nionych od alkoholu,
 ograniczenie dostêpnoci alkoholu,
 zapobieganie negatywnym nastêpstwom nadu¿ywania alkoholu.
Dzia³ania w zakresie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych stanowi¹ podstawow¹ treæ znowelizowanej 12 wrzenia 1996 r. ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, z pón. zm.
DIAGNOZA
Do podstawowych problemów alkoholowych, specyficznych dla naszej gminy oraz charakterystycznych dla
sytuacji w kraju nale¿¹:
1. Szkody spo³eczne wynikaj¹ce z nadu¿ywania alkoholu:
 dezorganizacja rodowiska pracy,
 rozpad rodziny,
 przestêpstwa i wykroczenia,
 zubo¿enie.
2. Szkody zwi¹zane z obrotem alkoholem:
 sprzeda¿ osobom nieletnim i nietrzewym,
 ³atwa dostêpnoæ alkoholu.
3. Szkody wystêpuj¹ce u osób pij¹cych:
 samoniszczenie osób uzale¿nionych od alkoholu,
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 uszkodzenia zdrowia zwi¹zane z nadu¿ywaniem alkoholu,
 uszkodzenia rozwoju psychofizycznego i kariery edukacyjnej pij¹cej m³odzie¿y.
4. Szkody u cz³onków rodzin alkoholowych:
 zaburzenia emocjonalne,
 demoralizacja,
 ubóstwo,
 obni¿enie szans kariery ¿yciowej.
5. Problemy zwi¹zane ze wiadomoci¹ spo³eczn¹ i wzorcami dotycz¹cymi u¿ywania, a mianowicie;
 brak wiadomoci spo³ecznej dotycz¹cej uzale¿nienia od alkoholu i zagro¿enia nim oraz fa³szywe i niebezpieczne pogl¹dy i przekonania,
 obyczaje, postawy i wzorce zwi¹zane z powszechnym u¿ywaniem w tym towarzyski przymus picia,
 zanik postaw abstynenckich,
 niska wiadomoæ ludnoci o mo¿liwociach i sposobach uzyskania skutecznej pomocy w rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych.
Podstawowymi celami programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych w gminie,
zmniejszenia rozmiarów tych, które obecnie wystêpuj¹
oraz zwiêkszenie zasobów niezbêdnych do radzenia sobie z ju¿ istniej¹cymi problemami.
PODSTAWOWE STRATEGIE PROGRAMU
1. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu poprzez:
 finansowanie dzia³alnoci Zespo³u Informacyjno 
Konsultacyjno  Edukacyjnego w sk³adzie: lekarz
psychiatra, psycholog i 2 terapeutów,
 organizowanie szkoleñ w zakresie rozwi¹zywania
problemów alkoholowych dla wybranych grup zawodowych (cz³onkowie Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, pracownicy
socjalni, nauczyciele, policjanci, lekarze i kuratorzy),
 pe³nienie dy¿urów przez cz³onków Gminnej Komisji
ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, których zadaniem jest motywowanie do podjêcia leczenia, informowanie o mo¿liwociach podjêcia leczenia w naszej gminie, oraz przygotowywanie materia³ów i wniosków do S¹du Rodzinnego o przymusowe leczenie,
 zakup materia³ów informacyjno edukacyjnych,
 edukacja publiczna  druk ulotek.
2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie
poprzez finansowanie:
 bie¿¹cej dzia³alnoci Punktu Konsultacyjnego ds.
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie,
 dy¿urów przy telefonie zaufania,
 prowadzenia grupy wsparcia dla ofiar przemocy,
 porad prawnych dla ofiar przemocy,
 wyposa¿enia tzw. Niebieskiego pokoju dla dzieci
i doros³ych, ofiar przemocy oraz miejsca schronienia dla nich do czasu zakoñczenia interwencji,
 szkoleñ powiêconych przemocy w rodzinie,
 edukacje publiczn¹  druk ulotek.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y
poprzez:
 wdra¿anie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych (Gimnazjum, Technikum Hotelarsko 
Gastronomiczne),
 objêcie opiek¹ poza szkoln¹ dzieci z rodzin alkoholowych i grup ryzyka poprzez finansowanie dzia³alnoci:
 wietlic socjoterapeutycznych w Ch³apowie i Tupad³ach i Dziennego Orodka Pobytu dla Dzieci we W³adys³awowie,
 grupy terapeutycznej dla m³odzie¿y uzale¿nionej,
grup terapii zajêciowej w Klubie STER,
 organizowanie w ramach akcji letniej LATO 2003 kolonii terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka,
 udzielanie wsparcia finansowego inicjatorom organizowania alternatywnych form spêdzania wolnego
czasu przez dzieci i m³odzie¿, poprzez organizowanie miejsc dla zajêæ sportowych na terenie naszej
gminy w myl realizacji has³a Przez sport do trzewoci oraz dofinansowanie dzia³alnoci wietlic we
W³adys³awowie i Ostrowie,
 organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych
i sportowych dla m³odzie¿y maj¹cych wyrane odniesienie profilaktyczne odbywaj¹cych siê bez udzia³u alkoholu,
 organizowanie diagnoz i ekspertyz pozwalaj¹cych
oceniæ aktualny stan zagro¿eñ w naszej gminie.
4. Ustalenie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub
poza miejscem sprzeda¿y oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami:
 opracowanie na podstawie lokalnej diagnozy problemów alkoholowych w formie odrêbnej uchwa³y
Rady Gminy szczegó³owych zasad okrelaj¹cych
miejsca i obiekty na terenie, lub w pobli¿u, w których zakazana bêdzie sprzeda¿, podawanie, spo¿ywanie oraz wnoszenie napojów alkoholowych,
 opracowanie zasad, form i zakresu prowadzenia kontroli sprzeda¿y napojów alkoholowych  zlecenie
kontroli w ramach prac interwencyjnych przez Policjê,
 szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych f
kontrola rynku w zakresie przestrzegania zakazu
sprzeda¿y alkoholu nieletnim.
5. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ I
osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych poprzez:
 finansowanie kosztów lokalowych, funkcjonowania
Klubu Abstynenta STER,
 finansowanie kursów i szkoleñ specjalistycznych,
 dofinansowywanie obozów terapeutycznych.
6. Zasady wynagradzania cz³onków komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych:
 cz³onkom komisji przys³uguje dieta za ka¿de posiedzenie i pracê na rzecz komisji w wysokoci 7% przeciêtnego, miesiêcznego wynagrodzenia roku poprzedniego og³oszonego przez Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych opracowany zosta³ w oparciu o znowelizowan¹ ustawê o wychowaniu w trzewoci i prze-
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ciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz Narodowy Program Profilaktyki Alkoholowych Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na lata 1997-1999 i przyjêty do realizacji przez
Radê Ministrów w dniu 13 sierpnia 1996 r.

§3
Uchwa³a wraz ze Statutem podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

1006
UCHWA£A Nr V/41/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr III/25/2002 Rady Miejskiej W³adys³awowa z dnia 6 grudnia 2002 r.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 6 Ustawy z dnia 26 padziernika 1982 o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Nr 147
z 2002 r. poz. 1231 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pón. zm.) Rada
Miejska W³adys³awowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W uchwale Nr III/25/2002 Rady Miejskiej W³adys³awowa z dnia 6 grudnia 2002 r. w § 2 wprowadza siê ust. 7
w brzmieniu:
Zakaz okrelony w ust. 5 nie ma zastosowania do
wszystkich punktów sprzeda¿y alkoholu na które zosta³y zawarte umowy dzier¿awy przed dniem podjêcia
uchwa³y do czasu wyganiêcia tych umów.
2. Pozosta³a treæ uchwa³y nie ulega zmianie.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

1007
UCHWA£A Nr V/42/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Miasta W³adyslawowa.
Na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. I591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska Wladys³awowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Miasta W³adys³awowa stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a NrXXVI/175/2000 Rady Miejskiej we
W³adys³awowie z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta W³adys³awowa.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/42/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 26 lutego 2003 r.
CZÊÆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
U¿yte w statucie miasta W³adys³awowa terminy oznaczaj¹:
Miasto Gmina  Miasto W³adys³awowo.
Burmistrz  Burmistrz Miasta W³adys³awowa.
Przewodnicz¹cy Rady  Przewodnicz¹cy Rady Miasta
W³adys³awowa.
Rada  Rada Miasta W³adys³awowa.
Radny  Cz³onek Rady Miasta.
Statut  Statut Gminy Miasta W³adys³awowa.
Ustawa  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón zm.).
§2
1. Miasto jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania na obszarze Miasta W³adys³awowa.
2. Miasto W³adys³awowo obejmuje obszar o powierzchni 38,41 km2 wraz z miejscowociami:
1) Cha³upy;
2) Ch³apowo;
3) Jastrzêbia Góra;
4) Rozewie;
5) Tupad³y;
6) Ostrowo;
7) Karwia;
8) W³adys³awowo.
Granice miasta okrelone s¹ na planie stanowi¹cym
za³¹cznik do Statutu Miasta.
§3
1.
2.
3.
4.

Siedzib¹ w³adz Miasta jest W³adys³awowo.
Miasto posiada herb i flagê.
Wzór herbu stanowi za³¹cznik do niniejszego statutu*.
Wzór flagi stanowi za³¹cznik do niniejszego statutu*.
§4

1. Rada mo¿e osobie szczególnie zas³u¿onej dla Miasta
nadaæ tytu³ Honorowego Obywatela Miasta W³adys³awowa wed³ug zasad przez siebie ustalonych.
2. Wniosek o nadanie tytu³u Honorowego Obywatela
Miasta W³adys³awowa mo¿e z³o¿yæ 1/4 sk³adu ustawowego Rady.
*) Za³¹czników: wzoru herbu i flagi nie publikuje siê.
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3. Nadanie tytu³u Honorowego Obywatela nie skutkuje
¿adnymi zobowi¹zaniami ze strony Miasta.
4. Pozbawienie tytu³u Honorowego Obywatela nastêpuje w taki sposób jak nadanie.
5. Miasto W³adys³awowo posiada, wykonany z metalu
szlachetnego, ozdobny ³añcuch z herbem Miasta, który jest zewnêtrznym symbolem w³adzy osoby Go nosz¹cej:
1) Przewodnicz¹cego Rady Miasta  w czasie obrad
sesji Rady Miejskiej,
2) Burmistrza  podczas reprezentowania Miasta w czasie uroczystoci i wi¹t pañstwowych oraz uroczystoci lokalnych.
§5
1. Miasto posiada osobowoæ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów, Miasto wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
3. Samodzielnoæ Miasta podlega ochronie s¹dowej.
4. Miasto wykonuje swoje zadania za porednictwem
Rady i Burmistrza.
§6
1. Podstawowym zadaniem Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, tworzenie warunków dla racjonalnego jego rozwoju oraz organizowaniu ¿ycia publicznego.
2. Miasto spe³nia te obowi¹zki przez swoje organy realizuj¹c zadania w³asne oraz zlecone a tak¿e z zakresu
organizacji, przygotowañ i przeprowadzenia wyborów
powszechnych oraz referendów.
3. Dla zaspokojenia potrzeb spo³ecznych swoich mieszkañców Miasto mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych
w odrêbnej ustawie.
4. W celu wykonywania zadañ Miasto mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
CZÊÆ II
RADNI
§7
1. Radny ma prawo i obowi¹zek braæ aktywny udzia³ w
pracach Rady i jej organów oraz innych instytucjach
samorz¹dowych do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radny ma obowi¹zek sta³ego i aktywnego reprezentowania wyborców zw³aszcza przez udzia³ w spotkaniach
organizowanych z w³asnej inicjatywy lub mieszkañców,
przekazuj¹c interpelacje, wnioski i zapytania na posiedzeniach organów Rady i innych w³aciwych organów.
3. Radny ma obowi¹zek uwzglêdniania interesów ca³ego
Miasta.
4. Rada i komisje, których cz³onkiem jest radny, mog¹ zleciæ podjêcie szczegó³owego postêpowania (wykonywania zadañ) dla zbadania i przedstawienia Radzie
szczegó³owych opinii w konkretnej sprawie.
5. Radny mo¿e zwróciæ siê z interwencj¹ do w³aciwego
organu niezale¿nie od dzia³añ Rady czy Burmistrza.

§8
1. Radny stwierdza swoj¹ obecnoæ na posiedzeniu Rady
lub komisji podpisem na licie obecnoci.
2. W razie niemo¿noci wziêcia udzia³u w sesjach lub
posiedzeniu komisji b¹d w przypadku koniecznoci
ich opuszczenia, radny usprawiedliwia siê Przewodnicz¹cemu Rady lub Przewodnicz¹cemu komisji.
3. W wypadku naruszenia przez radnego podstawowych
obowi¹zków wynikaj¹cych z przyrzeczenia, w³aciw¹
dla rozpatrzenia sprawy jest Rada.
CZÊÆ III
ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIASTA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§9
Organami Miasta s¹: Rada Miasta i Burmistrz Miasta.
§ 10
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Miasta.
2. Kompetencje Rady okrelaj¹ odrêbne ustawy oraz niniejszy statut.
3. Iloæ radnych wchodz¹cych w sk³ad Rady Miasta W³adys³awowa okrela Ustawa.
4. Nowo wybrana Rada na I sesji wybiera Przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych
§ 11
1. Rada wybiera ze swojego sk³ady Przewodnicz¹cego
Rady i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
2. Odwo³anie Przewodnicz¹cego Rady i jej Wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
3. Prawo zg³aszania kandydatów do funkcji Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady przys³uguje
ka¿demu radnemu.
§ 12
1. Radni powinni byæ powiadomieni o zwo³aniu sesji co
najmniej 5 dni przed jej terminem. Wraz z zawiadomieniem radni powinni otrzymaæ projekt porz¹dku obrad,
materia³y zwi¹zane z przedmiotem sesji oraz projekty
uchwa³.
2. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, sesjê zwo³uje
siê bez zachowania wymogów ust. 1 na wniosek Burmistrza Miasta lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady (sesje nadzwyczajne).
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, musi zawieraæ porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³ oraz byæ poparty uzasadnieniem przemawiaj¹cym za potrzeb¹ i celowoci¹ zwo³ania sesji w trybie pilnym.
4. Zawiadomienie o sesji powinno byæ podane do publicznej wiadomoci co najmniej 3 dni przed sesj¹ w
sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy Rady:
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1) zwo³uje sesje Rady co najmniej raz na kwarta³ i prowadzi jej obrady,
2) przygotowuje projekt porz¹dku obrad sesji uwzglêdniaj¹c propozycje Burmistrza i komisji Rady,
3) inicjuje, organizuje i czuwa nad terminowoci¹ pracy Rady,
4) stymuluje wspó³pracê i wymianê dowiadczeñ miêdzy komisjami Rady, koordynuje ich dzia³ania oraz
mo¿e zleciæ im zaopiniowanie okrelonych spraw,
5) przyjmuje skargi na dzia³alnoæ Burmistrza i jednostek podleg³ych Radzie oraz kieruje je do w³aciwych
komisji sta³ych Rady,
6) wystêpuje do Burmistrza z wnioskiem o uwzglêdnienie w projekcie bud¿etu miasta rodków finansowych niezbêdnych dla realizacji zadañ Rady, dzia³alnoci ekspertów oraz biura Rady.
2. Wiceprzewodnicz¹cy wspomagaj¹ Przewodnicz¹cego
w czynnociach wymienionych w ust. 1 oraz zastêpuj¹
go podczas nieobecnoci.
ROZDZIA£ II
Komisje Rady
§ 14
1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadañ Rada powo³uje sta³e i dorane komisje.
2. Rada powo³uje przewodnicz¹cych komisji sta³ych i doranych, którzy przedstawiaj¹ sk³ad komisji do zatwierdzenia przez Radê.
§ 15
1. Sta³ymi komisjami Rady s¹:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Bud¿etu, Finansów, Inicjatyw Gospodarczych i Bezrobocia,
3) Komisja Promocji Miasta, Turystyki, Kultury, Sportu,
Przestrzegania Porz¹dku Publicznego, Handlu i Us³ug,
4) Komisja Gospodarki Komunalnej, Morskiej, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony rodowiska,
5) Komisja Owiaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych.
§ 16
1. Iloæ osób wchodz¹cych w sk³ad poszczególnych komisji, poza Komisj¹ Rewizyjn¹, ustala Rada na ka¿d¹
kadencjê.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ 2 komisji sta³ych, a byæ przewodnicz¹cym jednej komisji.
§ 17
1. Komisje obraduj¹ na posiedzeniach oraz dzia³aj¹ przez
swych cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne
sprawy.
2. Posiedzenie komisji mo¿e odbyæ siê pod warunkiem
uczestnictwa w nim 50% sk³adu osobowego komisji.
§ 18
1. Obradami i pracami komisji kieruje jej Przewodnicz¹cy. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego, obradami komisji kieruje wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Komisje dzia³aj¹ w oparciu o roczne plany przedstawione Radzie.
3. Rada mo¿e zleciæ komisjom dokonanie w planach pracy stosownych zmian.

4. Komisje s¹ zobowi¹zane przedstawiæ Radzie sprawozdanie ze swej dzia³alnoci co najmniej raz w roku oraz
w ka¿dym czasie na ¿¹danie Rady.
§ 19
1. Wszystkie Komisje opiniuj¹ projekt bud¿etu i przedstawiaj¹ Komisji Bud¿etu, Finansów, Inicjatyw Gospodarczych i Bezrobocia w terminie do dnia 10 grudnia roku
poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
2. Zakres dzia³ania poszczególnych komisji obejmuje
wykonywanie spraw zleconych przez Radê oraz prowadzenie prac merytorycznych i koncepcyjnych, a w
szczególnoci problematykê:
3. Komisja Bud¿etu, Finansów, Inicjatyw Gospodarczych
i Bezrobocia:
1) Opiniowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych gospodarki finansowej miasta w zakresie:
a) projektu bud¿etu,
b) wszelkich zmian w bud¿ecie, poza zmianami wynikaj¹cymi z upowa¿nienia Rady Miejskiej,
c) tworzenia rodków pozabud¿etowych,
d) podatków i op³at.
3) Opiniowanie w sprawach rodków finansowych na
inwestycje i remonty miejskie;
4) Bie¿¹ca ocena realizacji finansowania inwestycji na
terenie miasta;
5) Analizowanie, ocenianie i wypracowywanie instrumentów pobudzania rynku pracy w miecie;
6) Opiniowanie wniosków z zakresu finansów miasta;
7) Sk³adanie do Rady Miejskiej wniosków i opinii z bie¿¹cej realizacji bud¿etu miasta;
4. Komisja Owiaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych:
1) Opiniowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych owiaty;
2) Opiniowanie spraw dotycz¹cych funkcjonowania
przedszkoli i szkó³,
3) Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi na rzecz ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej;
4) Wypracowywanie zasad polityki rodzinnej i opieki
spo³ecznej w miecie;
5) Opiniowanie dochodów i wydatków w przedmiocie
dzia³ania komisji;
5. Komisja Gospodarki Komunalnej, Morskiej, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony rodowiska:
1) Opiniowanie projektów uchwa³ z zakresu gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej;
2) Opiniowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych gospodarki przestrzennej i ochrony rodowiska;
3) Opiniowanie spraw dotycz¹cych dzier¿awy lub najmu nieruchomoci na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata;
4) Wyra¿anie opinii w sprawach miejskich dróg, placów, wodoci¹gów, kanalizacji, usuwania nieczystoci, energii cieplnej, elektrycznej, gazowej i owietlenia miasta;
5) Opiniowanie spraw dotycz¹cych gospodarki terenami i gruntami w miecie,
6) Opiniowanie dochodów w wydatków bud¿etowych
w przedmiocie dzia³ania komisji,
7) Bie¿¹ca ocena realizacji inwestycji na terenie miasta;
6. Komisja Promocji Miasta, Turystyki, Kultury, Sportu,
Przestrzegania Porz¹dku Publicznego, Handlu i Us³ug:
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1) Opiniowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych kultury, sportu, turystyki i promocji miasta;
2) Opiniowanie dzia³alnoci gminnych jednostek kulturalnych i sportowych;
3) Opiniowanie stanu utrzymania bazy kulturalnej, sportowej i turystycznej;
4) Wyra¿anie opinii na temat bezpieczeñstwa mieszkañców;
5) Wnioskowanie kierunków poprawy bezpieczeñstwa
mieszkañców;
6) Opiniowanie dochodów i wydatków bud¿etowych
w przedmiocie dzia³ania komisji;
7) Wyra¿anie opinii w sprawach organizacji handlu
i us³ug na terenie miasta;
7. Komisje opiniuj¹ sprawozdanie Burmistrza Miasta z
wykonania bud¿etu za ubieg³y rok. Opinie przedstawiaj¹ Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od otrzymania materia³ów.
8. Opinie swoje (z zastrze¿eniem opinii projektu bud¿etu)
Komisje przedstawiaj¹ Radzie Miejskiej w ci¹gu 14 dni
od chwili otrzymania materia³ów.
§ 20
1. Komisje Rady zapoznaj¹ siê z przedstawionymi projektami uchwa³, opiniuj¹c je wy³¹cznie w ramach swoich kompetencji.
2. Przewodnicz¹cy Rady decyduje, która komisja jest w³aciwa do opiniowania poszczególnych wniosków i propozycji, z zastrze¿eniem spraw zastrze¿onych ustawami.
§ 21
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia z
zastrze¿eniem g³osowañ, które ka¿da komisja w danej
sprawie przeprowadza oddzielnie.
2. Ze wspólnych posiedzeñ sporz¹dza siê protokó³ w
dwóch egzemplarzach.
§ 22
1. Komisje wypracowuj¹ swoje stanowiska w danej sprawie poprzez g³osowanie jawne, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy swoich sk³adów.
§ 23
1. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
oraz co najmniej w jednej sta³ej komisji.
2. Radny i Burmistrz Miasta b¹d pracownik samorz¹dowy upowa¿niony przez Burmistrza, mog¹ braæ udzia³
w posiedzeniach ka¿dej komisji Rady
3. Komisje s¹ zobowi¹zane do wzajemnego informowania siê o sprawach bêd¹cych przedmiotem zainteresowania wiêcej ni¿ jednej komisji.
Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Rada Miejska powo³uje Komisjê rewizyjn¹ w celu kontrolowania dzia³alnoci Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
gminy.
2. Komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech radnych (w tym
przewodnicz¹cy komisji).
3. W sk³ad Komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów.
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4. Cz³onkiem Komisji rewizyjnej nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy ani Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 25
1. Komisja rewizyjna jest organem Rady Miejskiej w zakresie kontroli prawid³owoci gospodarki prowadzonej przez Burmistrza i podporz¹dkowane mu jednostki
organizacyjne i jednostki pomocnicze.
2. Komisja ustosunkowuje siê do sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej Miasta.
3. Opiniuje wykonanie bud¿etu Miasta i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia b¹d nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
§ 26
1. Komisja rewizyjna wykonuje zadania wynikaj¹ce z ustawy i zlecone przez Radê w zakresie kontroli.
2. W terminie wyznaczonym przez Radê, komisja rewizyjna sk³ada sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.
3. Komisja rewizyjna podlega wy³¹cznie Radzie i dzia³a w
jej imieniu.
§ 27
1. Komisja pracuje wed³ug planów pracy, które przedstawia Radzie do akceptacji w terminie do 31 marca ka¿dego roku
2. Rada mo¿e zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze doranym.
3. Rada zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
§ 28
1. Prac¹ komisji kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Przewodnicz¹cy komisji w szczególnoci:
1) organizuje pracê komisji,
2) zwo³uje posiedzenia i kieruje obradami komisji
3) sk³ada Radzie sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
3. Cz³onkowie komisji zobowi¹zani s¹ do:
1) przestrzegania regulaminu komisji,
2) aktywnego uczestnictwa w pracach komisji.
4. Posiedzenia komisji zwo³ywane s¹ przez przewodnicz¹cego komisji w miarê potrzeby.
Powiadomienie o terminie posiedzenia komisji winno
mieæ formê pisemn¹
5. W posiedzeniach komisji mog¹ braæ udzia³ radni oraz
inne osoby nie bêd¹ce cz³onkami komisji, zaproszone
na posiedzenie.
6. Komisja mo¿e postanowiæ o odbyciu posiedzenia zamkniêtego.
7. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim
co najmniej po³owa ogólnego sk³adu komisji.
8. Uchwa³y (rozstrzygniêcia) podejmowane przez komisjê zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków komisji.
9. Udzia³ w g³osowaniu bior¹ wy³¹cznie cz³onkowie komisji.
10. Rozstrzygniêcia komisji maj¹ formê opinii lub wniosków i s¹ przedk³adane Radzie.
§ 29
1. Komisja sk³ada pisemne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci przynajmniej raz na kwarta³.
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2. Komisja wspó³pracuje z innymi komisjami Rady oraz
organizacjami spo³eczno  gospodarczymi dzia³aj¹cymi na terenie gminy.
§ 30
1. Podstawow¹ form¹ dzia³ania komisji s¹ kontrole. Przedmiotem kontroli jest dzia³alnoæ
Burmistrza, podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy w
zakresie:
1) gospodarki finansowo  ekonomicznej,
2) gospodarowania mieniem komunalnym,
3) przestrzegania i realizacji postanowieñ statutu,
uchwa³ Rady oraz innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnêtrznej,
4) realizacji bie¿¹cych zadañ Miasta.
2. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza i jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy
pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci.
3. Komisja kontroluj¹c dzia³alnoæ Burmistrza i jednostek
organizacyjnych Miasta oraz jednostek pomocniczych
bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym
wykonanie bud¿etu Miasta.
4. Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia Burmistrza Miasta, kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze
przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed
terminem kontroli.
5. Do przeprowadzenia kontroli uprawniony jest zespó³
z³o¿ony przynajmniej z dwóch cz³onków Komisji, na
podstawie upowa¿nienia Komisji lub jej Przewodnicz¹cego.
6. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe, obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu;
2) problemowe, obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci;
3) sprawdzaj¹ce, podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania jednostki.
7. Komisja upowa¿niona jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ jednostki kontrolowanej,
2) wgl¹du do akt, rejestrów, planów, sprawozdañ oraz
innych akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce i zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) wystêpowania do Rady w sprawach powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych przedmiotem
kontroli,
5) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki
ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli,
6) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§ 31
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontrolny jest zobowi¹zany do przestrzegania przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹zuj¹cych
na terenie kontrolowanej jednostki oraz przepisów o
postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym
w jednostce kontrolowanej.
3. Dzia³alnoæ komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce porz¹dku pracy, w tym kompetencji
organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 32
1. Zadaniem komisji jest:
1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2) ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków
i przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
3) wskazanie przyk³adów dobrej i sumiennej pracy.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
2. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem, w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opiniê bieg³ych
oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Z przebiegu kontroli komisja sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz kierownik jednostki kontrolowanej. W protokole ujmuje siê
fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoci, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady dobrej pracy. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane
osobowe kierownika,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) okrelenie zakresu i przedmiotu kontroli,
4) czas trwania kontroli,
5) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej,
6) wykaz za³¹czników.
4. Protokó³ sporz¹dza siê w 3 jednobrzmi¹cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodnicz¹cy Rady, trzeci egzemplarz pozostaje w aktach komisji.
§ 33
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e w ci¹gu 7
dni od daty przedstawienia mu protoko³u pokontrolnego do podpisania z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego
Komisji uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników.
2. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja wystêpuje z wnioskami zmierzaj¹cymi do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci, zapobie¿enia
im na przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która
by³a przedmiotem kontroli.
3. Komisja kieruje do jednostek skontrolowanych oraz
Burmistrza wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci i wyci¹gniêcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie
tych nieprawid³owoci.
4. Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane, s¹ zobowi¹zani w wyznaczonym terminie zawiadomiæ komisjê o sposobie wy-
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korzystania uwag i o wykonaniu wniosków. W razie
braku mo¿liwoci wykonania wniosków, nale¿y podaæ
uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propozycje
sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
5. Odst¹pienie od wykonania wniosków komisji dotycz¹cej wyci¹gniêcia konsekwencji s³u¿bowych lub zastosowanie innych przewidzianych prawem form odpowiedzialnoci wobec osób winnych mo¿e nast¹piæ za
zgod¹ komisji.
§ 34
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, zespó³ kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazuj¹c dowody
uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza zespó³
kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego
Rady.
3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie uchylaj¹ obowi¹zku informowania organów cigania o pope³nieniu przestêpstwa ciganego z urzêdu.
4. Wyniki swoich dzia³añ komisja przedstawia Radzie w
formie sprawozdania.
5. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
2) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
3) jeli zachodzi koniecznoæ, wnioski o podjêcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powsta³ych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ III
Kluby Radnych
§ 35
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, okrelane dalej
jako Kluby.
§ 36
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej piêciu radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu;
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest zobowi¹zany do niezw³ocznego poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 37
Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 38
1. Kluby dzia³aj¹ przez okres kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy cz³onków klubu.
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3. Kluby ulegaj¹ rozwi¹zaniu na podstawie statutu je¿eli
ich sk³ad osobowy bêdzie mniejszy od okrelonego w
§ 36 ust. 1.
§ 39
Pracê klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani sporód cz³onków klubu.
§ 40
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Miasta.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ zobowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian tych regulaminów.
§ 41
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia do sk³adania wniosków i opiniowania.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowiska na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
ROZDZIA£ IV
Sesje Rady
§ 42
1. Przewodnicz¹cy Komisji Rady oraz Przewodnicz¹cy
Klubów Radnych mog¹ zwróciæ siê z wnioskiem do
Przewodnicz¹cego Rady ze wskazaniem spraw, które
powinny znaleæ siê w porz¹dku obrad zwo³ywanej
sesji.
2. Przewodnicz¹cy ustala projekt porz¹dku obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji. Przy podejmowaniu decyzji o zwo³aniu sesji powinny byæ gotowe
projekty uchwa³, które bêd¹ przedmiotem obrad, a tak¿e materia³y niezbêdne radnym.
§ 43
1. Ramowy porz¹dek obrad winien obejmowaæ:
1) zatwierdzenie porz¹dku obrad,
2) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
3) interpelacje i zapytania
4) uchwa³y
5) wolne wnioski
6) informacje i komunikaty,
2. W porz¹dku obrad ka¿dej zwyczajnej sesji powinno
znajdowaæ siê sprawozdanie z podjêtych decyzji przez
Burmistrza.
3. Co najmniej raz na kwarta³ w porz¹dku obrad sesji musi
znajdowaæ siê sprawozdanie z wykonania uchwa³ Rady
chyba, ¿e Rada postanowi inaczej.
4. Sprawy nie objête porz¹dkiem obrad podlegaj¹ rozpatrzeniu po wyczerpaniu porz¹dku dziennego chyba,
¿e Rada wiêkszoci¹ g³osów uchwali natychmiastowe
ich rozpatrzenie.
§ 44
1. Sesje Rady s¹ jawne. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest
dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych
w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa
2. Publicznoæ, prasa, radio i telewizja maj¹ prawo prze-
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bywaæ na sesji tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
3. W obradach mog¹ braæ udzia³ zaproszeni przez Przewodnicz¹cego Rady gocie, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad Rady.
§ 45
1. Sesjê otwiera Przewodnicz¹cy Rady lub w razie jego
nieobecnoci jeden z wiceprzewodnicz¹cych formu³¹:
Otwieram Sesjê Rady Miejskiej W³adys³awowa.
W trakcie sesji przewodnicz¹cy mo¿e przekazaæ prowadzenie obradom wiceprzewodnicz¹cemu.
2. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad (quorum) Przewodnicz¹cy Rady przedstawia projekt porz¹dku obrad.
Z wnioskiem o uzupe³nienie porz¹dku obrad mo¿e
wyst¹piæ ka¿dy radny oraz Burmistrz. Uzupe³nienie
porz¹dku obrad, jego zatwierdzenie lub zdjêcie punktu
z porz¹dku obrad zapada bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady.
3. Przed przyjêciem porz¹dku obrad sesji inicjator projektu uchwa³y mo¿e swój projekt wycofaæ bez g³osowania.
§ 46
1. Sesja mo¿e odbywaæ siê w ci¹gu jednego lub kilku
posiedzeñ. Powodem przed³u¿enia sesji mo¿e byæ niewyczerpanie porz¹dku obrad. Og³oszenie terminu nastêpnego posiedzenia odbywa siê z pominiêciem wymogów § 13
2. W przypadku stwierdzenia braku quorum, Przewodnicz¹cy przerywa sesjê i wyznacza jej nowy termin. Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili
salê obrad, wpisuje siê do protoko³u.
§ 47
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug przyjêtego porz¹dku.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu radnym wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach mo¿e
udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹. Przewodnicz¹cy mo¿e
udzieliæ g³osu zaproszonym gociom.
3. Przewodnicz¹cy Komisji w³aciwych dla przedmiotu
obrad i Burmistrz otrzymuj¹ prawo g³osu poza kolejnoci¹.
4. Czas wyst¹pienia przewodnicz¹cego Komisji (sprawozdawcy) i Burmistrza jest nieograniczony chyba, ¿e Rada
postanowi inaczej.
5. Je¿eli Rada nie postanowi inaczej wyst¹pienie radnego nie mo¿e przekroczyæ 5 minut.
6. Zabieranie g³osu ad vocem odbywa siê poza kolejnoci¹ zg³oszeñ. Radny ma prawo do 2-ch wypowiedzi jednominutowych w jednym punkcie porz¹dku
obrad.
7. Po stwierdzeniu, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana, przewodnicz¹cy udziela g³osu tylko w sprawach
wniosków formalnych.
§ 48
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad.
2. Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia lub zachowanie
radnego w oczywisty sposób zak³óca porz¹dek obrad,
b¹d uchybia powadze sesji przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie

odnosi skutku mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt taki odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Postanowienie ust. 2 stosuje siê tak¿e do wyst¹pieñ
osób spoza Rady.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali przez
osoby, które zachowaniem swoim zak³ócaj¹ porz¹dek
obrad.
§ 49
1. Z ka¿dego posiedzenia Rady sporz¹dza siê protokó³,
który winien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery
uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) nazwiska nieobecnych cz³onków Rady usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych oraz nazwiska
delegowanych na posiedzenie pracowników Urzêdu Miejskiego,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u poprzedniego posiedzenia,
5) zatwierdzenie porz¹dku obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji,
uchwa³y, zg³oszone interpelacje, zapytania i wnioski, teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
7) czas trwania posiedzenia,
8) podpisy przewodnicz¹cego i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi a uchwa³y
arabskimi.
3. Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji Rady.
4. Jako materia³ pomocniczy w sporz¹dzaniu protoko³u z
sesji s³u¿¹ tamy magnetofonowe. Tamy podlegaj¹
zabezpieczeniu przez Biuro Rady jako materia³ dowodowy przez okres 2 lat.
5. Protokó³ przyjmuje siê na nastêpnej sesji zwyczajnej.
Uwagi do protoko³u zg³aszane przez radnych uwzglêdnia siê przez sporz¹dzenie za³¹cznika do protoko³u zawieraj¹cego sprostowanie b¹d uzupe³nienie.
§ 50
1. Protokó³ z posiedzenia Rady powinien byæ sporz¹dzony w terminie do 7 dni od daty jej odbycia.
2. Wyci¹gi z protoko³u sesji Biuro Rady przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym, po akceptacji Przewodnicz¹cego Rady lub wiceprzewodnicz¹cego.
3. Protoko³y z obrad przechowuje siê w Biurze Rady.
§ 51
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: Zamykam sesjê Rady Miejskiej W³adys³awowa.
§ 52
1. Radny ma prawo zg³aszaæ w trakcie sesji wnioski formalne, których przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoci:
1) sprawdzenie quorum,
2) zdjêcie okrelonego punktu z porz¹dku obrad,
3) zakoñczenie dyskusji,
4) ograniczenie liczby dyskutantów (taki wniosek nie
dot. wypowiedzi przewodnicz¹cych komisji, sprawozdawcy i Burmistrza),
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5) g³osowanie imienne,
6) przeliczenie g³osów;
2. Przewodnicz¹cy poddaje wniosek pod g³osowanie.
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ROZDZIA£ VI
Uchwa³y i inne akty Rady

§ 53

§ 57

1. Wnioski merytoryczne radny mo¿e sk³adaæ tylko w
odniesieniu do problematyki bêd¹cej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie wolne wnioski.
2. Wniosek winien byæ przed³o¿ony Przewodnicz¹cemu
na pimie (w trakcie obrad lub przed rozpoczêciem
sesji) i krótko uzasadniony.
3. Wnioski merytoryczne powinny zawieraæ jasno okrelony postulat i jego adresata.

Rada na sesji podejmuje:
1. uchwa³y  ustalaj¹ce sposoby rozwi¹zania zagadnieñ
lub zajmuj¹ce stanowiska w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad,
2. postanowienia porz¹dkowe  zawieraj¹ce wskazania
rozwi¹zuj¹ce konkretn¹ sprawê lub kilka spraw, dotycz¹ce prowadzonych obrad sesji Rady.
3. rezolucje  zawieraj¹ce prawnie wi¹¿¹ce wezwanie
Burmistrza do podjêcia wskazanego w rezolucji jednorazowego dzia³ania (przede wszystkim w sprawach
ogólnospo³ecznych),
4. apele  zawieraj¹ce prawnie nie wi¹¿¹ce wezwanie do
okrelonego zachowania siê, podjêcia inicjatywy lub
dzia³ania w sprawach ogólnospo³ecznych,
5. owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
6. opinie  wyra¿enie stanowiska w sprawach przed podjêciem uchwa³y.

ROZDZIA£ V
Interpelacje i zapytania
§ 54
1. Interpelacje sk³ada siê w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Burmistrz.
2. Interpelacje sk³ada siê na pimie w Biurze Rady lub na
sesji w punkcie interpelacje i zapytania. Interpelacja
powinna zawieraæ przedstawienie stanu faktycznego
bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce pytanie,
skierowane do Burmistrza.
§ 55
1. Burmistrz zobowi¹zany jest do udzielenia odpowiedzi
na pimie w ci¹gu 14 dni od jej otrzymania. Odpowied
przekazuje siê zg³aszaj¹cemu i Przewodnicz¹cemu
Rady, który w punkcie interpelacje i zapytania informuje Radê o zg³oszonych miêdzy sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach.
2. Radny ma prawo poinformowania Rady, czy uznaje
odpowied za wystarczaj¹c¹ i j¹ odczytaæ. Interpelowany zobowi¹zany jest do wyjanienia swojej odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia przez sk³adaj¹cego
interpelacjê, ¿e nie zadawala go odpowied pisemna
i dodatkowe ustne wyjanienie na sesji, Rada na wniosek interpeluj¹cego mo¿e za¿¹daæ dodatkowego wyjanienia na pimie.
§ 56
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach mniej z³o¿onych, gdy
pytaj¹cy zamierza uzyskaæ informacje o faktach. Zapytania sk³ada siê na pimie w Biurze Rady lub ustnie w
punkcie interpelacje i zapytania.
2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Burmistrz mo¿e
upowa¿niæ obecnego na sesji pracownika samorz¹dowego. W przypadku braku mo¿liwoci udzielenia odpowiedzi bezporednio na sesji, udziela siê jej na pimie w ustawowym terminie.
3. Biuro Rady prowadzi wykaz zg³oszonych interpelacji
i zapytañ, w którym powinny byæ zawarte dok³adne
informacje o sposobie za³atwienia i terminach. Do obowi¹zków pracownika Biura Rady nale¿y zawiadomienie zainteresowanych radnych o wp³ywaj¹cych odpowiedziach na interpelacje i zapytania

§ 58
Projekty uchwa³ wymagaj¹ formy pisemnej i powinny
zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) regulacje dotycz¹ce przedmiotu uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) przepisy przejciowe i uchylaj¹ce, je¿eli jest taka
koniecznoæ,
6) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y,
7) uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeby podjêcia uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe i ród³a ich pokrycia,
8) datê i podpis projektodawcy,
9) akceptacjê radcy prawnego.
§ 59
Uchwa³a mo¿e byæ znowelizowana w tym samym trybie, w jakim by³a podjêta.
§ 60
1. Z projektem uchwa³y mog¹ wyst¹piæ: Burmistrz, radny, komisje i kluby radnych
2. Projekt uchwa³y, odpowiadaj¹cy wymogom zawartym
w § 58 powinien byæ przekazany na pimie do Biura
Rady w celu umieszczenia odpowiedniego punktu w
porz¹dku obrad. Przewodnicz¹cy Rady ma obowi¹zek
przekazaæ projekt do odpowiedniej Komisji Rady oraz
do Burmistrza, w celu uzyskania opinii.
3. Opinia, o której mowa w ust. 2 bêdzie przedstawiona
na sesji bezporednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwa³y.
4. Po zg³oszeniu wniosku o rozszerzenie porz¹dku obrad
w celu podjêcia uchwa³y, której projekt nie zosta³ zg³oszony w trybie wskazanym w ust. 2, radny lub Burmistrz mo¿e wnieæ o jej odes³anie w celu zaopiniowania. Odrzucenie przez Radê wniosku o odes³anie w
celu zaopiniowania oznacza zgodê Rady na rozszerzenie porz¹dku obrad o tê sprawê.
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§ 61
1. W g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
podejmowane s¹ uchwa³y, wnioski merytoryczne, postanowienia porz¹dkowe, rezolucje, apele, owiadczenia i opinie.
2. G³osowanie tajne odbywa siê w wypadkach wskazanych przez ustawy.
3. G³osowanie imienne odbywa siê na wniosek przyjêty
przez co najmniej 2/3 radnych obecnych na sesji.
§ 62
1. Pod pojêciem zwyk³a wiêkszoæ g³osów nale¿y rozumieæ, ¿e rozstrzygniêcie nastêpuje, je¿eli iloæ g³osów za przewy¿sza co najmniej o jeden g³os przeciw. W przypadku tym pomija siê g³osy wstrzymuj¹ce siê.
2. Gdy przedmiotem g³osowania jest wybór sporód kilku rozwi¹zañ, przez zwyk³¹ wiêkszoæ rozumie siê tak¹
liczbê g³osów za jednym z nich, które jest wiêksze od
liczby g³osów przypadaj¹cych osobno na ka¿de rozwi¹zanie.
3. Pod pojêciem bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów nale¿y rozumieæ, ze rozstrzygniêcie nastêpuje, je¿eli iloæ
g³osów za przewy¿sza co najmniej o jeden g³os pozosta³e g³osy ³¹cznie, tzn. przeciw i wstrzymuj¹ce
siê.
§ 63
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki. Za g³osy oddane uznaje siê te, które oddano
za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê.
2. G³osowanie imienne odbywa siê przez odczytanie przez
Przewodnicz¹cego Rady obrad imienia i nazwiska radnego. Radny owiadcza za, przeciw lub wstrzymuj¹cy siê. Lista osób g³osuj¹cych jest za³¹cznikiem
do protoko³u sesji (z zaznaczeniem, do którego punktu
porz¹dku obrad sesji siê odnosi).
3. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach do g³osowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które
oddano zgodnie z ustalonymi zasadami i na w³aciwych
kartkach. Przekrelenie kartki oznacza, ¿e g³os jest niewa¿ny
§ 64
1. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady
przy pomocy wiceprzewodnicz¹cych.
2. G³osowanie tajne przeprowadza Komisja skrutacyjna
powo³ana na sesji sporód radnych. Komisja skrutacyjna sk³ada siê z przewodnicz¹cego i co najmniej 2ch cz³onków.
ROZDZIA£ VII
Biuro Rady
§ 65
1. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady
wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Miejskiego.
2. Pracownik Biura Rady w sprawach merytorycznych
podlega Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Za prawid³owe dzia³anie Biura Rady odpowiedzialny
jest Przewodnicz¹cy Rady.

CZÊÆ VIII
ORGANY WYKONAWCZE
§ 66
1. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz Miasta.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów Burmistrza
okrela odrêbna ustawa.
§ 67
Burmistrz wykonuje uchwa³y Rady i realizuje zadania
Gminy okrelone w ustawach, porozumieniach zawartych
z organami administracji rz¹dowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
§ 68
Burmistrz kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 69
Do zadañ burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1) sk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alnoci,
2) przedk³adanie Radzie przygotowanych projektów
uchwa³ oraz okrelanie sposobu ich wykonania,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) przyjmowanie skarg i wniosków dotycz¹cych dzia³alnoci Urzêdu,
7) reprezentowanie gminy w postêpowaniach s¹dowych,
administracyjnych, o ile przepisy prawa lub uchwa³y
Rady nie stanowi¹ inaczej,
8) udzielanie jednoosobowych upowa¿nieñ pe³nomocnikom procesowym.
§ 70
Okrelanie przez Burmistrza sposobu wykonywania
uchwa³y Rady obejmuje w szczególnoci:
1) ustalenie terminu wykonania uchwa³y,
2) okrelenie rodków niezbêdnych do wykonania
uchwa³y,
3) wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za
realizacjê uchwa³y.
§ 71
Burmistrz raz na kwarta³ sk³ada Radzie sprawozdanie z
wykonania podjêtych przez Radê uchwa³
§ 72
Burmistrz w drodze zarz¹dzenia powo³uje lub odwo³uje swojego zastêpcê.
§ 73
Burmistrz mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych
spraw gminy w swoim imieniu Zastêpcy Burmistrza lub
Sekretarzowi Miasta.
§ 74
W urzêdzie prowadzony jest rejestr wydanych przez
Burmistrza Zarz¹dzeñ.
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CZÊÆ IX
SAMORZ¥DOWE JEDNOSTKI POMOCNICZE
§ 75

1. W Miecie tworzy siê so³ectwa, osiedla i dzielnice jako
samorz¹dowe jednostki pomocnicze Miasta.
2. Inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mo¿e byæ 10% uprawnionych do g³osowania mieszkañców obszaru, który
ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Miasta po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
3. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej Miasta, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y.
4. Uchwa³y, o jakich mowa w ust. 3 powinny okrelaæ w
szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 76
1. Organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej
okrela Statut tej jednostki.
2. Zasady wyborcze dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych okrela ordynacja
wyborcza.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej na zaproszenie Przewodnicz¹cego Rady
mo¿e uczestniczyæ w pracach Rady bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.
CZÊÆ X
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 77
1. Pracownikami samorz¹dowymi s¹ osoby zatrudnione
w Urzêdzie Miasta w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru  Burmistrz;
2) powo³ania  Zastêpca burmistrza, Sekretarz, Skarbnik oraz Kierownik Stanu Cywilnego;
3) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
2. Rada Miasta, okrela w drodze uchwa³y wynagrodzenie Burmistrza Miasta. Zwierzchnikiem s³u¿bowym
Burmistrza jest Przewodnicz¹cy Rady Miasta.
3. Organem uprawnionym do nawi¹zania stosunku pracy z Zastêpc¹ Burmistrza jest Burmistrz jako zwierzchnik s³u¿bowy, który okrela jego wynagrodzenie.
4. Sekretarz, Skarbnik i Kierownik USC s¹ powo³ywani
i odwo³ywani przez Radê Miejsk¹ na wniosek Burmistrza.
5. Burmistrz dokonuje pozosta³ych czynnoci prawnych
w zakresie stosunku pracy Sekretarza, Skarbnika i Kierownika USC.
6. Kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych s¹ zatrudniani i zwalniani na podstawie zarz¹dzenia Burmistrza Miasta.
7. Umowê o pracê z kierownikami i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych podpisuje Burmistrz
Miasta.
8. Umowê o pracê z pozosta³ymi pracownikami podpisuje Burmistrz.
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§ 78

Do obowi¹zków pracownika samorz¹dowego nale¿y
dba³oæ o wykonanie zadañ publicznych Miasta z
uwzglêdnieniem interesów Pañstwa, Gminy oraz indywidualnych interesów obywateli, a w szczególnoci:
1) przestrzeganie prawa;
2) wykonywanie zadañ Urzêdu sumiennie, sprawnie
i rzetelnie;
3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych
oraz udostêpnianie dokumentów znajduj¹cych siê
w posiadaniu Urzêdu, jeli prawo tego nie zabrania;
4) zachowanie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej w
zakresie przez prawo przewidzianym;
5) zachowanie uprzejmoci i ¿yczliwoci w kontaktach
ze zwierzchnikami, podw³adnymi, wspó³pracownikami oraz w kontaktach z obywatelami;
6) zachowanie siê z godnoci¹ w miejscu pracy i poza
nim.
§ 79
Odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹ pracowników reguluj¹ przepisy kodeksu pracy i regulaminu pracy pracowników Urzêdu Miejskiego we W³adys³awowie.
CZÊÆ XI
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA
PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW
WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA ZADAÑ
PUBLICZNYCH PRZEZ RADÊ MIASTA,
KOMISJE RADY I BURMISTRZA
§ 80
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
rewizyjnej,
3) protoko³y z podjêtych przez Burmistrza zarz¹dzeñ,
4) rejestr wydanych przez Burmistrz zarz¹dzeñ
5) rejestr uchwa³ Rady,
6) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
7) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 81
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu dzia³ania
Burmistrza udostêpnia siê za porednictwem Sekretarza
Miasta w dniach pracy Urzêdu, w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 82
1. Z dokumentów wymienionych w § 80 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w asycie
pracownika Urzêdu Miejskiego.
§ 83
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 80 ust. 1, ich oraz odbitek kserograficznych.
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2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie:
1) Odp³atnoæ za uwierzytelnienie notatki oraz za uwierzytelnienie fotografii reguluj¹ przepisy Ustawy a
dnia 9 wrzenia 2000 r. o op³acie skarbowej (Dz. U.
Nr 86, poz. 960)
2) Odp³atnoæ za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej
ustalana jest Zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta.
§ 84
Uprawnienia okrelone w § 72-75 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Burmistrza o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.

9. Szko³a Podstawowa w Jastrzêbiej Górze.
10. Szko³a Podstawowa w Karwi.
11. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych we W³adys³awowie.
WYKAZ JEDNOSTEK
DLA KTÓRYCH GMINA JEST ZA£O¯YCIELEM
Miejska Biblioteka Publiczna we W³adys³awowie.
WYKAZ SPÓ£EK
Z UDZIA£EM GMINY MIASTA W£ADYS£AWOWA
Przedsiêbiorstwo U¿ytecznoci Publicznej ABRUKO
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ we W³adys³awowie.
WYKAZ ZWI¥ZKÓW KOMUNALNYCH,
KTÓRYCH CZ£ONKEIM JEST GMINA
MIASTO W£ADYS£AWOWO:

CZÊÆ XII
PRZEPISY PRZEJCIOWE

Komunalny Zwi¹zek Gmin we W³adys³awowie.

§ 85
We wszystkich uchwa³ach podjêtych przez Radê do
dnia 27.10.2002 r., w których wykonanie nie zosta³o zakoñczone, jako organ wykonawczy wskazuje siê Burmistrza Miasta.
CZÊÆ XIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 86
1. Wykaz komunalnych jednostek organizacyjnych dla
których Miasto jest organem za³o¿ycielskim okrela
za³¹cznik Nr 4 do Statutu.
2. Wykaz samorz¹dowych jednostek pomocniczych Miasta okrela za³¹cznik Nr 5 do Statutu.
§ 87
Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ w trybie okrelonym dla
jego przyjêcia.
§ 88
W sprawach nieuregulowanych w Statucie Miasta W³adys³awowa stosuje siê przepisy w³aciwych ustaw.
§ 89
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik
do Statutu Miasta
WYKAZ
KOMUNALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
JEDNOSTKI BUD¯ETOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Orodek Pomocy Spo³ecznej.
Zespó³ Obs³ugi Placówek Owiatowych.
Biuro Promocji Miasta W³adys³awowa.
Gimnazjum Nr 1 we W³adys³awowie.
Szko³a Podstawowa Nr 2 W³adys³awowo.
Szko³a Podstawowa Nr 3 W³adys³awowo.
Szko³a Podstawowa w Ch³apowie.
Szko³a Podstawowa w Cha³upach.

Za³¹cznik
do Statutu Miasta
WYKAZ
SAMORZ¥DOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
SAMORZ¥DY MIESZKAÑCÓW/SO£ECTWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Samorz¹d Mieszkañców
Samorz¹d Mieszkañców
Samorz¹d Mieszkañców
Samorz¹d Mieszkañców
Samorz¹d Mieszkañców
Samorz¹d Mieszkañców
Samorz¹d Mieszkañców
Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwo Ch³apowo.
So³ectwo Tupad³y.
So³ectwo Ostrowo.
So³ectwo Karwia.










Dzielnica Szotland.
Dzielnica ¯wirowa.
Dzielnica Cetniewo.
Dzielnica Hallerowo.
Dzielnica ródmiecie.
Jastrzêbia Góra.
Cha³upy.
Rozewie.

1008
UCHWA£A Nr V/43/2003
Rady Miasta W³adys³awowa
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia przepisów porz¹dkowych na terenie pla¿ morskich pozostaj¹cych w u¿ytkowaniu Gminy
Miasta W³adys³awowo oraz do k¹pielisk morskich w
obrêbie administracyjnym W³adys³awowa.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, ust. 3, ust. 4 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada
Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê przepisy porz¹dkowe na terenie pla¿ morskich pozostaj¹cych w u¿ytkowaniu Gminy Miasta W³adys³awowo oraz wyznaczonych granic strefy ochronnej
k¹pielisk morskich w obrêbie administracyjnym W³adys³awowa:
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1. Granice strefy ochronnej k¹pielisk wyznacza linia w
odleg³oci 0,1 Mm od brzegu przez wystawione p³awki (boje) w jednolitym kolorze.
2. Ustala siê miejsca do wodowania sprzêtu motorowodnego wy³¹cznie w wyznaczonych, ogólnodostêpnych
czêciach pla¿, maj¹cych po³¹czenie z ustalonym
i oznakowanym, uzgodnionym z w³aciwym Kapitanatem, torem wodnym.
3. Korzystaj¹cych ze sprzêtu motorowodnego zobowi¹zuje siê do:
1) dobijania do brzegu s¹siaduj¹cego z k¹pieliskami
wy³¹cznie w miejscach wyznaczonych przez administratora pla¿ w uzgodnieniu z Kapitanatem Portu z
wykorzystaniem oznakowanych torów wodnych,
2) posiadania w czasie wiadczenia us³ug zezwolenia
Kapitanatu Portu W³adys³awowo i dokumentu wydanego przez Burmistrza Miasta W³adys³awowo lub
osoby dzia³aj¹cej w jego imieniu, potwierdzaj¹cego
prawo do terenu czêci pla¿y pod prowadzon¹ dzia³alnoæ oraz okazywania tych dokumentów na ¿¹danie uprawnionych organów kontrolnych,
3) oznakowania w sposób widoczny miejsca i toru
wyjciowego wiadczenia us³ug, wraz z informacj¹
o rodzaju prowadzonej dzia³alnoci i prawie do terenu (numer umowy poddzier¿awy czêci pla¿y).
4. Zabrania siê u¿ytkowania sprzêtu motorowodnego w
rejonach przyleg³ych do wyznaczonych k¹pielisk morskich, w odleg³oci mniejszej ni¿ 0,1 Mm od linii brzegowej i poza wyznaczonymi torami wodnymi o jakich
mowa w ust. 1.
5. Na terenie wyznaczonych k¹pielisk obowi¹zuje regulamin k¹pieliska ustalony przez kierownika (administratora) k¹pieliska zatwierdzony przez Burmistrza Miasta.
§2
Kto dopuszcza siê naruszenia zasad okrelonych w § 1,
podlega karze grzywny w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta W³adys³awowo.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

1009
UCHWA£A Nr VII/167/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Miêdzyszkolnego Orodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Gdañsku, ul. Grunwaldzka 244 na nazwê: Miêdzyszkolny
Orodek Kultury Fizycznej.
Na podstawie art. 12 pkt 11 w zwi¹zku z art. 92 ust. 1
pkt 1 i 2 ust. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz¹-
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dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
zm.: 2002 r: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558,
Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U.
Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), w zwi¹zku z
art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. z 1996 r Dz. U. Nr 67, poz. 329, zm.:
Nr 106, poz. 496; z 1997 r.: Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz.
943; z 1998 r.: Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r.: Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550,
Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1320; z 2001 r.: Nr 111
poz. 1194, Nr 144 poz. 1615; z 2002 r.: Nr 41 poz. 362,
Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683;
z 2003 r. Nr 2 poz. 21) Rada Miasta Gdañska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zmiany nazwy placówki owiatowej Wojewódzki Miêdzyszkolny Orodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Gdañsku, ul. Grunwaldzka 244. Nowa nazwa brzmi: Miêdzyszkolny Orodek Kultury Fizycznej w
Gdañsku, ul. Grunwaldzka 244.
§2
Miêdzyszkolnemu Orodkowi Kultury Fizycznej nadaje
siê Statut stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
§3
Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/167/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 27 marca 2003 r.
STATUT
MIÊDZYSZKOLNEGO ORODKA KULTURY FIZYCZNEJ
Statut okrela zasadê dzia³ania, cele i zadania MOKF
zwanego dalej Orodkiem.
Podstaw¹ prawn¹ dzia³ania Orodka jest:
 Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o Systemie Owiaty
(t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz 329 ze zm.),
 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. Publicznych Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).
Orodek jest publiczn¹ placówk¹ wychowania pozaszkolnego realizuj¹c¹ zadania w zakresie turystyki, korekcji
wad postawy i sportu szkolnego.
Orodek zapewnia szerokim krêgom dzieci i m³odzie¿y warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa
w ró¿nych formach kultury fizycznej oraz kszta³towania
po¿¹danych postaw wobec kultury fizycznej.
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I. CEL I PRZEDMIOT DZIA£ANIA ORODKA
Orodek realizuje zadania okrelone w ustawie a w
szczególnoci:
 integracji dzia³alnoci dydaktyczno-wychowawczej
szkó³ w zakresie kultury fizycznej,
 prowadzenie dzia³alnoci z zakresu promocji zdrowia,
 organizowanie wspó³pracy z radami pedagogicznymi
szkó³ w zakresie doboru treci, form i metod pracy w
kulturze fizycznej,
 organizowanie i zapewnienie pomocy merytorycznej
dla nauczycieli kultury fizycznej,
 integrowanie dzia³alnoci m³odzie¿owych organizatorów sportu i turystyki, opiekunów SKKT-PTTK, SKKTPTSM, UKS,
 rozwijanie zami³owania do uprawiania krajoznawstwa
i turystyki,
 prowadzenia pedagogizacji rodziców w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
 prowadzenie poradnictwa wad postawy,
 opracowywanie kierunków i form badañ kontrolnych
w kulturze fizycznej,
 integrowanie osób niepe³nosprawnych ze spo³eczeñstwem organizuj¹c imprezy sportowe, turystyczne i inne,
 stwarzanie warunków do realizacji dzia³añ nowatorskich w zakresie kultury fizycznej,
 rozwijanie ró¿norodnych zainteresowañ uczestników,
stwarzanie warunków do rozwoju umys³owego, moralno-spo³ecznego, estetycznego i fizycznego,
 kszta³tuje nawyki czynnego wypoczynku w wybranej
dyscyplinie,
 realizuje zajêcia s³u¿¹ce podnoszeniu ogólnej sprawnoci fizycznej,
 organizuje czynny wypoczynek w czasie ferii i wakacji
dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ Gdañska
 organizuje przegl¹dy, zawody dla dzieci, m³odzie¿y
szkolnej i uczestników placówki,
 wypracowuje najbardziej po¿¹dane formy pracy w
wychowankami, we wspó³pracy z Uczniowskim Klubem Sportowym i organizacjami pozarz¹dowymi.
Realizacja wymienionych zadañ podzielona jest na dzia³y:0
 rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzglêdnieniem
turystyki szkolnej,
 rehabilitacji ze szczególnym uwzglêdnieniem gimnastyki korekcyjnej i promocji zdrowia,
 sportu ze szczególnym uwzglêdnieniem sportu masowego dzieci i m³odzie¿y.
A. W ZAKRESIE TURYSTYKI
 w miarê mo¿liwoci i potrzeb organizuje i prowadzi
schroniska m³odzie¿owe sta³e lub sezonowe,
 programuje zadania schronisk m³odzie¿owych i zintegrowuje je z zadaniami Orodka,
 prowadzi bank informacji z turystyki szkolnej.
W zakresie turystyki i krajoznawstwa Orodek realizuje nastêpuj¹ce zadania:
 rozwija wiedzê o kraju,
 kszta³tuje postawy spo³ecznie po¿¹dane: postawy spo³eczne, interpersonalne, pronaturowe,
 kszta³tuje i rozwija wra¿liwoæ estetyczn¹,
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 wyrabia zainteresowania turystyczno-krajoznawcze,
 wyrabia nawyki racjonalnego organizowania i spêdzania czasu wolnego na uprawianie turystyki,
 prowadzi naukê kultury uprawiania turystyki, ochrony
przyrody i rodowiska,
 umo¿liwia zdobywanie podstawowych wiadomoci z
zakresu technik turystycznych,
 rozwija zainteresowania turystyk¹ a szczególnie tymi
formami, które s¹ po³¹czone z przebywaniem na zewn¹trz szko³y i miejsca zamieszkania,
 zapewnia mo¿liwoci korzystania z obiektów Orodka
i sprzêtu turystycznego,
 kszta³ci i szkoli kadry nauczycieli i instruktorów umiej¹cych organizowaæ proces odnowy si³ i  umacnia
zdrowie w trakcie ró¿norodnego rodzaju akcji turystycznych,
 integruje dzia³alnoæ dydaktyczno-wychowawcz¹ szkó³
w ramach pracowni,
 integruje dzia³alnoæ pozalekcyjn¹ uczniów zrzeszonych
w ko³ach i organizacjach uczniowskich zajmuj¹cych siê
turystyk¹, m³odzie¿owych organizatorów turystyki
i opiekunów SKKT, PTTK,
 wspó³pracuje z radami pedagogicznymi szkó³ w zakresie doboru treci, form i metod pracy turystyczno-krajoznawczej oraz aktywizacji uczniów do praktycznej
dzia³alnoci,
 wspó³pracuje z organizacjami spo³ecznymi zajmuj¹cymi siê turystyk¹ w kraju i poza jego granicami,
 organizuje wycieczki, zloty oraz wspó³dzia³a w organizacji imprez turystycznych w kraju i poza jego granicami organizowanymi przez inne organizacje spo³eczne
i turystyczne,
 organizuje wymiany i szkolenia grup turystycznych,
zespo³ów sportowych w kraju i poza jego granicami,
 organizuje i prowadzi wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ gdañskich,
 realizuje zamierzenia zwi¹zane z integracj¹ europejsk¹
w zakresie wymiany grup dzieci i m³odzie¿y (sport, turystyka, wymiana kulturalna).
B. W ZAKRESIE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Orodek koncentruje siê na spe³nianiu ni¿ej podanych
funkcji:
 szkoleniowo-metodycznej w stosunku do nauczycieli,
rodziców, personelu medycznego i lekarzy zajmuj¹cych
siê szkoln¹ korektyw¹,
 poradnictwie lekarsko-ortopedycznym,
 profilaktyce ze szczególnym uwzglêdnieniem form pracy owiaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 koordynacji w odniesieniu do szkó³, przedszkoli, placówek wychowania pozaszkolnego w Gdañsku a w
szczególnoci:
 prowadzi zajêcia korekcyjne dla dzieci z wadami, których korygowania szko³a nie ma mo¿liwoci,
 prowadzi instrukta¿e dla nauczycieli prowadz¹cych
zajêcia korekcyjno-kompensacyjne na terenie szkó³
i placówek wychowania pozaszkolnego oraz dla pracowników szkolnej s³u¿by zdrowia,
 opracowuje kierunki i formy badañ kontrolnych,
 opracowuje materia³y metodyczno-szkoleniowe dla
potrzeb samokszta³cenia siê nauczycieli, rodziców i personelu medycznego,
 wspólnie z CEN organizuje kursy szkoleniowo-metodyczno dla nauczycieli przedszkoli i szkó³ podstawo-
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wych w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 prowadzi dzia³ poradnictwa wad postawy,
 wspó³dzia³a z dzia³em metodycznym Szkolnej i Wojewódzkiej Przychodni Matki i Dziecka oraz Poradni¹ Ortopedyczn¹ lub Rehabilitacyjn¹ w okrelaniu form i metod pomocy szkole (opiekunom dziecka) w realizacji
systemu szkolnej korektywy,
 wspó³dzia³a z administracj¹ owiatow¹ zw³aszcza w
formie inicjatyw w realizacji profilaktyki, kompensacji
i promocji zdrowia,
 organizuje i wspó³dzia³a w organizacji profilowanych
kolonii zdrowotnych, opracowuje wytyczne programowe dla potrzeb tego typu kolonii,
 prowadzi z upowa¿nienia Urzêdu Miasta Gdañska bank
informacji dotycz¹cy realizacji systemu szkolnej korektywy w miecie Gdañsk,
 organizuje i prowadzi Olimpiady Specjalne dla dzieci
i m³odzie¿y upoledzonej umys³owo w stopniu umiarkowanym, znacznym i g³êbokim przy wspó³pracy z Pomorskim Kuratorium Owiaty w Gdañsku oraz DPS,
SOSW i DOA, szko³ami i przedszkolami specjalnymi.
C. W ZAKRESIE SPORTU SZKOLNEGO
 organizuje i prowadzi imprezy sportowo-rekreacyjne
dla szkó³ miasta Gdañska we wspó³pracy z Wydzia³em
Edukacji i Sportu Urzêdu Miejskiego w Gdañsku, Komisjami Rady Miasta Gdañska,
 wspó³dzia³a w organizacji oraz realizuje imprezy sportowo-rekreacyjne z organizacjami kultury fizycznej
i Okrêgowymi Zwi¹zkami Sportowymi,
 organizuje powszechnie dostêpny system wspó³zawodnictwa sportowego pomiêdzy szko³ami ró¿nego
szczebla,
 integruje sprawy edukacyjne i efekty w/w wspó³zawodnictwa z potencja³em organizacyjnym i celami stowarzyszeñ kultury fizycznej,
 organizuje szkolenia dla kadry instruktorskiej i trenerskiej dzia³aj¹cej w strukturach sportu szkolnego,
 prowadzi bazê danych szkolnych obiektów sportowych
oraz wszelkich organizacji dzia³aj¹cych w szkolnej kulturze fizycznej,
 koordynuje wspó³pracê miêdzy klubami szkol¹cymi
dzieci i m³odzie¿ w kraju i poza granicami kraju, w celu
wymiany dowiadczeñ oraz poznania metod i sposobu szkolenia.
W zakresie swych statutowych zadañ Orodek
uwzglêdnia treci nastêpuj¹cych dokumentów:
 Powszechna deklaracja Praw Cz³owieka,
 Konwencja Praw Dziecka.
II. NAZWA I SIEDZIBA PLACÓWKI
Miêdzyszkolny Orodek Kultury Fizycznej w Gdañsku
Organem prowadz¹cym jest Miasto Gdañsk.
Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Owiaty.
 Orodek posiada w³asne obiekty sta³e zlokalizowane
w Gdañsku:
 Wa³owa 21  Szkolne Schronisko M³odzie¿owe,
 Grunwaldzka 244  boisko sportowe, salê gimnastyczn¹ z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz Schronisko M³odzie¿owe.
 Obiekty wyposa¿one s¹ w sprzêt i urz¹dzenia do pro-
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wadzenia zajêæ wynikaj¹cych z typu i profilu dzia³alnoci. Obiekty spe³niaj¹ wszelkie warunki sanitarno- higieniczne stawiane tego typu obiektom.
Zajêcia z p³ywania korekcyjnego odbywaj¹ siê na basenach m. Gdañska.
Zajêcia dla dzieci ze skoliozami odbywaj¹ siê w rejonowych orodkach gimnastyki korekcyjnej we wszystkich dzielnicach m. Gdañska.
III. ORGANIZACJA I ZARZ¥DZANIE ORODKA
Miêdzyszkolny Orodek Kultury Fizycznej jest zespo³em placówek owiatowych, w sk³ad którego wchodz¹:
Miêdzyszkolny Orodek Sportu i Szkolne Schroniska M³odzie¿owe (ul. Wa³owa 21 i Al. Grunwaldzka 244):
1) Organami placówki s¹:
 Dyrektor,
 Rada Pedagogiczna,
 Rada rodziców,
2) w Orodku mo¿e byæ utworzone stanowisko wicedyrektora za zgod¹ organu prowadz¹cego,
3) podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ jest grupa
szkoleniowa.
Liczebnoæ grupy szkoleniowej podstawowej wynosi
minimum 12 osób, natomiast w grupach korekcyjnych  uzale¿niona jest od rodzaju wady postawy
i nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 6 osób w grupie. Liczba
i rodzaj dyscyplin sportu ujêtych programem szkolenia uzale¿nione s¹ od lokalnych potrzeb i warunków materialnych jakimi dysponuje Orodek.
4) Dyrektor Orodka zarz¹dza mieniem Orodka, ponosi odpowiedzialnoæ za samodzielnie podejmowane decyzje a tak¿e czynnoci wynikaj¹ce z udzielonego przez organ prowadz¹cy pe³nomocnictwa,
5) pracownicy Orodka s¹ pracownikami samorz¹dowymi i podlegaj¹ bezporednio Dyrektorowi Orodka,
6) Rada Pedagogiczna dzia³a w oparciu o Regulamin
Rady Pedagogicznej bêd¹cy za³¹cznikiem do niniejszego Statutu.
IV. UCZESTNICY
 Uczestnikami Orodka s¹ dzieci i m³odzie¿ szkó³ gdañskich za odrêbn¹ zgod¹ Rady Pedagogicznej równie¿
i m³odzie¿ pracuj¹ca.
 Sta³ym uczestnikiem Orodka jest osoba, która bierze
systematyczny udzia³ w szkoleniu.
 Obecnoæ uczestników sta³ych w szkoleniu podlega
kontroli.
 Okazjonalnym uczestnikiem jest m³odzie¿, która korzysta³a w sposób dorany z urz¹dzeñ placówki lub uczestnicz¹cego w imprezach organizowanych na terenie
Orodka.
 Uczestnicy stali przechodz¹ kontrolne badania lekarskie raz w roku.
Uczestnicy maj¹ prawo do:
 w³aciwie zorganizowanego systemu zajêæ, zgodnego
z zasadami higieny pracy umys³owej,
 opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo, ochronê i poszanowanie jego praw i godnoci,
 ¿yczliwego, podmiotowego traktowania podczas
uczestnictwa w zajêciach,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1009, 1010

 2838 

 samorz¹dnego, aktywnego wspó³uczestnictwa w ¿yciu placówki,
 rozwijanie zainteresowañ, zdolnoci i talentów,
 swobody wyra¿ania myli i przekonañ,
 korzystania z pomieszczeñ placówki, pracowni, wyposa¿enia, sprzêtu i pomocy dydaktycznych,
 korzystania z pomocy nauczyciela podczas zajêæ,
 korzystania z ró¿nych form pomocy (tak¿e materialnej
w szczególnie uzasadnionych przypadkach).
Obowi¹zkiem uczestnika placówki jest:
 systematyczne uczestnictwo w zajêciach,
 przestrzeganie zasad kultury wspó³¿ycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
Orodka,
 odpowiedzialnoæ za w³asne ¿ycie, zdrowie, higienê
oraz rozwój fizyczny i intelektualny,
 dba³oæ o sprzêt, ³ad i porz¹dek,
 przestrzeganie Regulaminu Orodka.
V. NAUCZYCIELE
I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBS£UGI
Orodek zatrudnia:
 nauczycieli  instruktorów,
 pracowników administracji i obs³ugi.
Zajêcia z uczestnikami w Orodku prowadz¹ nauczyciele, którzy opracowuj¹ szczegó³owe plany pracy i s¹
zobowi¹zani do ich realizacji w ci¹gu roku szkolnego.
Orodek jest placówk¹ bezferyjn¹.
Godziny pracy Orodka ustala Rada Pedagogiczna w
porozumieniu z organem prowadz¹cym placówkê z
uwzglêdnieniem potrzeb rodowiska,
 godziny pracy Orodka mog¹ byæ korygowane w trakcie roku szkolnego,
 zajêcia w formach sta³ych prowadzone s¹ we wszystkie dni tygodnia,
 zajêcia w formach okazjonalnych organizuje siê równie¿ w dni ustawowo wolne od pracy.
W zale¿noci od zapotrzebowania rodowiska zajêcia
prowadz¹ równie¿ specjalici nie bêd¹cy nauczycielami.
Szczegó³ow¹ organizacjê zajêæ w danym roku szkolnym okrela arkusz organizacyjny Orodka, opracowany przez Dyrektora najpóniej do 15 maja ka¿dego roku.
 liczbê nauczycieli i pracowników administracji i obs³ugi
zatrudnionych w placówce w danym roku szkolnym
zatwierdza organ prowadz¹cy placówkê na podstawie
arkusza organizacyjnego,
 zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników okrelaj¹ odrêbne przepisy,
 Orodek prowadzi i przechowuje dokumentacjê dzia³alnoci zgodnie z odrêbnymi przepisami,
 Orodek prowadzi gospodarkê finansow¹ i materia³ow¹ zgodnie z odrêbnymi przepisami.
VI. GOSPODARKA FINANSOWA ORODKA
Gospodarka finansowa orodka prowadzona jest na
zasadach okrelonych w ustawie o finansach publicznych
i innych aktach wykonawczych do w/w ustawy.
VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad

dzia³alnoci¹ Orodka okrelaj¹ odrêbne przepisy.
Orodek specjalizuje siê w prowadzeniu zajêæ dla dzieci
ze skoliozami oraz realizuje cie¿kê miêdzyprzedmiotow¹:
 edukacja regionalna
 dziedzictwo kulturowe w regionie
 edukacja prozdrowotna prowadzi bank informacji
dotycz¹cy realizacji systemu szkolnej korektywy oraz
turystyki szkolnej i m³odzie¿owej.
W Orodku mog¹ dzia³aæ stowarzyszenia i organizacje
(z wyj¹tkiem partii i organizacji politycznych), których celem statutowym jest dzia³alnoæ wychowawcza wród
dzieci i m³odzie¿y albo rozszerzenie i wzbogacenie form
dzia³alnoci Orodka.
Zgodê na podjêcie wspó³pracy ze stowarzyszeniami
i organizacjami wyra¿a Dyrektor po uprzednim zapoznaniu siê ze Statutem tej organizacji b¹d stowarzyszenia
i uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem i przepisami prawnymi wy¿szego rzêdu,
decyduje Dyrektor Placówki.
Statut zosta³ uchwalony i zatwierdzony na posiedzeniu Rady pedagogicznej w Miêdzyszkolnym Orodku
Kultury Fizycznej w dniu 06 wrzenia 2002 r.
Wszelkich zmian niniejszego statutu dokonuje Rada Pedagogiczna Orodka w formie uchwa³y.

1010
UCHWA£A Nr VI/59/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie gminy.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu porz¹dku i czystoci w gminach (Dz. U.
1996 r. Nr 132 poz. 622 zm. 1997 Nr 121 poz. 770, Nr 60
poz. 369, 2000 Nr 22 poz. 272, 2001 Nr 100 poz. 1085,
Nr 154 poz. 1800, 2002 r. Nr 113 poz. 984) po zasiêgniêciu opinii Inspektora Sanitarnego uchwala siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady dotycz¹ce utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej Nr XLII/270/97 z dnia
26 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych
zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy
i Nr LV/396/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. o zmianie uchwa³y Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr XLII/270/97 z dnia 26
czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/59/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 marca 2003 r.
ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOCI
I PORZ¥DKU NA TERENIE MIASTA

11.

§1
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie nieruchomoci.
1. Obowi¹zek utrzymania czystoci i porz¹dku oraz
dbania o jej estetyczny wygl¹d spoczywa na w³acicielu tej nieruchomoci.
2. Tereny zielone i ogródki przydomowe znajduj¹ce
siê na terenie nieruchomoci powinny byæ estetyczne i zadbane.
3. Tereny zielone po³o¿one w miejscach publicznych,
a w szczególnoci: na obszarze osiedli mieszkaniowych, parków, skwerów, itp. nie powinny byæ wykorzystywane do uprawy warzyw i owoców. Na
tych terenach powinny byæ sadzone roliny ozdobne.
4. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do regularnego strzy¿enia trawy nie rzadziej ni¿ raz w
miesi¹cu.
5. Obowi¹zkiem w³aciciela nieruchomoci jest utrzymanie w nale¿ytym stanie sanitarnym i porz¹dkowym pojemników na odpady sta³e, szamb, kabin
WC.
6. Zarz¹dcy dróg s¹ zobowi¹zani niezw³ocznie jednak
nie póniej ni¿ do koñca kwietnia ka¿dego roku usun¹æ skutki wynikaj¹ce z utrzymania tych dróg w
okresie zimowym, a w szczególnoci do usuniêcia
z nich ziemi oraz piasku.
7. Organizatorów imprez masowych na wolnym powietrzu zobowi¹zuje siê do:
1) bie¿¹cego utrzymania porz¹dku i czystoci,
2) ustawienia odpowiedniej iloci pojemników na
odpady,
3) uprz¹tniêcia terenu po zakoñczeniu imprezy.
8. Zarz¹dy Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych zobowi¹zani s¹ do ustawienia pojemników na odpady na terenie ogrodów dzia³kowych w iloci odpowiedniej do wytworzonych odpadów.
9. Mieszkañcy s¹ zobowi¹zani do segregowania mieci tj. papieru, szk³a, plastiku na obszarach gdzie
ustawione s¹ pojemniki do segregacji tych odpadów.
10. Uprz¹tanie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z czêci nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku
publicznego nale¿y do obowi¹zków w³aciciela lub
zarz¹dcy terenu w przypadku gdy zostanie on ustanowiony i odbywa siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) uprz¹tanie chodników z nieczystoci w okresie
od marca do padziernika winno odbywaæ siê
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poprzez zamiatanie i odchwaszczanie chodników
a powsta³e nieczystoci powinny byæ uprz¹tniête
do krawêdzi jezdni.
2) w miesi¹cach od listopada do marca, je¿eli wyst¹pi go³oled, nale¿y niezw³ocznie po wyst¹pieniu
z³ych warunków atmosferycznych chodnik posypaæ piaskiem.
3) w przypadku wyst¹pienia opadów niegu, w chwili po ich zakoñczeniu, nale¿y chodnik odnie¿yæ
i posypaæ piaskiem, nieg nale¿y pryzmowaæ
wzd³u¿ krawêdzi chodnika.
4) po usuniêciu b³ota z chodników nale¿y je zgarn¹æ
do krawêdzi jezdni.
Dzia³ania wynikaj¹ce z realizacji postanowieñ pkt 10
nie mog¹ powodowaæ uszkodzeñ nawierzchni chodników. Dotyczy to równie¿ realizacji obowi¹zku w³acicieli usuniêcia lodu, niegu i b³ota z chodników
po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci.
Usuwanie nieczystoci z trawników placów zabaw i innych terenów znajduj¹cych siê w granicach nieruchomoci a s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego nale¿y do
obowi¹zków w³aciciela lub zarz¹dcy terenu w przypadku gdy zostanie on ustanowiony.
W³aciciele nieruchomoci wyposa¿onych w piaskownice znajduj¹ce siê w miejscach publicznych, ze
wzglêdu na mo¿liwoæ zaka¿enia dzieci chorobami
paso¿ytniczymi, s¹ zobowi¹zani do wymiany piasku
przynajmniej raz w roku w okresie wiosennym w terminie do 30 kwietnia ka¿dego roku.
Mycie i naprawy pojazdów mechanicznych winny siê
odbywaæ w miejscach do tego wyznaczonych tj. w
myjniach i warsztatach samochodowych.
Dopuszcza siê mycie pojazdów mechanicznych czyst¹ wod¹ bez u¿ycia rodków chemicznych na terenach utwardzonych, oznaczonych po³o¿onych poza
pasami drogowymi i miejscami u¿ytecznoci publicznej.
§2

Wymagania dotycz¹ce rozmieszczania i utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomoci i na drogach publicznych Wymagania dotycz¹ce czêstotliwoci
i sposobu pozbywania siê odpadów komunalnych lub
nieczystoci ciek³ych z terenów nieruchomoci oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
1. Ka¿da nieruchomoæ powinna byæ wyposa¿ona w
pojemnik metalowy lub plastikowy, estetyczny, oznaczony numerem posesji, szczelnie zamykany, który
winien staæ w miejscu specjalnie przygotowanym:
utwardzonym, utrzymanym w czystoci. Pojemnik
winien staæ w miejscach nie stwarzaj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców, oddalony od ci¹gów ulicznych. Dopuszcza siê ustawienie tylko znormalizowanych pojemników i kontenerów typu: KP  7, PA 
1100l, P  110l.
1) Nieruchomoci zabudowane budynkiem, w którym zamieszkuje do czterech osób winny byæ wyposa¿one w pojemnik o pojemnoci nie mniejszej ni¿ 110 l (P-110l.).
2) Nieruchomoci zabudowane budynkiem, w którym zamieszkuje od piêciu do omiu osób winny
byæ wyposa¿one w pojemniki o pojemnoci nie
mniejszej ni¿ 220 l. (2*P-110l.).
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3) Nieruchomoci zabudowane budynkiem, w którym
zamieszkuje powy¿ej omiu osób winny byæ wyposa¿one w pojemniki których ³¹czna pojemnoæ
odpowiada³a bêdzie iloczynowi liczby zamieszka³ych osób x 27,5 l. (KP  7 lub PA-1100l.).
4) Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹
oraz inne jednostki organizacyjne, a w szczególnoci: urzêdy administracji, zak³ady opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej, szko³y, przedszkola, powinny posiadaæ pojemniki s³u¿¹ce do gromadzenia
sta³ych odpadów komunalnych o pojemnoci odpowiedniej do zakresu i rodzaju prowadzonej dzia³alnoci.
Obowi¹zek posiadania pojemników na odpady dotyczy równie¿ terenów budowy i terenów na których
znajduj¹ siê gara¿e w zabudowie szeregowej.
W okresie od maja do wrzenia pojemniki winny byæ
poddawane dezynfekcji nie rzadziej ni¿ raz miesi¹cu.
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia sta³ych odpadów komunalnych powinny byæ opró¿niane w zale¿noci od potrzeb nie rzadziej jednak ni¿ raz w tygodniu.
Sta³e odpady komunalne, które ze wzglêdu na wielkoæ lub charakter (meble, artyku³y gospodarstwa domowego np.: lodówki, pralki) powinny byæ wywo¿one przez w³acicieli nieruchomoci bezporednio na
wysypisko komunalne lub te¿ wystawione obok pojemników w terminach ustalonych z podmiotem zajmuj¹cym siê usuwaniem odpadów komunalnych.
W³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany do usuwania odpadów wielkogabarytowych na bie¿¹co.
Pojemniki na odpady powinny byæ przystosowane do
opró¿niania za pomoc¹ urz¹dzeñ mechanicznych.
Kosze uliczne znajduj¹ce siê w miejscach publicznych
w okresie od 01.10 do 30.04 powinny byæ opró¿niane co najmniej dwa razy w tygodniu, a od 01.05 do
30.09 co najmniej trzy razy w tygodniu.
Odpady komunalne powinny byæ gromadzone do
pojemnika przystosowanego do gromadzenia tego
typu odpadów.
Odpady komunalne z terenów budowy nale¿y usuwaæ na bie¿¹co tak aby na tym terenie zapewniæ porz¹dek.
Ka¿da z nieruchomoci nie przy³¹czona do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej powinna byæ pod³¹czona do
zbiornika bezodp³ywowego.
Wywóz nieczystoci ciek³ych powinien nastêpowaæ
stosownie do iloci zu¿ytej wody, tak by nie dopuciæ
do przepe³nienia zbiorników bezodp³ywowych. Potwierdzenie wywozu (rachunki) cieków przez firmy
posiadaj¹ce koncesjê na wywóz nieczystoci ciek³ych
powinno przechowywaæ siê przez okres dwóch lat.
Do przyjmowania nieczystoci p³ynnych w³aciwa jest
tylko oczyszczalnia cieków.
Teren budowy powinien byæ wyposa¿ony w kabinê
WC.
Sk³adowanie odpadów z terenu miasta Kwidzyna
mo¿liwe jest tylko na sk³adowisku odpadów zatwierdzonych decyzj¹ administracyjn¹.
Do przeprowadzania us³ug w zakresie oczyszczania,
unieszkodliwiania, wykorzystywania odpadów komunalnych upowa¿nione s¹ podmioty posiadaj¹ce zezwolenie wydane w formie decyzji przez Burmistrza
Miasta Kwidzyna.

§3
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe.
1. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe zobowi¹zane
s¹ do:
1) sprz¹tania i usuwania odchodów pozostawionych
przez te zwierzêta na terenach przeznaczonych do
wspólnego u¿ytku.
2) wyposa¿enia psów w obro¿ê z oznaczeniem umo¿liwiaj¹cym identyfikacjê w³aciciela.
3) wyprowadzania psów wy³¹cznie na smyczy i w kagañcu.
4) okazywania na ¿¹danie osób uprawnionych dowodu wniesienia podatku od posiadania psa oraz dowodu dokonania obowi¹zkowego szczepienia.
2. Psy zwolnione ze smyczy bez kagañca lub bez znaczka
identyfikacyjnego oraz psy pozostawione bez dozoru
w miejscach publicznych traktowane bêd¹ jako bezdomne, chwytane i doprowadzone do schroniska dla
bezdomnych zwierz¹t.
3. Zabrania siê wyprowadzania psów na tereny s³u¿¹ce
do zabaw dzieci tj. na teren ogródków jordanowskich,
placów rekreacyjnych, piaskownic, boisk, szkó³, przedszkoli i ¿³obków.
4. Na terenie miasta Kwidzyna psy bez smyczy mo¿na
wyprowadzaæ na specjalnie oznaczone miejsca, tj.:
1) ul. Plantowa  teren by³ej w¹skotorówki,
2) ul. Polna  teren zielony przy ogródkach dzia³kowych,
3) ul. Strumykowa  teren niezabudowany przed wjazdem na Strzelnice Miejsk¹,
4) ul. Sportowa  skrzy¿owanie z os. Zacisze (przy stadionie miejskim),
5) ul. Baczyñskiego  oznaczony teren zielony pasa¿u
miejskim,
6) ul. Staszica  oznaczony teren niezabudowany,
7) ul. Sokola, oznaczony teren niezabudowany po³o¿ony pomiêdzy ul. Sokol¹ a ul. ¯abi¹,
8) ul. Chrobrego  oznaczony teren niezabudowany
przy boisku sportowym,
9) ul. Hallera  park (czêæ granicz¹ca z torowiskiem),
10) ul. Gdañska  tereny zielone przy gdanisku,
11) ul. Warszawska  oznaczone miejsce w parku za
Urzêdem Miejskim.
5. Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej a agresywn¹ wymaga zezwolenia Burmistrza
Miasta Kwidzyna wydanego na zasadach okrelonych
odrêbnymi przepisami i tym, ¿e zwolenie nie bêdzie
wydawane jeli pies bêdzie lub jest utrzymywany w
warunkach i sposób, które stanowi¹ zagro¿enie dla
ludzi lub zwierz¹t.
§4
Wymagania dotycz¹ce utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej.
1. Na terenie miasta Kwidzyna wprowadza siê zakaz
utrzymywania zwierz¹t gospodarskich z wyj¹tkiem
terenów gospodarstw rolnych po³o¿onych w granicach miasta.
2. Na pozosta³ych terenach zwierzêta gospodarskie
mog¹ byæ utrzymywane jeli w³aciciel zainteresowany hodowl¹ uzyska³ pisemn¹ zgodê w³acicieli
b¹d u¿ytkowników s¹siednich nieruchomoci.
3. Wprowadza siê zakaz hodowli go³êbi na terenie mia-
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sta za wyj¹tkiem gospodarstw rolnych bêd¹cych w granicach miasta.
4. Dopuszcza siê prowadzenie hodowli go³êbi na terenie
miasta po uprzednim uzyskaniu zgody mieszkañców
danej nieruchomoci i s¹siednich nieruchomoci na
której zlokalizowany jest go³êbnik.
§5
Deratyzacja na terenie gminy i sposoby jej przeprowadzania.
1. Obowi¹zkowej deratyzacji podlegaj¹ obszary:
1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego
jedno i wielorodzinnego,
2) tereny przemys³owe zak³adów pracy, przetwórstwa
rolno  spo¿ywczego i innych jednostek organizacyjnych.
2. Deratyzacjê przeprowadza siê obowi¹zkowo:
1) deratyzacja wiosenna w kwietniu ka¿dego roku,
2) deratyzacja jesienna we wrzeniu ka¿dego roku.

1011
UCHWA£A Nr VI/60/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia na terenie miasta Kwidzyna liczby
punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231;
Nr 167, poz. 1372) i w zwi¹zku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. 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 214, poz. 1806) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê na terenie miasta Kwidzyna liczbê punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y na 80.
2. Ustala siê na terenie miasta Kwidzyna liczbê punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y na 50.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVI/334/01 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 25 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów na sprzeda¿ napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr VI/61/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kwidzyna miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231;
Nr 167, poz. 1372) i w zwi¹zku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. 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 214, poz. 1806) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê, ¿e punkty sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych nie mog¹ byæ usytuowane:
1) na terenach targowisk,
2) w barach mlecznych,
3) w sklepach prowadz¹cych wy³¹cznie sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych,
4) w piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
5) w budynkach mieszkalnych zabudowy szeregowej
i us³ugowo-mieszkalnych zabudowy szeregowej.
2. Usytuowanie punktów sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych w budynkach o których mowa w
ust. 1 pkt 5 mo¿liwe jest, je¿eli w³aciciele budynków
s¹siaduj¹cych bezporednio z tymi budynkami wyra¿¹ pisemn¹ zgodê na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
§2
1. Ustala siê, ¿e punkty sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych nie mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m od nastêpuj¹cych obiektów:
1) placówek owiatowo-wychowawczych,
2) szpitali,
3) hospicjów,
4) kocio³ów i innych miejsc kultu religijnego,
5) cmentarzy.
2. Usytuowanie punktów sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m
od obiektów wymienionych w ust. 1 jest dopuszczalne
jedynie w przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o wydanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
uzyska pozytywn¹ opiniê w³acicieli obiektów lub osób
przez nich upowa¿nionych.
§3
Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych wydane na dotychczasowych zasadach zachowuj¹ moc do
up³ywu terminu na jaki zosta³y wydane.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XLIV/285/97 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia
na terenie miasta liczby punktów na sprzeda¿ napojów
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc i warunków sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
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§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
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UCHWA£A Nr VI/62/2003 r.
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733; z 2002 Nr 168, poz. 1383, Nr 113,
poz. 984) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, jak w za³¹czniku nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
Wyci¹g z za³¹cznika
do uchwa³y Nr VI/62/2003 r.
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 marca 2003 r.
4. Zasady polityki czynszowej.
Polityka czynszowa w Miecie Kwidzynie prowadzona
jest m oparciu o ustawê. Jest ona realizowana wg nastêpuj¹cych zasad :
1) ustalanie wysokoci op³at czynszowych za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu odbywa siê zgodnie a
art. 7 ustawy. Przy ustalaniu wysokoci czynszu brane s¹ pod uwagê:
a) po³o¿enie budynku,
b) po³o¿enie lokalu w budynku, np. kondygnacja, stopieñ nas³onecznienia lokalu,
c) wyposa¿enie budynku i lokalu w urz¹dzenia techniczne i instalacje oraz ich stan,
d) ogólny stan techniczny budynku.
3. Dla potrzeb naliczania czynszu ustala siê nastêpuj¹ce
kategorie lokali w zale¿noci od ich wyposa¿enia:
kat. 1 mieszkanie z c.w., c.o.. gazem instalacj¹ wod.kan. oraz ³azienk¹ lub w.c.,
kat. II mieszkanie z c.o., gazem instalacj¹ wod.-kan. oraz
lazicnk¹ lub w.c.,
kat. III mieszkanie z gazem i instalacj¹ wod.-kan. oraz
³azienk¹ lub w.c.

kat. IV mieszkanie z instalacj¹ wodn¹ i szambem, gazem oraz ³azienk¹ lub w.c.,
kat. V mieszkanie z gazem, instalacj¹ wodn¹ i szambem (w.c. poza budynkiem),
kat. VI mieszkanie z gazem i wod¹(w.c. poza budynkiem),
kat. VII mieszkanie bez urz¹dzeñ (w.c. poza budynkiem).
4. Zmiana wysokoci stawek czynszowych odbywaæ siê
bêdzie raz do roku.
5. Sposoby i zasady zarz¹dzania i administrowania lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobem gminy.
Sposoby i zasady obowi¹zuj¹ce przy zarz¹dzaniu i administrowaniu mieszkaniowym zasobem gminy.
1. Zadania zwi¹zane z zarz¹dzaniem i administrowaniem zasobem mieszkaniowym gminy realizowaæ
bêdzie wykonawca wy³aniany w drodze przetargu.
2. Szczegó³owy zakres obowi¹zków zarz¹dcy i administratora mieszkaniowego zasobu gminy zwarty bêdzie w umowie.
3. Realizacja zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zków zawartych w tych aktach prawnych bêdzie finansowana
na podstawie za³o¿eñ zawartych w rocznych planach
rzeczowo-finansowych, które zarz¹dzaj¹cy bêdzie
mia³ obowi¹zek przedstawiæ do zatwierdzenia Burmistrzowi.

1014
UCHWA£A Nr VI/63/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 marca 2003 r.
o zmianie uchwa³y nr XXXVII/338/01 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733; z 2002 r. 168, poz. 1383, Nr 113,
poz. 984) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale nr XXXVII/338/01 Rady Miejskiej w Kwidzynie z 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Na licie lokali mieszkalnych mog¹ byæ umieszczane osoby, których redni miesiêczny dochód
brutto na jednego cz³onka rodziny w III kwartale
roku, w którym rozpatrywany jest wniosek o przydzia³ lokalu mieszkalnego, zawiera siê w przedziale
od 100% do 150% najni¿szej emerytury w rodzinie jednoosobowej lub zawiera siê w przedziale
od 70% do 100% najni¿szej emerytury w rodzinie
wieloosobowej,
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Na licie lokali socjalnych mog¹ byæ umieszczane osoby, których redni miesiêczny dochód brutto na jednego cz³onka rodziny w III kwartale roku,
w którym rozpatrywany jest wniosek o przydzia³
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lokalu socjalnego, zawiera siê w przedziale od 70%
do nie wiêcej ni¿ 100% najni¿szej emerytury w rodzinie jednoosobowej lub zawiera siê w przedziale
od 50% do nie wiêcej ni¿ 70% najni¿szej emerytury
w rodzinie wieloosobowej,
3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Rodziny, których dochód brutto w rodzinie w III
kwartale roku, w którym rozpatrywany jest wniosek
nie przekracza 70% najni¿szej emerytury w rodzinie
jednoosobowej lub nie przekracza 50% najni¿szej
emerytury w rodzinie wieloosobowej, mog¹ byæ kierowane do Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej,
który w ramach swoich mo¿liwoci, za zgod¹ tych
osób, bêdzie umieszcza³ je w noclegowniach lub domach dla bezdomnych,
§ 2 otrzymuje brzmienie 1. Do poprawy warunków
mieszkaniowych mog¹ byæ kwalifikowani wnioskodawcy, którzy:
1) w lokalu, z którego ubiegaj¹ siê o przydzia³ lokalu
zamieszkuj¹ od 5 lat a powierzchnia mieszkalna nie
przekracza:
a) 5 m2/osobê  w rodzinie dwu i wiêcej osobowej,
b) 10 m2/osobê  w rodzinie jednoosobowej,
2) spe³niaj¹ warunki pkt 1 a jednoczenie zamieszkuj¹
w budynkach, w których wystêpuje jeden z poni¿szych elementów:
a) brak jest instalacji kanalizacyjnej,
b) w.c. znajduje siê poza budynkiem mieszkalnym,
c) w.c. znajduje siê poza lokalem mieszkalnym i u¿ytkowane jest wspólnie przez kilka rodzin,
d) kuchnia u¿ytkowana jest przez kilka rodzin,
e) zajmowany przez wnioskodawcê lokal nie posiada kuchni,
Komisja mo¿e zakwalifikowaæ równie¿ wnioski osób,
których kryterium metra¿owe jest przekroczone o 5%,
§ 3 w ust. 1 pkt 4, ust. 4 pkt 3 nazwê Komisja ds. Przydzia³u Mieszkañ zastêpuje siê wyrazami  Komisja
w³aciwa do spraw mieszkaniowych zwana dalej Komisj¹.
§ 4:
1) w ust. 2 nazwê Komisja ds. Przydzia³u Mieszkañ
zastêpuje siê wyrazem Komisja,
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie Osoby dokonuj¹ce zamian lokali zobowi¹zane s¹ do wykonywania wszelkich prac remontowych na w³asny koszt, z wyj¹tkiem remontu instalacji gazowej, je¿eli zaistnieje taka
potrzeba,
3) dodaje siê ust. 10 o treci Pracownik raz na kwarta³
bêdzie informowa³ Komisjê o dokonanych zamianach.
W § 5:
1) w ust. 2, 3, 4, 7, 11, 13, nazwê Komisja ds. Przydzia³u Mieszkañ zastêpuje siê wyrazem Komisja,
2) w ust. 7 wyraz Zarz¹d Miejski zastêpuje siê wyrazem Burmistrz,
3) ust. 18 otrzymuje brzmienie Upowa¿niony przez
wynajmuj¹cego administrator mo¿e roz³o¿yæ kaucjê
mieszkaniow¹ na 5 miesiêcznych rat pod warunkiem,
¿e:
1) dochód miesiêczny brutto w rodzinie wieloosobowej ubiegaj¹cej siê o roz³o¿enie kaucji na raty
zawiera siê w przedziale od 70% do 100% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu rozpatrywania w przeliczeniu na 1 cz³onka rodziny, w kwartale poprzedzaj¹cym naliczenie kaucji,
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2) dochód miesiêczny w rodzinie jednoosobowej
ubiegaj¹cej siê o roz³o¿enie kaucji na raty zawiera siê w przedziale od 100% do 150% najni¿szej
emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu rozpatrywania,
w kwartale poprzedzaj¹cym naliczenie kaucji,
4) ust. 20 otrzymuje brzmienie Wynajem lokali socjalnych:
1) Umowa najmu lokalu socjalnego mo¿e byæ zawarta na czas oznaczony do 2 lat.
2) Umowê najmu na lokal socjalny, po up³ywie oznaczonego w niej czasu, mo¿na przed³u¿yæ na nastêpny okres, je¿eli dochód brutto w kwartale poprzedzaj¹cym ubieganie siê o przed³u¿enie umowy zawiera siê w przedziale od 70% do 100%
najni¿szej emerytury w rodzinie jednoosobowej
lub zawiera siê w przedziale od 50% do 70% najni¿szej emerytury w rodzinie wieloosobowej.
3) Osoba ubiegaj¹ca siê o przed³u¿enie najmu lokalu socjalnego nie mo¿e posiadaæ zad³u¿enia w
op³atach czynszowych.
4) W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega siê o przed³u¿enie umowy najmu na lokal socjalny spe³nia
kryterium dochodowe umo¿liwiaj¹ce przed³u¿enie umowy lecz posiada zad³u¿enie w op³atach
czynszowych, w wysokoci nie przekraczaj¹cej
rocznych op³at czynszowych wraz z mediami,
wynajmuj¹cy mo¿e przed³u¿yæ tak¹ umowê na
okres 1 r. pod warunkiem dostarczenia przez wnioskodawcê porozumienia, w którym zobowi¹zuje
siê do sp³aty zad³u¿enia w okresie 12 miesiêcy.
5) Umowy nie przed³u¿a siê w sytuacji o której mowa
w pkt 4, je¿eli wnioskodawca nie wywi¹zywa³ siê
z wczeniej zawartych porozumieñ.
6) W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiegaj¹cy siê o
przed³u¿enie umowy najmu nie spe³nia kryterium
dochodowego umo¿liwiaj¹cego przed³u¿enie
umowy wynajmuj¹cy mo¿e:
a) przed³u¿yæ umowê najmu na okres 1 r. dotychczasowemu najemcy lokalu socjalnego, którego dochód przekracza kryterium dochodowe,
pod warunkiem dostarczenia potwierdzonego
dokumentu, ¿e oczekuje na otrzymanie lokalu
w okresie 1 r.,
b) przed³u¿yæ umowê najmu najemcy lokalu socjalnego, który nie spe³nia minimalnego kryterium dochodowego, jeli nie ma zad³u¿enia w
op³atach czynszowych,
6. § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie W przypadku, gdy najemca opuci³ lokal, dokona³ rozwi¹zania umowy najmu i wyprowadza siê do innej miejscowoci, a w lokalu tym pozostalj¹ jego zstêpni, wstêpni, pe³noletnie
rodzeñstwo, Gmina Kwidzyn mo¿e zawrzeæ z nimi
umowê najmu, o ile osoby te by³y zameldowane na
pobyt sta³y z najemc¹ do chwili jego wyprowadzenia
siê. Nie dotyczy to osób, które maj¹ tytu³ prawny do
zajmowania innego lokalu mieszkalnego.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
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Gdañsk, dnia 30 kwietnia 2003 r.

1015
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/760-A/8/2003/III/CW
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz
z 2003 r. Nr 50, poz. 424) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 25 lutego 2003 r.
Stoczni Marynarki Wojennej
z siedzib¹ w Gdyni
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 000173114
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy, których wysokoæ zosta³a uwzglêdniona w cenach i stawkach
op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia 31
maja 2005 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a z dnia 29 wrzenia 2000 r. Nr
WCC/905/760N/3/2000/ZJ,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 12 listopada
1998 r. Nr PCC/632/760/U/OT1/98/JK, zmienion¹

decyzj¹ Nr PCC/632A/760/W/3/2001/ZJ z dnia 23 lutego
2001 r., w dniu 25 lutego 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy. Przy ustalaniu wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono
przede wszystkim wzrost uzasadnionych kosztów amortyzacji, kosztów energii elektrycznej oraz kosztów paliw
(gazu ziemnego i oleju opa³owego).
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowiono orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wyma-
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ganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej
ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Stocznia Marynarki Wojennej
ul. midowicza 48
81-127 Gdynia
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a.
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/760-A/8/2003/III/CW
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
Spis treci:
Czêæ I  objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ II  Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej
z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ III  Podzia³ odbiorców na grupy
Czêæ IV  rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
Czêæ V  warunki stosowania cen i stawek op³at
Czêæ VI  zasady wprowadzania ORAZ zmiany cen
i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
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poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48 poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802, z 2002 r., Nr 74 poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96,
poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj.
Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. midowicza 48, zwana dalej SMW,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzy-
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manie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.
2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
 KP  ród³o ciep³a zlokalizowane na terenie SMW,

wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci pary wodnej, pochodz¹ce z przetworzenia gazu ziemnego lub oleju opa³owego.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
SMW prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji:
 na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/905/760/N/3/2000/
ZJ z dnia 29 wrzenia 2000 r.,
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/632/760/
U/OT1/98/JK z dnia 12 listopada 1998 r., zmienionej
decyzj¹ Nr PCC/632A/760/W/3/2001/ZJ z dnia 23 lutego 2001 r.

CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy

Grupa odbiorców

Charakterystyka odbiorców

A

Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a KP, dostarczane jest do obiektów sieci¹
ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ SMW i przez ni¹ eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne
stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at

4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.
Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
Grupa
odbiorców
roczna

Grupa A

60747,72

rata
miesiêczna

5062,31

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
[z³/m3]

24,76

6,98

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]

roczna

86,04

rata
miesiêczna

7,17

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
sta³a

zmienna

[z³/MW]
roczna

rata
miesiêczna

348,96

4187,52

[z³/GJ]

0,69

4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*
Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
Grupa
odbiorców
roczna

Grupa A

74112,22

rata
miesiêczna

6176,02

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
[z³/m3]

30,21

8,52

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
roczna

104,97

rata
miesiêczna

8,75

stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
sta³a

zmienna

[z³/MW]
roczna

rata
miesiêczna

5108,77

425,73

[z³/GJ]

0,84

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budow-

lanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
664 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim

 2847 

Poz. 1015, 1016

uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.3.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy,
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o
których mowa w pkt 4.3.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at stosowane s¹ przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez SMW standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez
odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania
oraz zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie SMW
wprowadza do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych
w niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ poinformowani
pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹
ich obowi¹zywania.
Dyrektor
E. Ossowicki
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OG£OSZENIE
Starosty Powiatu Nowodworskiego
z dnia 5 maja 2003 r.
w sprawie trybu zg³aszania kandydatów na cz³onka
Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych.
Starosta Powiatu Nowodworskiego informuje, ¿e
przyjmuje zg³oszenia od dzia³aj¹cych na terenie powiatu
nowodworskiego organizacji pozarz¹dowych, fundacji
oraz przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego
(powiatu i gmin) kandydata na cz³onka Powiatowej Rady
ds. Osób Niepe³nosprawnych, bêd¹cej organem opiniodawczo  doradczym.
Zg³oszenia przyjmuje siê w sekretariacie Starostwa Powiatu Nowodworskiego ul. Sikorskiego 23 w terminie
30 dni od dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia.
Starosta
M. Molski
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