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UCHWA£A Nr LV/568/98
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 18 czerwca 1998 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla ulic Towarowej i Cegielnianej.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-11, art. 18, 28,
29, 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 89, poz. 415, zm.:
z 1996 r. Nr 106, poz. 498 i z 1997 r. Nr 111, poz. 726,
Nr 133, poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, 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. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.

Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Miasta, Rada Miejska w Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29
marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 116) i zmian
do planu zatwierdzonych uchwa³¹ Nr XX/127/91 Rady
Miejskiej w Rumi z dnia 29 sierpnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 16, poz. 122), uchwa³¹ Nr VII/49/94 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 24 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28,
poz. 146) oraz uchwa³¹ Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej w
Rumi z dnia 28 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12,
poz. 41) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszary dzia³ek, w za³¹czniku graficznym oznaczone
symbolem KS, przeznacza siê na funkcjê obs³ugi ko-
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munikacyjnej terenu  ulice lokalne, jednojezdniowe,
dwupasmowe (ul. Towarowa i Cegielniana).
2. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE.
2.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) ulice lokalne, jednojezdniowe, dwupasmowe,
b) dopuszczalna minimalna szerokoæ ul. Towarowej
i Cegielnianej w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0 m;
c) dopuszcza siê czasowe parkowanie w zatokach
przykrawê¿nikowych w obrêbie ulic Towarowej i
Cegielnianej,
d) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich,
e) nale¿y przewidzieæ pas zadrzewieñ i zakrzewieñ od
strony wschodniej ulicy tj. od terenów kolejowych,
f) budowa ulicy nie mo¿e naruszaæ terenów lenych
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, projekt budowlany nalezy uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
g) przyjête powy¿ej ustalenia wyczerpuj¹ zakres planu, pozosta³ych ustaleñ zawartych w § 2 uchwa³y
Rady Miejskiej Rumi o przyst¹pieniu do zmian w
planie ogólnym (uchwa³a Nr XXVIII/237/96 z dnia
27 czerwca 1996 r.) nie wprowadza siê.
2.2.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu miejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych ul. Towarowej lub Cegielnianej,
b) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
utwardzonych (dróg, placów itp.) za porednictwem separatorów ropopochodnych i piasku do
sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Towarowej i Cegielnianej;
c) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. Towarowej i Cegielnianej,
d) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejsce i sposób wskazany przez Urz¹d Miejski w Rumi.
§2

Poz. 90, 91

tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w
art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi zatwierdzony uchwa³¹ Nr XV/59/90
Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29 marca
1990 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi:
 uchwa³¹ Nr XX/127/91 Rady Miejskiej w Rumi z dnia
29 sierpnia 1991 r.,
 uchwa³a nr VII/49/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 1994 r.;
 uchwa³¹ Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej w Rumi z dnia
28 marca 1996 r.
we fragmentach objêtych granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego*, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J.Z. Nowicki

91
UCHWA£A Nr LV/573/98
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 18 czerwca 1998 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla dzia³ek w pasie o szerokoci 60,0 m od strony wschodniej linii regulacyjnej ul. I Dywizji Wojska Polskiego, pomiêdzy ul. Partyzantów i Czerwon¹ Drog¹.

Ustala siê 0% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci
nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci
przez obecnego w³aciciela.

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-11, art. 18, 28,
29, 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 89, poz. 415, zm.:
z 1996 r. Nr 106, poz. 498 i z 1997 r. Nr 111, poz. 726,
Nr 133, poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, 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. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Miasta, Rada Miejska w Rumi uchwala, co nastêpuje:

§4

§1

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego*,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z

Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29
marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 116) i zmian
do planu zatwierdzonych uchwa³¹ Nr XX/127/91 Rady
Miejskiej w Rumi z dnia 29 sierpnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 16, poz. 122), uchwa³¹ Nr VII/49/94 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 24 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28,

* od dnia 1 stycznia 1999 r. w³aciwym, organem promulgacyjnym jest Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego

* od dnia 1 stycznia 1999 r. w³aciwym, organem promulgacyjnym jest Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego ulic
Towarowej i Cegielnianej, Miasto Rumia, w skali 1:1000,
stanowi¹ce za³¹czniki do uchwa³y (za³¹czniki nr 1 i nr 2).
§3

Poz. 91
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poz. 146) oraz uchwa³¹ Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej
w Rumi z dnia 28 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12,
poz. 41) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar dzia³ek w pasie o szerokoci 60,0m od strony
wschodniej linii regulacyjnej ul. I Dywizji Wojska Polskiego, pomiêdzy ul. Partyzantów i Czerwon¹ Drog¹,
o powierzchni ogólnej 2,58 ha, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi na funkcje G4 RO 
istniej¹ce ogrodnictwo  rezerwa na urz¹dzenia sportowe lub szpital; A4 MN  zabudowa jednorodzinna,
czêciowo w strefie uci¹¿liwoci ulicy; G2 KZ  teren
projektowanej pêtli autobusowej; G3 ZN  teren zieleni nieurz¹dzonej rezerwa na urz¹dzenia sportowe lub
szpital; przeznacza siê aktualnie na:
a) funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹
z dopuszczeniem upraw ogrodniczych (oznaczenia
w za³¹czniku graficznym do uchwa³y symbolami 1
MN, RO oraz 2 MN, RO),
b) funkcjê obs³ugi komunikacyjnej (oznaczenie w za³¹czniku graficznym do uchwa³y symbolem KD oraz
KD1).
2. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE.
2.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2.1.1. USTALENIA DLA OBSZARÓW 1 MN, RO ORAZ 2
MN, RO:
a) zabudowa wolnostoj¹ca mieszkaniowa jednorodzinna,
b) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych,
c) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków gospodarczych,
d) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci min. 20,0 m od ul. I Dywizji Wojska Polskiego oraz w odleg³oci min. 6,0
m od ul. KD1 i ul. Lipowej (projektowanej ul. Partyzantów), z mo¿liwoci¹ wycofania budynków
w g³¹b dzia³ki,
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku mieszkalnego: minimalnie 7,0 m; maksymalnie 12,0 m;
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u
wolnostoj¹cego i budynku gospodarczego:
maksymalnie 6,0 m;
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
h) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,20 m;
i) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na
+ poddasze u¿ytkowe,
j) dopuszczalne rodzaje dachów  dachy symetryczne: dwu-, czterospadkowe, kopertowe lub
naczó³kowe;
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie 21°, maksymalnie 52°, wymagane pokrycie
dachów dachówk¹ lub materia³ami dachówkopodobnymi,
l) dopuszcza siê maksymalnie 40% powierzchni zabudowanej w stosunku do powierzchni dzia³ki
budowlanej,
m) wymagane jest zachowanie minimum 40% powierzchni aktywnej biologicznie w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (trawniki, ogród,
sad itp.).
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2.1.2. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o ulice I Dywizji Wojska Polskiego, Lipow¹ (projektowan¹ ul. Partyzantów) i ul. KD1, liczba wjazdów nieograniczona od ul. Lipowej i ul. KD1; liczba wjazdów ograniczona od ul. I Dywizji Wojska
Polskiego, zakaz wjazdów od "Drogi Czerwonej",
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych,
 zabezpieczenie odpowiedniej iloci miejsc postojowych w iloci wynikaj¹cej z programu
inwestycji,
 czasowe miejsca postojowe w zatokach przykrawê¿nikowych w obrêbie ul. Lipowej (projektowanej ul. Partyzantów) i ul. KD1,
 zakaz czasowych miejsc postojowych w obrêbie ul. I Dywizji Wojska Polskiego i "Drogi
Czerwonej".
2.1.3. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu miejskiego
w liniach rozgraniczaj¹cych ul. I Dywizji Wojska
Polskiego lub Lipowej (projektowanej ul. Partyzantów),
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
ul. I Dywizji Wojska Polskiego, Lipowej (projektowanej ul. Partyzantów) lub ul. KD1,
c) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni utwardzonych (dróg, placów, parkingów itp.)
za porednictwem separatorów ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w
liniach rozgraniczaj¹cych ul. I Dywizji Wojska
Polskiego, Lipowej (projektowanej ul. Partyzantów) lub ul. KD1; z odwodnienia dachów  powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. I Dywizji
Wojska Polskiego, Lipowej (projektowanej ul.
Partyzantów) lub ul. KD1;
d) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. I Dywizji Wojska Polskiego
lub Lipowej (projektowanej ul. Partyzantów),
e) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. I Dywizji Wojska Polskiego lub Lipowej (projektowanej ul. Partyzantów),
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby
zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw
ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w
miejsce i sposób wskazany przez Urz¹d Miejski
w Rumi,
h) telekomunikacja  z sieci telekomunikacyjnej w
liniach rozgraniczaj¹cych ul. I Dywizji Wojska
Polskiego lub Lipowej (projektowanej ul. Partyzantów).
2.1.4. USTALENIA INNE:
a) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych, minimalne
wielkoci dzia³ek po podziale 2000 m2,
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek,
c) wprowadza siê zakaz rolniczej hodowli produkcyjnej,
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d) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
e) przyjête powy¿ej ustalenia wyczerpuj¹ zakres planu, pozosta³ych ustaleñ zawartych w § 2 uchwa³y
Rady Miejskiej Rumi o przyst¹pieniu do zmian w
planie ogólnym (uchwa³a Nr XXVIII/237/96 z dnia
27 czerwca 1996 r.) nie wprowadza siê.
2.2.USTALENIA DLA OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ 
dotyczy obszaru ul. KD1:
a) dopuszczalna minimalna szerokoæ ulicy w liniach
rozgraniczaj¹cych  12,0 m;
b) dopuszcza siê czasowe parkowanie w zatokach
przykrawê¿nikowych w obrêbie ulicy.
2.3.USTALENIA DLA OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ 
dotyczy obszaru KD:
a) dopuszczalna minimalna szerokoæ pasa poszerzaj¹cego ul. I Dywizji Wojska Polskiego  wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y,
b) obowi¹zuje zakaz czasowego parkowania w obrêbie ulicy.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek w
pasie o szerokoci 60,0m od strony wschodniej linii regulacyjnej ul. I Dywizji Wojska Polskiego, pomiêdzy ul.
Partyzantów i Czerwon¹ Drog¹, miasto Rumia, w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§3
Ustala siê 30% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci
nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci
przez obecnego w³aciciela.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J.Z. Nowicki

92
UCHWA£A Nr LV/580/98
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 18 czerwca 1998 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla dzia³ek nr 242/43,
242/44, 242/45, 242/19 obr. 17 przy ul. D¹browskiego i
Gdañskiej.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-11, art. 18, 28,
29, 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 89, poz. 415, zm.:
z 1996 r. Nr 106, poz. 498 i z 1997 r. Nr 111, poz. 726,
Nr 133, poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, 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. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Miasta, Rada Miejska w Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1

§5
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi zatwierdzony uchwa³¹ Nr XV/59/90
Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29 marca
1990 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi:
 uchwa³¹ Nr XX/127/91 Rady Miejskiej w Rumi z dnia
29 sierpnia 1991 r.,
 uchwa³a nr VII/49/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24
listopada 1994 r.;
 uchwa³¹ Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej w Rumi z dnia
28 marca 1996 r.
we fragmentach objêtych granicami niniejszej zmiany.

Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29
marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 116) i zmian
do planu zatwierdzonych uchwa³¹ Nr XX/127/91 Rady
Miejskiej w Rumi z dnia 29 sierpnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 16, poz. 122), uchwa³¹ Nr VII/49/94 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 24 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28,
poz. 146) oraz uchwa³¹ Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej w
Rumi z dnia 28 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12,
poz. 41) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar dzia³ek nr 242/43, 242/44, 242/45, 242/19 obr. 17
przy ul. D¹browskiego i Gdañskiej, o powierzchni
1,4622m2; przeznaczony dotychczas w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
miasta Rumi na funkcje J5  A, U£, UH, UG, UI teren
orodka ogólnomiejskiego  administracja, urz¹d pocztowy, posterunek policji, handel, gastronomia, przeznacza siê aktualnie na funkcjê us³ugow¹ z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (w za³¹czniku graficznym
do uchwa³y oznaczenie symbolami U, M).
2. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE.
2.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) zabudowa zwarta us³ugowa, tworz¹ca pierzejê ul.
D¹browskiego i Gdañskiej, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej na wszystkich kondygnacjach
poza parterem,
b) zabudowa wolnostoj¹ca z dopuszczeniem zwartej

* od dnia 1 stycznia 1999 r. w³aciwym, organem promulgacyjnym jest Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego

* od dnia 1 stycznia 1999 r. w³aciwym, organem promulgacyjnym jest Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego

§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego*,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Poz. 92
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na dzia³kach przy ul. Bydgoskiej i Janowskiej o funkcji mieszkaniowej, us³ugowej lub us³ugowo-mieszkaniowej,
c) linia zabudowy w liniach rozgraniczaj¹cych ul. D¹browskiego i Gdañskiej, z mo¿liwoci¹ wycofania
budynków do 4,0 m w g³¹b dzia³ki,
d) linia zabudowy w odleg³oci 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ul. Janowskiej i Bydgoskiej, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
e) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych,
f) zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodarczych,
g) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
h) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku
mieszkalnego, mieszkalno  us³ugowego lub us³ugowego: minimalnie 9,0 m, maksymalnie 18,0 m;
i) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego: maksymalnie 6,0 m;
j) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
k) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,20 m;
l) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla budynków us³ugowych, mieszkalno  us³ugowych lub mieszkalnych: minimalnie 2 kondygnacje i maksymalnie
4 kondygnacje pe³ne + poddasze u¿ytkowe,
m) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla gara¿y wolnostoj¹cych: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe,
n) dopuszczalne wszystkie rodzaje dachów;
o) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie 0°, maksymalnie 52°,
p) dozwolone materia³y pokrycia dachów bez ograniczeñ.
2.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o ulicê
D¹browskiego, Gdañsk¹, Janowsk¹ lub Bydgosk¹,
liczba wjazdów nieograniczona,
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych,
 zabezpieczenie odpowiedniej iloci miejsc postojowych w iloci wynikaj¹cej z programu inwestycji tj.:
 w obrêbie granicy projektowanych jednostek
organizacyjnych prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹ wymagane jest zapewnienie
miejsc postojowych dla u¿ytkowników (min.
10 miejsc postojowych) 1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej) oraz dla zatrudnionych (min. 5
miejsc postojowych) 1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej),
 w obrêbie granicy projektowanej jednostki
mieszkalnej wymagane jest zapewnienie
miejsc postojowych dla mieszkañców (min.
10 miejsc postojowych) 1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej i jednoczenie nie mniej ni¿ 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie) oraz dla goci (min. 5 miejsc postojowych/ 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej),
 czasowe miejsca postojowe w obrêbie ulicy D¹browskiego, Bydgoskiej, Janowskiej i Gdañskiej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu miejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych ul. D¹browskiego, Gdañskiej, Janowskiej lub Bydgoskiej,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych ul.
D¹browskiego, Gdañskiej, Janowskiej lub Bydgoskiej,
c) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
utwardzonych (dróg, placów itp.) za porednictwem separatorów ropopochodnych i piasku do
sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. D¹browskiego, Gdañskiej, Janowskiej lub
Bydgoskiej; z odwodnienia dachów  powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. D¹browskiego, Gdañskiej,
Janowskiej lub Bydgoskiej, do czasu wykonania
kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczaj¹cych
ul. Janowskiej i Bydgoskiej odprowadzenie wód
opadowych powierzchniowo;
d) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. D¹browskiego, Gdañskiej,
Janowskiej lub Bydgoskiej,
e) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. D¹browskiego, Gdañskiej,
Janowskiej lub Bydgoskiej,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejsce i sposób wskazany przez Urz¹d Miejski w Rumi,
h) telekomunikacja  z sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczaj¹cych
ul. D¹browskiego, Gdañskiej, Janowskiej lub Bydgoskiej.
2.4.USTALENIA INNE:
a) dopuszcza siê podzia³y dzia³ki, minimalne wielkoci dzia³ek po podziale 600 m2,
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek,
c) zasiêg ewentualnego szkodliwego i uci¹¿liwego oddzia³ywania na rodowisko i zdrowie ludzi projektowanych inwestycji, nie mo¿e wykraczaæ poza
granice zajmowanych przez nie dzia³ek. Wszystkie
dopuszczalne natê¿enia ha³asu, wibracji oraz stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza musz¹ zawieraæ siê
w granicach wartoci dopuszczalnych dla terenów
zabudowy mieszkaniowej; w przypadku, kiedy pomieszczenia lub obiekty mieszkalne znajd¹ siê w
zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, musz¹ byæ one wyposa¿one w techniczne
rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
d) nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce siedlisko
wraz z uk³adem zadrzewieñ, sytuowanie zabudowy poza rzutem koron,
e) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi,
f) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich,
g) przyjête powy¿ej ustalenia wyczerpuj¹ zakres planu, pozosta³ych ustaleñ zawartych w § 2 uchwa³y Rady Miejskiej Rumi o przyst¹pieniu do zmian
w planie ogólnym (uchwa³a Nr XXVIII/237/96 z dnia
27 czerwca 1996 r.) nie wprowadza siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 242/43,
242/44, 242/45, 242/19 obr. 17 przy ul. D¹browskiego i
Gdañskiej, miasto Rumia, w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego*,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi zatwierdzony uchwa³¹ Nr XV/59/90
Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29 marca
1990 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi:
 uchwa³¹ Nr XX/127/91 Rady Miejskiej w Rumi z dnia
29 sierpnia 1991 r.,
 uchwa³a nr VII/49/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24
listopada 1994 r.;
 uchwa³¹ Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej w Rumi z dnia
28 marca 1996 r.
we fragmentach objêtych granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego*, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J.Z. Nowicki

93
UCHWA£A Nr XXII/214/2000
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 kwietnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla dzia³ek nr 130/2,
129/2, 128/2, 127/2, 126/2, 125/2, obrêb 1 przy ul. Grunwaldzkiej.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-11, art. 18, 28,
29, 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 89, poz. 415, zm.:
z 1996 r. Nr 106, poz. 498 i z 1997 r. Nr 111, poz. 726,
Nr 133, poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U.
z Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
* od dnia 1 stycznia 1999 r. w³aciwym, organem promulgacyjnym jest Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego

poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Miasta, Rada Miejska w Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29
marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 116) i zmian
do planu zatwierdzonych uchwa³¹ Nr XX/127/91 Rady
Miejskiej w Rumi z dnia 29 sierpnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 16, poz. 122), uchwa³¹ Nr VII/49/94 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 24 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28,
poz. 146) oraz uchwa³¹ Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej w
Rumi z dnia 28 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12,
poz. 41) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar dzia³ek nr 130/2, 129/2, 128/2, 127/2, 126/2, 125/2,
obr. 1 przy ul. Grunwaldzkiej, o powierzchni 2,59 ha,
przeznaczony dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
na tereny sk³adowe, czêciowo adaptowane, projektowany sk³ad handlu opa³em, przeznacza siê aktualnie
na funkcjê przemys³ow¹ i us³ugow¹  rzemios³o us³ugowe i produkcyjne (w za³¹czniku graficznym do
uchwa³y oznaczenie symbolami P, U).
2. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE.
2.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) zabudowa przemys³owa i us³ugowa wolnostoj¹ca,
b) dopuszcza siê wolnostoj¹c¹ zabudowê gospodarcz¹,
c) linia zabudowy w odleg³oci min. 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ul. Grunwaldzkiej (wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y), z mo¿liwoci¹ wycofania
budynków w g³¹b dzia³ki,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony terenów
kolejowych pañstwowych w odleg³oci min. 10,0
m od linii rozgraniczaj¹cej tereny kolejowe (wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y), z mo¿liwoci¹
wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
e) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od sieci zbiorczej
kanalizacji Æ 1000 mm  15,0 m;
f) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od sieci elektrycznej napowietrznej 15kV  20,0 m;
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
h) ustala siê dopuszczaln¹ maksymaln¹ wysokoæ zabudowy  15,0 m od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku,
i) nie ustala siê dopuszczalnej minimalnej i maksymalnej iloci kondygnacji,
j) dopuszcza siê wszystkie rodzaje dachów i wszystkie rodzaje ich pokrycia,
k) od strony torów kolejowych nale¿y nasadziæ pas
zieleni izolacyjnej o szerokoci min. 10,0 m.
2.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o ulicê
Grunwaldzk¹, liczba wjazdów ograniczona  dopuszcza siê korzystanie tylko z istniej¹cych wjazdów,
b) dla nowych inwestycji, lokalizowanych na obszarze planu, wymagane jest wykonanie zjazdu z
ul. Grunwaldzkiej w postaci pasa wy³¹czaj¹cego,
c) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
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 zabezpieczenie odpowiedniej iloci miejsc postojowych w iloci wynikaj¹cej z programu inwestycji
w obrêbie dzia³ek w³asnych,
 zakaz czasowych miejsc postojowych w obrêbie
ul. Grunwaldzkiej.
2.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu miejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych ul. Grunwaldzkiej,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych ul.
Grunwaldzkiej,
c) odprowadzenie cieków technologicznych  do sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
ul. Grunwaldzkiej; cieki technologiczne odprowadzane do miejskiej sieci sanitarnej musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ
dla oczyszczalni komunalnej. Na terenie posesji
nale¿y wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
d) odprowadzenie wód opadowych  docelowo z nawierzchni utwardzonych (dróg, placów, parkingów
itp.) za porednictwem separatorów ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Grunwaldzkiej; z odwodnienia dachów  powierzchniowo lub do sieci
kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczaj¹cych
ul. Grunwaldzkiej,
e) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej w liniach
rozgraniczaj¹cych ul Grunwaldzkiej,
f) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. Grunwaldzkiej,
g) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
h) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejsce i sposób wskazany przez Urz¹d Miejski w Rumi,
i) telekomunikacja  z sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Grunwaldzkiej.
2.4.USTALENIA INNE:
a) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych, minimalne wielkoci dzia³ek po podziale  2000 m2,
b) dopuszcza siê scalanie dzia³ek,
c) zasiêg ewentualnego szkodliwego i uci¹¿liwego oddzia³ywania na rodowisko i zdrowie ludzi projektowanych jednostek organizacyjnych, prowadz¹cych dzia³alnoæ przemys³ow¹ lub us³ugow¹, nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenów zajmowanych przez te jednostki. Wszystkie dopuszczalne
natê¿enia ha³asu, wibracji oraz stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza musz¹ zawieraæ siê w granicach
wartoci dopuszczalnych dla terenów zabudowy
mieszkaniowej; w przypadku, kiedy pomieszczenia lub obiekty mieszkalne znajd¹ siê w zasiêgu
uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci przemys³owej lub us³ugowej, musz¹ byæ one wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
d) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek
nr 130/2, 129/2, 128/2, 127/2, 126/2, 125/2, obr. 1 przy
ul. Grunwaldzkiej, miasto Rumia, w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§3
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi zatwierdzony uchwa³¹ Nr XV/59/90
Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29 marca
1990 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi:
 uchwa³¹ Nr XX/127/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia
29 sierpnia 1991 r.,
 uchwa³¹ Nr VII/49/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia
24 listopada 1994 r.,
 uchwa³¹ Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia
28 marca 1996 r.
we fragmentach objêtych granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego*, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

94
UCHWA£A Nr XXII/215/2000
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 kwietnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi, dla fragmentu
dzia³ki nr 254/8 obr. 20 przy ul. Polnej.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-11, art. 18, 28,
29, 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 89, poz. 415, zm.: z
* od dnia 1 stycznia 1999 r. w³aciwym, organem promulgacyjnym jest Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 94
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1996 r. Nr 106, poz. 498 i z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133,
poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, 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. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Miasta, Rada Miejska w Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29
marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 116) i zmian
do planu zatwierdzonych uchwa³¹ Nr XX/127/91 Rady
Miejskiej w Rumi z dnia 29 sierpnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 16, poz. 122), uchwa³¹ Nr VII/49/94 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 24 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28,
poz. 146) oraz uchwa³¹ Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej w
Rumi z dnia 28 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12,
poz. 41) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar fragmentu dzia³ki nr 254/8 obr. 20 przy ul. Polnej, o powierzchni 0,8996ha, przeznaczony dotychczas
w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi na tereny Lasów Pañstwowych, przeznacza siê aktualnie na funkcjê us³ug sportu
i rekreacji wraz z towarzysz¹c¹ zieleni¹ parkow¹ (w
za³¹czniku graficznym do uchwa³y oznaczenie symbolami US i ZP).
2. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
2.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) teren przeznaczony jest pod us³ugi sportu i rekreacji wraz z towarzysz¹c¹ zieleni¹ parkow¹  zagospodarowanie terenu powinno byæ poprzedzone
wykonaniem szczegó³owego projektu technicznego urz¹dzeñ sportowych, obiektów ma³ej architektury, budynków wolnostoj¹cych obs³uguj¹cych teren (szatnie, pomieszczenia gospodarcze i socjalne, magazyny, ustêpy, kluby sportowe, wypo¿yczalnie sprzêtu sportowego itp.) i projektu zagospodarowania terenu,
b) budynki sytuowane na obszarze planu musz¹ spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
 nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ 6,0 m od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku,
 powierzchnia zabudowy ka¿dego budynku nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 100 m2,
 ³¹czna wielkoæ powierzchni zabudowy wszystkich budynków znajduj¹cych siê na obszarze
objêtym planem nie mo¿e przekraczaæ 300 m2,
 dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,20 m;
 dopuszczalna iloæ kondygnacji: maksymalnie
1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
 dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, symetryczne dwu-, czterospadowe, kopertowe lub
naczó³kowe;
 dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie 21°, maksymalnie 52°,
 dozwolone materia³y pokrycia dachów: wymagane pokrycie dachówk¹ lub materia³ami dachówkopodobnymi,

c) dopuszcza siê wprowadzenie ma³ej architektury,
d) dopuszcza siê wprowadzenie niekubaturowych
obiektów sportu i rekreacji tj. tory saneczkowe, place zabaw itp.,
e) linia zabudowy 20 m od wodoci¹gu o Æ 1000 mm.
2.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o ulicê
Poln¹,
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 zakazuje siê lokalizacji miejsc postojowych i parkingowych w obrêbie planu,
 czasowe miejsca postojowe w obrêbie ulicy Polnej.
2.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu miejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych ul. Polnej,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych ul.
Polnej,
c) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
utwardzonych (dróg, placów itp.) za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Polnej; z powierzchni biologicznie czynnych (trawniki, ogród,
sad itp.) oraz z odwodnienia dachów  powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. Polnej; do czasu wykonania
kanalizacji deszczowej w pasie technicznym ul.
Polnej odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo;
d) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. Polnej,
e) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. Polnej,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejsce i sposób wskazany przez Urz¹d Miejski w Rumi,
h) telekomunikacja  z sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczaj¹cych
ul. Polnej.
2.4.USTALENIA INNE:
a) nie dopuszcza siê wtórnego podzia³u dzia³ki,
b) wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób
trzecich:
 nale¿y zachowaæ warunki ustalone przepisami
zawartymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. Nr 15, poz. 140).
c) projekt zagospodarowania terenu i budowlane nale¿y uzgodniæ z Zarz¹dem Parków Krajobrazowych
w Gdañsku.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzia³ki nr 254/8 obr. 20 przy ul. Polnej w Rumi, w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§3
Ustala siê 30% stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do nalicza-
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nia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci
nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci
przez obecnego w³aciciela.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y 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 Miejskiego w Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi zatwierdzony:
 uchwa³¹ Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w
Rumi z dnia 29 marca 1990 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi:
 uchwa³¹ Nr XX/127/91 Rady Miejskiej w Rumi
z dnia 29 sierpnia 1991 r.,
 uchwa³a nr VII/49/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia
24 listopada 1994 r.,
 uchwa³¹ Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej w Rumi
z dnia 28 marca 1996 r.
we fragmentach objêtych granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Rumi
J. ¯urek

95
UCHWA£A Nr XXIII/193/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 stycznia 2001 r.
w sprawie uchwalenia statutu gminy.
Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz
art. 40 uts. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.
261, 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. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz
art. 4 ust. 1 z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu akt normatywnych i niektórych innych (Dz. U. Nr 62,. poz. 718) Rada
Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Stegna w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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§3

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Stegna Nr XXIX/192/96
z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Stegna.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIII/193/2001
z dnia 30 stycznia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
STATUT GMINY STEGNA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Mieszkañcy Gminy Stegna stanowi¹ wspólnotê samorz¹dow¹.
§2
Gmina Stegna obejmuje obszar o powierzchni
169,57 km2 (16,957ha).
Granice Gminy okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik  nr 1* do niniejszego statutu.
§3
Siedzib¹ organów Gminy jest Urz¹d Gminy w Stegnie
ul. Gdañska 34.
§4
Gmina ma osobowoæ prawn¹.
§5
Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
§6
Gmina Stegna posiada herb, flagê herbow¹, flagê Gminy oraz pieczêæ, których wizerunek i opis okrela odrêbna uchwa³a Rady Gminy Stegna.
§7
Jednostkami pomocniczymi Gminy s¹ So³ectwa.
§8
1. Jednostki pomocnicze s¹ tworzone, ³¹czone, dzielone
lub znoszone w drodze uchwa³y Rady Gminy.
2. So³ectwa tworzy Rada Gminy w drodze uchwa³y po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich
inicjatywy.
3. Konsultacje z mieszkañcami przeprowadza siê na zebraniach wiejskich stosuj¹c odpowiednio przepisy o
referendum gminnym.
4. Podjêcie uchwa³y w sprawie ³¹czenia, dzielenia lub znoszenia so³ectw powinno byæ poprzedzone prowadzeniem konsultacji z mieszkañcami.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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§9

§ 11

1. W Gminie Stegna istnieje 18 so³ectw w nastêpuj¹cych
miejscowociach:
1) So³ectwo Stegna  w sk³ad, którego wchodzi miejscowoæ Stegna,
2) So³ectwo Junoszyno  w sk³ad, którego wchodzi
miejscowoæ Junoszyno,
3) So³ectwo Jantar  w sk³ad, którego wchodz¹ miejscowoci:
 Jantar
 Jantar Leniczówka,
4) So³ectwo Mikoszewo  w sk³ad, którego wchodzi
miejscowoæ Mikoszewo,
5) So³ectwo Izbiska  w sk³ad, którego wchodzi miejscowoæ Izbiska,
6) So³ectwo Przemys³aw  w sk³ad, którego wchodzi
miejscowoæ Przemys³aw,
7) So³ectwo Drewnica  w sk³ad, którego wchodzi
miejscowoæ Drewnica,
8) So³ectwo ¯u³awki  w sk³ad, którego wchodz¹ nastêpuj¹ce miejscowoci:
 ¯u³awki,
 Ksi¹¿êce ¯u³awy,
9) So³ectwo Niedwiedzica  w sk³ad, którego wchodz¹ miejscowoci:
 Wybicko,
 Dworek,
 Niedwiedziówka,
 Zadwórze (nazwa zwyczajowa Stare Babki),
10) So³ectwo Bronowo  w sk³ad, którego wchodz¹
miejscowoci:
 Bronowo,
 Broniewo,
 Szkarpawa,
 Winiówka osada,
11) So³ectwo wierznica  w sk³ad, którego wchodzi
miejscowoæ wierznica
12) So³ectwo G³obica  w sk³ad, którego wchodzi miejscowoæ G³obica,
13) So³ectwo Chor¹¿ówka  w sk³ad którego wchodzi
miejscowoæ Chor¹¿ówka
14) So³ectwo Che³mek  w sk³ad, którego wchodz¹
miejscowoci:
 Che³mek
 Che³mek osada,
15) So³ectwo Stobiec  w sk³ad, którego wchodzi miejscowoæ Stobiec,
16) So³ectwo Tujsk  w sk³ad, którego wchodz¹ nastêpuj¹ce miejscowoci:
 Nowotna,
 Tujsk,
17) So³ectwo Rybina  w sk³ad, którego wchodz¹ nastêpuj¹ce miejscowoci:
 Rybina,
 Popowo,
18) So³ectwo Stegienka  w sk³ad, którego wchodz¹
nastêpuj¹ce miejscowoci:
 Stegienka,
 Stegienka osada.
2. Organizacje i zakres dzia³ania so³ectwa okrela statut
so³ectwa ustanowiony przez Radê Gminy.

Zasady przyznawania diet i zwrotu kosztów podró¿y
s³u¿bowych radnym i cz³onkom komisji spoza rady i so³tysom, okrela odrêbna uchwa³a Rady Gminy.

§ 10
So³tysi mog¹ uczestniczyæ w sesjach Rady Gminy bez
prawa g³osu.

ROZDZIA£ II
Cele, zakres dzia³ania i zadania Gminy
§ 12
Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pe³nego
uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty, reprezentowania wspólnoty wobec organów Pañstwa.
§ 13
Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
§ 14
1. Gmina wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone
z zakresu administracji rz¹dowej.
2. Do zadañ w³asnych Gminy nale¿¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk, unieszkodliwienia odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹, oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) owiaty, w tym szkó³ podstawowych, gimnazjów i
przedszkoli,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i
urz¹dzeñ sportowych oraz turystyki i promocji
gminy,
11) targowisk,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
14) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych
15) zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
3. Gmina wykonuje obowi¹zkowe zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej na³o¿one ustawami, a tak¿e z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendum.
4. Gmina mo¿e równie¿ wykonywaæ zadania z zakresu
administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia z
organami tej administracji.
5. Zadania o których mowa w ust. 3 i 4 gmina wykonuje
po zapewnieniu rodków finansowych przez administracjê rz¹dow¹.
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1. W celu wykonania swoich zadañ Gmina mo¿e tworzyæ
jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi
podmiotami.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie
w przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie.
3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej w tym wykonywanie przez Gminê zadañ o charakterze u¿ytecznoci publicznej, okrela odrêbna ustawa.
4. Zadaniami u¿ytecznoci publicznej s¹ zadania w³asne
gminy, okrelone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie
gminnym, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze
wiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych.
§ 16
1. Wykonywanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych
mo¿liwoci Gminy nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania
miêdzygminnego.
2. Gmina mo¿e przyst¹piæ do zwi¹zku miêdzygminnego
celem wspólnego wykonywania zadañ publicznych.
3. Uchwa³ê o przyst¹pieniu do zwi¹zku podejmuje Rada
Gminy.
4. O zamiarze przyst¹pienia do zwi¹zku Gmina informuje
Wojewodê.
5. Gmina mo¿e tworzyæ i przystêpowaæ do stowarzyszenia maj¹cego za cel wspieranie idei samorz¹du terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gmin. Do
stowarzyszeñ gmin stosuje siê odpowiednio przepisy
Prawa o stowarzyszeniach.
§ 17
1. Mieszkañcy Gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym poprzez wybory, referendum
lub za porednictwem organów gminy.
2. Sprawy dotycz¹ce samoopodatkowania mieszkañców
na cele publiczne oraz odwo³ania Rady Gminy przed
up³ywem kadencji rozstrzyga siê wy³¹cznie w drodze
referendum lokalnego
3. W sprawach szczególnie wa¿nych dla Gminy mieszkañcy mog¹ wyraziæ swoj¹ wolê w drodze referendum.
ROZDZIA£ III
Organy Gminy
§ 18
1. Organami Gminy s¹ Rada Gminy i Zarz¹d Gminy.
2. Organy Gminy wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy
Urzêdu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 19
1. Rada Gminy  zwana dalej Rad¹ jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Rada sk³ada siê z 20 radnych wybranych przez mieszkañców na okres 4 lat licz¹c od dnia wyborów przeprowadzonych w trybie i na zasadach okrelonych
odrêbn¹ ustaw¹.
§ 20
1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z
mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zg³a-

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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szane postulaty i przedstawia je organom Gminy do
rozpatrzenia.
Radny zobowi¹zany jest braæ udzia³ w pracach Rady i
jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany.
Zasady przyznawania diet i zwrotu kosztów podró¿y
Radnym i cz³onkom komisji z poza Rady okrela odrêbna uchwa³a Rady.
Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
Z Radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w
Urzêdzie Gminy, w której Radny uzyska³ mandat.
Przepis ust. 4 dotyczy równie¿ kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych.
Przepis ust. 4 nie dotyczy Radnych wybranych do Zarz¹du, z którymi stosunek pracy nawi¹zany jest na podstawie wyboru.
Nawi¹zanie przez Radnego stosunku pracy, o którym
mowa w ust. 4 i 5 jest równoznaczne ze zrzeczeniem
siê mandatu.
Osoba wybrana na Radnego nie mo¿e wykonywaæ
pracy w ramach stosunku pracy w Urzêdzie Gminy, w
której uzyska³a mandat, oraz wykonywaæ funkcji kierownika w jednostce organizacyjnej Gminy. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowi¹zana jest z³o¿yæ wniosek o urlop bezp³atny w terminie 7 dni od dnia og³oszenia wyników wyborów przez
w³aciwy organ wyborczy.
Radni s¹ obowi¹zani z³o¿yæ owiadczenie o swoim stanie maj¹tkowym, zawieraj¹ce w szczególnoci informacje o zasobach pieniê¿nych, nieruchomociach,
udzia³ach i akcjach w spó³kach prawa handlowego oraz
o nabyciu od Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej osoby prawnej, gminy lub zwi¹zku miêdzygninnego mienia, które podlega³o zbyciu w drodze przetargu, a tak¿e dane o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej oraz
dotycz¹ce zajmowania stanowisk w spó³kach prawa
handlowego. Owiadczenie powinno zawieraæ informacje dotycz¹ce maj¹tku objêtego wspólnoci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹.
§ 21

1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu Radni sk³adaj¹ lubowanie: lubujê uroczycie jako Radny pracowaæ dla dobra pomylnoci Gminy, dzia³aæ
zawsze zgodnie z prawem oraz interesami Gminy i jej
mieszkañców, godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy oraz nie
szczêdziæ si³ dla wykonywania zadañ Gminy.
2. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno Radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
§ 22
1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Gminy, o ile ustawy nie
stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie i zmiana Statutu Gminy,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalanie kierunków jego
dzia³ania, przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
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3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy, który jest g³ównym Ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza Gminy  na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielania lub nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania so³ectw, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz
zasad przekazywania rodków bud¿etowych na
realizacjê zadañ przez te so³ectwo,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i
op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawie wspó³dzia³ania
z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia
pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
15) uchwalanie przepisów gminnych,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie referendum,
17) kontrolowanie dzia³alnoci Zarz¹du,
18) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
ustawami do kompetencji Rady Gminy,
3. Do spraw przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du
nale¿y:
1) okrelenie zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awianie lub
najem na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
2) emitowanie obligacji oraz okrelanie zasad zbywania, nabywania i wykupu ich przez Zarz¹d,
3) zaci¹ganie d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
4) ustalanie maksymalnych wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d
w roku bud¿etowym.
5) zaci¹ganie zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê Gminy,
6) tworzenie i przystêpowanie do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywanie i wystêpowanie z nich,
7) okrelanie zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania
udzia³ów, akcji przez Zarz¹d,
8) tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych jednostek organizacyjnych oraz
wyposa¿ania ich w maj¹tek.
§ 23
1. Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady bezwzglêdn¹ wiêk-

szoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Funkcji okrelonych w ust.1 nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹
cz³onka Zarz¹du Gminy.
3. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady mo¿e nast¹piæ na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu Rady Gminy w trybie okrelonym
w ust. 1.
§ 24
Szczegó³owy tryb dzia³ania Rady Gminy okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszego statutu.
§ 25
1. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym celu powo³uje
Komisje Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ wy³¹cznie Radni.
3. Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy Rady ani te¿ Radny
wchodz¹cy w sk³ad Zarz¹du.
4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi.
Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹.
5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez Radê Gminy w zakresie kontroli.
6. Szczegó³owy tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela
regulamin stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do niniejszego statutu.
§ 26
1. Rada Gminy powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Komisje Bud¿etow¹,
2) Komisje d/s Spo³ecznych,
3) Komisje Rewizyjn¹.
2. Liczbê cz³onków komisji i ich sk³ad osobowy Rada
Gminy okrela w drodze uchwa³y.
3. Zadania poszczególnych komisji ustali Rada Gminy w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 27
W czasie trwania kadencji Rada Gminy mo¿e powo³aæ
oprócz sta³ych, dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, wskazuj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 28
1. Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹ jej plan pracy
oraz sprawozdanie z dzia³alnoci.
2. W sk³ad komisji wchodz¹ cz³onkowie Rady.
3. W sk³ad komisji, z wyj¹tkiem Komisji Rewizyjnej, mog¹
wchodziæ osoby spoza rady w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy sk³adu komisji.
4. Przewodnicz¹cego komisji wybiera Rada sporód
cz³onków Rady.
5. Zastêpcê przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swego grona.
6. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ cz³onka komisji Rady zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów na wniosek przewodnicz¹cego komisji.
7. Szczegó³owy tryb dzia³ania komisji Rady okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszego statutu.
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§ 29

1. Organem wykonawczym Gminy jest Zarz¹d Gminy
zwany dalej Zarz¹dem.
2. Rada Gminy wybiera Zarz¹d w liczbie 5 osób sporód
Radnych lub spoza sk³adu Rady w ci¹gu 6 miesiêcy od
daty og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy.
3. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
okrelonym w powy¿szym paragrafie ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
4. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Wójt jako Przewodnicz¹cy
Zarz¹du, jego Zastêpca oraz cz³onkowie Zarz¹du w liczbie
trzech osób wybieranych sporód Radnych lub spoza rady.
5. Rada wybiera Wójta bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu tajnym.
6. Osob¹ w³aciw¹ do nawi¹zania stosunku pracy z Przewodnicz¹cym Zarz¹du jest Przewodnicz¹cy Rady Gminy, który wykonuje wszystkie czynnoci z zakresu prawa pracy, w tym w szczególnoci ustalenie wynagrodzenia i nagrody Wójta.
Raz w roku Przewodnicz¹cy Rady zobowi¹zany jest poinformowaæ Radê o wysokoci przyznanego wynagrodzenia i nagrody.
7. Zastêpcê Wójta wybiera Rada na wniosek Wójta zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
8. Pozosta³ych cz³onków Zarz¹du wybiera Rada na wniosek Wójta zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
9. Cz³onkostwa Zarz¹du nie mo¿na ³¹czyæ z zatrudnieniem
w administracji rz¹dowej.
§ 30
1. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ Zarz¹d, z wyj¹tkiem Wójta
z innej przyczyny ni¿ nie udzielenie absolutorium jedynie na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
2. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. Podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ Zarz¹d bezwzglêdna wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ Wójta wiêkszoci¹ 2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Odwo³anie Wójta jest równoznaczne z odwo³aniem
pozosta³ych cz³onków Zarz¹du.
3. Rada Gminy na uzasadniony wniosek Wójta mo¿e odwo³aæ poszczególnych cz³onków Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
4. Je¿eli wniosek o odwo³anie Zarz¹du albo Wójta nie
uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿
po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
5. W razie odwo³ania Zarz¹du Rada Gminy wybiera w ci¹gu 1 miesi¹ca nowy Zarz¹d. Do czasu wyboru nowego Zarz¹du obowi¹zki Zarz¹du wykonuje dotychczasowy Zarz¹d.
§ 32
1. Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady i zadania Gminy okrelone przepisami prawa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Do zadañ Zarz¹du nale¿¹ w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelanie sposobu wykonania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej przejêtych za mocy porozumienia.
7) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
8) przedk³adanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania
bud¿etu Gminy za I-sze pó³rocze oraz sprawozdañ
rocznych z wykonania bud¿etu Gminy, na zasadach
okrelonych w ustawie o finansach publicznych,
9) wydawanie przepisów gminnych w formie zarz¹dzenia w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, je¿eli jest to niezbêdne dla ochrony, ¿ycia lub zdrowia
obywateli oraz dla zapewnienia porz¹dku, spokoju
i bezpieczeñstwa publicznego,
10) przygotowywanie projektu bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanienia i
przedk³adanie go Radzie oraz przesy³anie projektu
do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej,
11) informowanie mieszkañców Gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i
gospodarczej oraz wykorzystywanie rodków bud¿etowych,
12) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz ustalenie warunków ugody w tych
sprawach.
3. W realizacji zadañ w³asnych Gminy Zarz¹d podlega
wy³¹cznie Radzie.
4. Szczegó³owy tryb pracy Zarz¹du okrela Regulamin
Pracy Zarz¹du stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do niniejszego statutu.
5. W posiedzeniu Zarz¹du bior¹ udzia³ bez prawa g³osowania Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy. Zarz¹d mo¿e
zaprosiæ na posiedzenie inne osoby.
§ 33
1. Wójt jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê
Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminê na zewn¹trz.
2. Do zadañ Wójta w szczególnoci nale¿y:
1) zwo³ywanie posiedzeñ Zarz¹du i przygotowywanie
materia³ów na posiedzenia,
2) przygotowywanie wniosków Zarz¹du pod obrady
sesji Rady,
3) przygotowywanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
4) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy,
5) og³aszanie uchwa³y bud¿etowej i sprawozdania z jej
wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów
gminnych,
6) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz. Wójt jest reprezentantem Gminy w organizacjach publicznoprawnych oraz spó³kach, spó³dzielniach i zwi¹zkach
miêdzygminnych, o ile Rada lub przepisy ustaw nie
stanowi¹ inaczej. Wójt reprezentuje Gminê podczas
uroczystoci ogólnopañstwowych i lokalnych,
7) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z
zakresu administracji publicznej,
8) podejmowanie czynnoci nale¿¹cych do kompeten-
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cji Zarz¹du w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego. Czynnoci te wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du,
9) wydawanie Sekretarzowi gminy poleceñ i wskazówek
dotycz¹cych sposobów prowadzenia spraw Gminy,
10) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego w
stosunku do pracowników Urzêdu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy z zastrze¿eniem § 32 ust. 2 pkt 5 niniejszego statutu.
§ 34
1. Zarz¹d wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy
zwanego dalej Urzêdem.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
regulamin organizacyjny uchwalony na wniosek Zarz¹du przez Radê.
3. Kierownikiem Urzêdu jest Wójt.
4. W zakresie ustalonym przez Zarz¹d Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.
5. Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy zatrudnieni s¹
na zasadzie powo³ania.
6. Pozostali pracownicy Urzêdu zatrudniani s¹ na podstawie mianowania albo umowy o pracê.
§ 35
1. Wójt podpisuje dokumenty urzêdowe Gminy i korespondencjê.
2. Wójt mo¿e upowa¿niæ swojego Zastêpcê, Sekretarza
Gminy lub innego pracownika Urzêdu do wydawania
w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
§ 36
1. Owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du maj¹tkiem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub
jeden cz³onek Zarz¹du i osoba przez Zarz¹d upowa¿niona (pe³nomocnik) z zastrze¿eniem ust.2 i 3.
2. Wójt mo¿e zostaæ upowa¿niony przez Zarz¹d do jednoosobowego sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci Gminy.
3. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej. Skarbnik Gminy mo¿e odmówiæ kontrasygnaty, ale w razie wydania mu pisemnego polecenia
przez zwierzchnika dokona czynnoci, powiadamiaj¹c
o tym Radê oraz Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 37
1. Zastêpca Wójta wykonuje zadania wyszczególnione w
jego zakresie obowi¹zków zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzêdu Gminy.
2. W razie nieobecnoci lub niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez Wójta, jego funkcjê sprawuje zastêpca
Wójta.
3. Zastêpca Wójta jest pracownikiem etatowym.
§ 38
Sekretarz Gminy wykonuje zadania wyszczególnione
w zakresie jego obowi¹zków zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzêdu Gminy.

ROZDZIA£ IV
Gminne jednostki organizacyjne
§ 39
1. Jednostki organizacyjne pozostaj¹ce w strukturze organizacyjnej Gminy stanowi¹ czêæ maj¹tku gminy wyodrêbnion¹ funkcjonalnie i s³u¿¹c¹ zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorz¹dowej. Tworzenie, likwidacja
i reorganizacja tych jednostek oraz wyposa¿anie ich w
maj¹tek nastêpuje na podstawie uchwa³y Rady.
2. Dzia³alnoæ jednostek organizacyjnych wskazanych w
ust.1 jest finansowana z bud¿etu Gminy.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadaj¹cy osobowoci prawnej, dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego im
przez Zarz¹d. Do czynnoci przekraczaj¹cych zakres
pe³nomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarz¹du.
4. Rada ustala statuty gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Przepis ust. 4 nie dotyczy gminnych placówek owiatowych. Uchwalaj¹ one swoje statuty zgodnie z przepisami ustawy o systemie owiaty.
§ 40
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi
za³¹cznik nr 5 do niniejszego statutu.
ROZDZIA£ V
Przepisy gminne
§ 41
1. Przepisy gminne og³aszane s¹ na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy.
2. Przepisy Gminne wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia,
o ile nie przewiduj¹ wyranie terminu póniejszego.
3. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpny do powszechnego wgl¹du.
ROZDZIA£ VI
Mienie Gminy
§ 42
Gminie przys³uguje prawo w³asnoci i inne prawa maj¹tkowe. Prawa te stanowi¹ mienie komunalne Gminy.
§ 43
Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej starannoci przy wykonywaniu zarz¹du zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa gminy.
§ 44
1. Dochodami Gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone odrêbnymi
ustawami jako dochody Gminy,
2) dochody z maj¹tku Gminy,
3) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych, oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy, darowizny,
4) inne dochody.
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1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu Gminy zwanego dalej bud¿etem.
2. Bud¿et uchwalany jest na rok kalendarzowy.

2. Rada dzia³a w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, Statutu Gminy Stegna oraz inne ogólne obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce uprawnieñ, obowi¹zków i organizacji samorz¹du
gminnego

§ 46

§2

§ 45

1. Projekt bud¿etu przygotowuje Zarz¹d.
2. Zarz¹d przedk³ada Radzie projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami
do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
i przesy³a projekt do wiadomoci Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
3. Bud¿et uchwalany jest do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
§ 47
1. Wydatki bud¿etu nie mog¹ przekroczyæ dochodów
bud¿etu.
2. W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia niedoboru bud¿etu je¿eli planowane wydatki bud¿etu przewy¿sz¹ planowane dochody.
§ 48
1. Uchwa³y organów Gminy dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ ród³a dochodów, z których zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
2. Uchwa³y, o których mowa w ust. 1 zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu Gminy.
§ 49
Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy odpowiada Zarz¹d.
§ 50
1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
2. Wójt niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla
przepisów gminnych
3. Zarz¹d informuje mieszkañców Gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych.
ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 51
1. Zmiany w statucie dokonywane s¹ w trybie w³aciwym
dla jego uchwalenia.
2. Statut niniejszy wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Stegna
Regulamin Rady Gminy w Stegnie
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin okrela tryb dzia³ania Rady Gminy Stegna,
zwan¹ dalej Rad¹ oraz okrela sposób obradowania
na sesjach i podejmowania uchwa³ przez Radê.

1. Rada kontroluje i nadzoruje dzia³alnoæ Zarz¹du Gminy Stegna i podporz¹dkowane mu jednostki organizacyjne.
2. Rada wykonuje swoje ustawowe uprawnienia podejmuj¹c uchwa³y.
3. Dla wykonania swoich zadañ Rada powo³uje sta³e i
dorane komisje okrelaj¹c ich zakres dzia³ania, sk³ad
liczbowy oraz osobowy oraz tryb pracy.
4. W uzasadnionych przypadkach Rada mo¿e korzystaæ z
opinii i opracowañ doradców i ekspertów. O zakresie i
sposobie korzystania z opinii i opracowañ decyduje
Rada.
§3
1.
2.
3.
4.

Pracami Rady kieruje Przewodnicz¹cy Rady.
Przewodnicz¹cy Rady reprezentuje Radê na zewn¹trz,.
Przewodnicz¹cy Rady kieruje obradami sesji.
Przewodnicz¹cy Rady odpowiada za swoj¹ dzia³alnoæ
przed Rad¹ Gminy.
5. Przewodnicz¹cy Rady uprawniony jest do:
 zwo³ywania sesji,
 podpisywania uchwa³ i protoko³ów,
 podpisywania korespondencji Rady,
 uczestnictwa w posiedzeniach Zarz¹du i Komisji
Rady, bez prawa podejmowania uchwa³,
 wgl¹du w dokumenty Zarz¹du i Urzêdu Gminy,
 podejmowania innych spraw zleconych przez Radê.
§4
1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Rady o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Gminy nale¿¹ zadania
wyszczególnione w § 22 ust.2 i 3 Statutu Gminy Stegna.
ROZDZIAL II
Przygotowania sesji
§5
1. Zarz¹d przygotowuje projekty uchwa³, a nadto informuje na pimie dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miedzy
sesjami ze szczególnym uwzglêdnieniem spraw maj¹tkowych (czyli wszystkie podjête decyzje) oraz przedk³ada inne materia³y niezbêdne na sesji.
2. Przygotowuj¹c materia³y Zarz¹d kieruje siê potrzebami wynikaj¹cymi z bie¿¹cej dzia³alnoci Gminy, sugestiami i wnioskami Komisji Rady oraz wskazówkami
wynikaj¹cymi z poprzednich sesji Rady.
3. Projekt uchwa³y musi zawieraæ podstawê prawn¹, treæ
uchwa³y, datê wejcia w ¿ycie oraz sposób realizacji i
odpowiedzialnych za jej wykonanie.
4. Do projektu uchwa³y Zarz¹d do³¹cza uzasadnienie
prawne i merytoryczne w miarê potrzeb analizy liczbowe, dane oraz inne niezbêdne dla podjêcia uchwa³y
wyjanienia.
5. Wniosek o zwo³anie sesji zwyczajnej Zarz¹d lub Radni
wystêpuj¹cy z takim wnioskiem przedk³adaj¹ Przewod-
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nicz¹cemu Rady nie póniej ni¿ 21 dni przed planowanym terminem zwo³ania sesji.
6. Materia³y niezbêdne do przygotowania Sesji wnioskodawcy przedk³adaj¹ nie póniej ni¿ 17 dni przed planowanym terminem zwo³ania sesji.
§6
1. W przypadku z³o¿enia wniosku o zwo³anie sesji nadzwyczajnej, Przewodnicz¹cy Rady dokonuje oceny
kompletnoci materia³ów zleca przekazanie je Radzie.
2. Na podstawie przyjêtych materia³ów Przewodnicz¹cy
Rady opracowuje porz¹dek sesji, jej termin oraz listê
zaproszonych goci, których obecnoæ jest niezbêdna
ze wzglêdu na podejmowane tematy.
§7
Sekretarz Gminy w porozumieniu z Przewodnicz¹cymi
Komisji ustala termin posiedzenia komisji, nie póniej jednak ni¿ na 14 dni przed planowanym terminem sesji.
1) Komisje rozpatruj¹ materia³ i wydaj¹ opinie na pimie nie póniej ni¿ na 10 dni przed terminem sesji.
2) Komisje dzia³aj¹ w oparciu o zasady ustalone w niniejszym regulaminie.
§8
1. Materia³y zawieraj¹ce:
 porz¹dek obrad,
 projekty uchwal wraz z uzasadnieniami i niezbêdnymi materia³ami uzupe³niaj¹cymi, ponumerowane
wed³ug kolejnoci obrad,
 pisemne opinie komisji pod³¹czone do poszczególnych projektów uchwa³ przesy³a siê radnym i cz³onkom komisji spoza rady nie póniej ni¿ na 5 dni przed
terminem sesji,
 o terminie sesji Wójt zawiadamia mieszkañców gminy na 5 dni przed terminem sesji za pomoc¹ og³oszeñ wywieszonych w miejscach ogólnie dostêpnych. W og³oszeniu podaje siê termin miejsce i porz¹dek obrad.
§9
Postanowieñ § 7 i 8 nie stosuje siê do sesji zwo³ywanej
w trybie nadzwyczajnym.
ROZDZIA£ III
Przygotowanie sesji bud¿etowej

tu. Dopuszcza siê opracowanie projektu bud¿etu w kilku wariantach.
2. Projekt bud¿etu Zarz¹d Gminy przedk³ada Radzie Gminy na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie do 15
listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy. W
przypadku sporz¹dzania projektu bud¿etu w kilku wariantach Zarz¹d wskazuje, który wariant projektu bêdzie stanowi³ podstawê gospodarki finansowej Gminy
do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê Gminy.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy Rady przesy³a projekt bud¿etu wraz z
materia³ami informacyjnymi sta³ym komisjom Rady na
co najmniej 7 dni przed planowanym ich posiedzeniem
 wyznaczaj¹c termin zakoñczenia prac komisji.
2. Komisje Rady dokonuj¹ analizy i oceny projektu bud¿etu opracowuj¹ pisemne wnioski i kieruj¹ je do Komisji Bud¿etowej. W przypadku zg³oszenia przez komisje lub radnego propozycji wprowadzenia do bud¿etu nowego wydatku lub zwiêkszenia wydatku przewidzianego w projekcie bud¿etu istnieje obowi¹zek
wskazania przez wnioskodawcê (w tym tak¿e Komisje
Bud¿etow¹) ród³a jego sfinansowania.
3. Komisja Bud¿etowa opracowuje ostateczne stanowisko w projekcie bud¿etu. W swoim stanowisku komisja podaje, jakie wnioski zosta³y uwzglêdnione, a jakie
zosta³y odrzucone wraz z uzasadnieniem
4. Zarz¹d Gminy w ci¹gu 7 dni ustosunkowuje siê do stanowiska komisji.
5. Wnioski komisji Zarz¹d mo¿e uwzglêdniæ kieruj¹c siê
wielkoci¹ rodków i pilnoci¹ potrzeb.
6. Zaktualizowany projekt bud¿etu Zarz¹d przesy³a Radnym w terminie najpóniej 7 dni przed terminem sesji.
§ 13
W przypadku nie uchwalenia bud¿etu gminy w ustawowym terminie maja zastosowanie przepisy zawarte w
art. 53 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
ROZDZIA£ IV
Tryb pierwszej sesji Rady Gminy
§ 14

1. Radni po zaakceptowaniu wniosku przez zebranie
mieszkañców mog¹ sk³adaæ skarbnikowi gminy wnioski do projektu bud¿etu w terminie do 15 wrzenia roku
poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowuj¹ i przedk³adaj¹ Skarbnikowi Gminy w terminie
do dnia 15 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy projekty planów finansowych orazrzeczowych.
3. Skarbnik Gminy w oparciu o przed³o¿one materia³y i
wnioski, a tak¿eobliczone dochody w³asne gminy, dotacje celowe i subwencje ogólneopracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektubud¿etu.

1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w terminie 7 dni po
og³oszenia zbiorczych wyników wyborów do rad gmin
na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów
przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Po up³ywie terminu okrelonego w ust.1 sesjê zwo³uje
przewodnicz¹cy komisji wyborczej w ci¹gu 21 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego
kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w
ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady
Gminy.
3. Po otwarciu sesji przewodnictwo obrad obejmuje najstarszy wiekiem cz³onek nowo wybranej rady. Senior
prowadzi obrady sesji do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady na now¹ kadencjê.

§ 11

§ 15

1. Zarz¹d Gminy przygotowuje na podstawie materia³ów
opracowanych przez Skarbnika Gminy projekt bud¿e-

1. Przed przyst¹pieniem do wykonania mandatu radni
sk³adaj¹ lubowanie wg obowi¹zuj¹cej roty.

§ 10
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2. Rotê lubowania odczytuje najm³odszy wiekiem cz³onek Rady. Senior odczytuje wg alfabetu nazwisko radnego, a radni kolejno powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo
lubujê.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji na której s¹ obecni. lubowanie
przyjmuje Przewodnicz¹cy Rady, a pod jego nieobecnoæ Wiceprzewodnicz¹cy.

5. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy na podstawie listy
obecnoci stwierdza prawomocnoæ obrad. W przypadku braku quorum Przewodnicz¹cy zamyka obrady
i wyznacza nowy termin sesji.
6. Fakt braku quorum i zamkniêcia sesji bez odbycia obrad.
7. Zaznacza siê w protokole obrad.

§ 16

1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad dokonuje siê
wyboru sekretarza obrad sporód Radnych obecnych
na sesji.
2. Wyboru sekretarza dokonuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Do obowi¹zków sekretarza nale¿y:
1) liczenie g³osów podczas g³osowania,
2) prowadzenie listy osób zg³oszonych do dyskusji,
3) formu³owanie zg³oszonych wniosków i kontrola kolejnoci ich g³osowania,
4) nadzorowanie sporz¹dzanego protoko³u,
5) inne czynnoci techniczne zlecone przez prowadz¹cego sesje.

1. Na pierwszej sesji radni wybieraj¹ Przewodnicz¹cego
Rady i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
2. Po wyborze przewodnicz¹cego obejmuje on dalsze
prowadzenie obrad.
ROZDZIA£ V
Tryb obrad na sesji
§ 17
1. Rada obraduje na sesjach zwo³anych przez Przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady Przewodnicz¹cy Rady zobowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w terminie 7dni od daty z³o¿enia wniosku.
3. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego Rady sesjê Rady
zwo³uje Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
4. Obs³ugê organizacyjno-techniczna sesji zapewnia Zarz¹d.
5. Sesje Rady s¹ jawne. Zawiadomienie o sesji podaje
siê do publicznej wiadomoci w trybie okrelonym w
§ 8 ust.2 niniejszego regulaminu.
6. Sesja Rady sk³ada siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
7. O sesji Rady nale¿y powiadomiæ pisemnie cz³onków
Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia wskazuj¹c miejsce dzieñ i godzinê pierwszego posiedzenia oraz proponowany porz¹dek obrad dostarczaj¹c jednoczenie projekty uchwa³ z niezbêdnymi
materia³ami wyjaniaj¹cymi. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach jednej sesji ustala przewodnicz¹cy
obrad ii zawiadamia ustnie na posiedzeniu. Kolejne
posiedzenie powinno odbyæ siê nie póniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od daty poprzedniego posiedzenia.
8. W obradach sesji uczestnicz¹ Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Zarz¹d
do reprezentowania spraw i udzielania informacji.
9. W obradach mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których, dotycz¹ sprawy stanowi¹ce
przedmiot obrad.

§ 19

§ 20
1. Po wyborze sekretarza, Przewodnicz¹cy przedstawia
proponowany porz¹dek obrad.
2. Na wniosek Radnych, Przewodnicz¹cego lub Wójta w
porz¹dku obrad mo¿na dokonaæ zmian polegaj¹cych
na wykreleniu z porz¹dku obrad danego punktu, wprowadzenie punktów dodatkowych, przestawienie kolejnoci proponowanego porz¹dku.
3. Ka¿dy wniosek Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie. Wniosek zostaje uwzglêdniony i wprowadzony
do porz¹dku obrad je¿eli w g³osowaniu jawnym uzyska zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
4. Po wprowadzeniu zmian, Przewodnicz¹cy ponownie
odczytuje porz¹dek obrad i poddaje go w ca³oci pod
g³osowanie.
5. Porz¹dek dzienny obrad powinien zawieraæ punkt,zapytania i wolne wnioski.
6. Ka¿dy Radny w tym punkcie obrad ma prawo zwracaæ
siê z ¿¹daniem wyjanieñ we wszystkich sprawach,
które dotycz¹ zakresu dzia³ania Rady. Odpowiedzi
udziela Przewodnicz¹cy Rady, przewodnicz¹cy poszczególnych komisji, Wójt lub cz³onek Zarz¹du, albo
wyznaczony przez Wójta pracownik.
7. W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie w terminie 14 dni. Radny mo¿e ¿¹daæ, aby odpowied by³a udzielona na nastêpnej sesji.

§ 18

§ 21

1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady, a w razie jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e przekazaæ prowadzenie obrad
w czasie sesji Wiceprzewodnicz¹cemu.
3. Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy, sekretarz obrad
i protokolant zajmuj¹ miejsca przy stole prezydialnym.
4. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu formu³y
otwieram sesje Rady Gminy w Stegnie, natomiast
zamkniêcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu formu³y w zwi¹zku z wyczerpaniem porz¹dku obrad zamykam sesje.

1. Protokolant z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza protokó³
obrad.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery podejmowanych uchwa³
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad, wybór sekretarza obrad,
3) nazwiska nieobecnych cz³onków Rady i Zarz¹du
(usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych),
4) stwierdzenie przyjêcia protokó³u z poprzedniego posiedzenia,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
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6) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz tekst zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
7) podpis Przewodnicz¹cego Rady, sekretarza obrad i
protokolanta.
8) Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi (³amanymi przez numer sesji)
9) Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem nowej kadencji.
10) Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u obrad na nastêpnej sesji.
§ 22
1. Po przyjêciu porz¹dku obrad nastêpuje przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji.
2. W przypadku nie ujêcia w protokole sprawy bêd¹cej
przedmiotem dyskusji na poprzedniej sesji, u¿ycia niew³aciwych sformu³owañ -na wniosek Radnych wprowadza siê uzupe³nienia lub poprawki do protoko³u. O
zmianach w protokole, po wys³uchaniu protokolanta i
tamy magnetofonowej, decyduje Przewodnicz¹cy
Rady.
3. Je¿eli wniosek wskazany w ust.2 nie bêdzie uwzglêdniony wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do Rady Gminy.
4. Po wprowadzeniu zmian Przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie przyjêcie protoko³u. Przyjêcie protoko³u nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
5. W terminie 14 dni po odbyciu Sesji Rady protokó³ powinien byæ wy³o¿ony do wgl¹du mieszkañcom Gminy
na stanowisku ds. obs³ugi Rady
§ 23
Przewodnicz¹cy odczytuje tytu³ sprawy lub zagadnienia bêd¹cego kolejnym punktem porz¹dku obrad. Je¿eli
zachodzi koniecznoæ udzielania dodatkowych wyjanieñ
do danego punktu obrad, przewodnicz¹cy udziela g³osu
Wójtowi lub osobie przez niego upowa¿nionej.
1) W dyskusji nad danym tematem Przewodnicz¹cy
udziela g³osu w pierwszej kolejnoci przedstawicielowi komisji, w kompetencji której le¿y omawiane
zagadnienie. Nastêpnie rozpoczyna siê dyskusja nad
omawianym tematem.
2) Przewodnicz¹cy udziela Radnym g³osu wg kolejnoci zg³oszeñ.
3) W razie potrzeby za zgod¹ Rady Przewodnicz¹cy
mo¿e ograniczyæ czas wypowiedzi
4) Przewodnicz¹cy mo¿e udzielaæ g³osu w dyskusji innym osobom obecnym na sesji.
5) Przewodnicz¹cy czuwa nad przebiegiem dyskusji, a
w szczególnoci aby wypowiedzi dotyczy³y konkretnego tematu, nie zawiera³y stwierdzeñ ju¿ wypowiedzianych, itp.
6) Radni maj¹ prawo zg³aszaæ w³asne wnioski pod g³osowanie. Wniosek powinien byæ sformu³owany precyzyjnie i nale¿y uzasadniæ go.
7) Wszystkie wnioski zg³oszone do danego punktu obrad sekretarz spisuje w kolejnoci zg³oszeñ. Po zakoñczeniu dyskusji nad danym tematem przedk³ada
wnioski Przewodnicz¹cemu.
8) Przewodnicz¹cy odczytuje wnioski i podaje je pod
g³osowanie wg kolejnoci zg³oszeñ.

9) Wniosek zostaje przyjêty, je¿eli uzyska wiêkszoæ g³osów.
10) Po przeg³osowaniu wniosków dokonuje siê poprawek
w uchwale zgodnych z zaakceptowanymi wnioskami. Przewodnicz¹cy odczytuje poprawiony i uzupe³niony tekst uchwa³y i poddaje ca³oæ pod g³osowanie.
Je¿eli uchwala zosta³a przeg³osowana, Przewodnicz¹cy stwierdza, ¿e uchwala zosta³a przyjêta, nadaj¹c jej
numer, b¹d odrzucona podaj¹c iloæ g³osów za,
iloæ g³osów przeciw i iloæ g³osów wstrzymuj¹cych
siê od g³osu. Wyniki g³osowania umieszcza siê w protokole.
§ 24
W czasie trwania dyskusji Przewodnicz¹cy udziela poza
kolejnoci¹ g³osu w sprawie wniosków formalnych.
1. Wniosek formalny mo¿e dotyczyæ w szczególnoci:
a) stwierdzenie quorum i wa¿noci sesji,
b) zdjêcie danego tematu z porz¹dku obrad,
c) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
d) zamkniêcia listy mówców,
e) ograniczenia czasu wyst¹pieñ,
f) tajnego g³osowania,
g) przeprowadzenia obrad przy drzwiach zamkniêtych itp.
2. Po zg³oszeniu wniosku formalnego, Przewodnicz¹cy poddaje go niezw³ocznie pod g³osowanie. Przyjêcie wniosku zobowi¹zuje Radnych do zastosowania siê do jego treci.
§ 25
1. Je¿eli wyst¹pienie Radnego lub innej osoby jest
sprzeczne z ogólnie przyjêtymi normami, je¿eli zachowanie Radnego w oczywisty sposób zak³óca porz¹dek
obrad lub uchybia powadzeniu sesji, prowadz¹cy obrady zwraca uwagê tej osobie na niew³aciwe zachowanie.
2. Je¿eli uwaga Przewodnicz¹cego nie skutkuje odbiera
siê mówcy g³os a fakt ten umieszcza siê w protokole
obrad.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad
osobom spoza rady, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 26
1. Radny ma prawo zg³aszania wniosków i interpelacji do
Zarz¹du Gminy i Wójta, a dotycz¹cych spraw lub problemów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ Gminy i jej organów.
2. W sprawach wynik³ych w toku wykonywania mandatu
radnego ma on prawo zg³oszenia wniosków i interpelacji do Rady i jej Komisji.
3. Interpelacja mo¿e byæ zg³oszona pisemnie lub ustnie
podczas sesji lub miêdzy sesjami.
4. Adresat wniosku lub interpelacji jest zobowi¹zany
udzieliæ radnemu odpowiedzi nie póniej ni¿ w ci¹gu
14 dni od daty jego otrzymania.
5. Radny, który zg³osi interpelacjê, mo¿e wnieæ o rozpatrzenie odpowiedzi na ni¹ przez Radê na sesji.
6. Radny w razie braku odpowiedzi na zg³oszony wniosek lub interpelacje ma prawo zwróciæ siê o interwencjê do Przewodnicz¹cego Rady.
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ROZDZIA£ VI
Tryb g³osowania
§ 27

1. W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie Radni.
2. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu organu, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.W przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Rady. W przypadku równej liczby g³osów w g³osowaniu tajnym, Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza ponowne g³osowanie. Je¿eli drugie g³osowanie nie przyniesie rozstrzygniêcia uznaje siê, ¿e uchwa³a nie zosta³a podjêta.
3. Glosowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
4. Glosowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy
Rady. Przeliczenia g³osów dokonuje sekretarz obrad,
który sumuje je i ostateczny wynik g³osowania przedstawia Przewodnicz¹cemu Rady.
5. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy,nakazuj¹c jednoczenie odnotowanie ich w protokole obrad.
Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy, który prowadzi sesjê.
§ 28
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadku, gdy przewiduje to ustawa z dnia 8 marca1990 r. o samorz¹dzie
gminnym.
2. W g³osowaniu tajnym Radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady Gminy, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym sporód siebie przewodnicz¹cym komisji
3. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je
wyczytuj¹c kolejno Radnych z listy obecnoci.
4. Sekretarz obrad wraz z pracownikiem urzêdu wyznaczonym do obs³ugi sesji winni zapewniæ nieskrêpowany sposób g³osowania uwzglêdniaj¹c tajnoæ wyborów.
5. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik glosowania.
6. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ Radnych
obecnych na sesji.
7. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
ROZDZIA£ VII
Komisje Rady Gminy
§ 29
Rada Gminy powo³uje sta³e i dorane komisje Rady do
poszczególnych zadañ.
1) Iloæ komisji, ich nazwê i liczbê cz³onków w komisjach ustala Statut Gminy Stegna. W sk³ad komisji
mog¹ wchodziæ osoby z poza Rady Gminy w liczbie
nieprzekraczaj¹cej po³owy sk³adu komisji.
2) Cz³onków poszczególnych komisji powo³uje imiennie Rada w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
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3) Kandydatów na cz³onków komisji spoza Rady mog¹
zg³aszaæ wszyscy radnii przewodnicz¹cym komisji.
Przewodnicz¹cy komisji prezentuje Radzie do akceptacji wszystkich zg³oszonych kandydatów sporód których Rada wybiera niezbêdna iloæ.
4) Na zasadach okrelonych w ust.4 rada powo³uje Przewodnicz¹cego komisji. Zastêpcê Przewodnicz¹cego
wybieraj¹ sporód siebie cz³onkowie komisji.
5) Radny i cz³onek spoza rady mo¿e byæ cz³onkiem tylko
jednej komisji.
§ 30
Dla wykonania zadañ doranych, krótkoterminowych
lub rozpatrzenia spraw nadzwyczajnych Rada mo¿e powo³aæ komisje dorane.
1) Komisje doran¹ powo³uje siê na zasadach okrelonych w § 29 z wyj¹tkiem ust. 8.
2) W uchwale powo³uj¹cej komisjê doran¹ Rada okrela zadania zlecone komisji, sposób ich realizacji oraz
czasokres dzia³ania komisji. Je¿eli uchwa³a nie wyznacza konkretnego terminu dzia³ania komisji, za czasokres jej dzia³ania uwa¿a siê czas niezbêdny do wykonania powierzonych zadañ.
3) Na wniosek radnych lub przewodnicz¹cego komisji
Rada mo¿e przed³u¿yæ okres dzia³ania komisji oraz
rozszerzyæ lub ograniczyæ zakres zleconych prac.
4) Komisja dorana ulega rozwi¹zaniu automatycznie
po przyjêciu i zaakceptowaniu przez Radê materia³ów z prac komisji.
§ 31
1. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniu oraz przez swoich cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne sprawy.
2. Posiedzenie komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy, a pod
jego nieobecnoæ jego zastêpca.
3. Posiedzenie odbywa siê zgodnie z planem pracy komisji oraz w miarê potrzeb.
4. O posiedzeniu komisji zawiadamia siê cz³onków pisemnie nie póniej ni¿ na trzy dni przed posiedzeniem komisji.
5. W sprawach pilnych przewodnicz¹cy komisji mo¿e
zarz¹dziæ zwo³anie posiedzenia w innym trybie.
6. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu, ka¿demu cz³onkowi komisji przysy³a siê materia³y bêd¹ce przedmiotem posiedzenia.
§ 32
1. Dla prawomocnoci posiedzenia niezbêdna jest obecnoæ na posiedzeniu najmniej po³owy sk³adu komisji,
w tym przewodnicz¹cego b¹d jego zastêpcy.
2. Cz³onkowie komisji potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na
posiedzeniu na licie obecnoci.
3. Posiedzenia komisji prowadzi jej przewodnicz¹cy, a pod
jego nieobecnoæ jego zastêpca.
4. Obs³ugê techniczno-kancelaryjn¹ komisji zapewni
Urz¹d Gminy.
5. Wszyscy cz³onkowie komisji maj¹ równy glos.
6. Decyzje komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w g³osowaniu jawnym z zastrze¿eniem ust. 7.
7. W sprawach personalnych, powo³ania lub odwo³ania
cz³onka Zarz¹du lub ca³ego Zarz¹du, wniosków o udzielenie absolutorium, powo³ania i odwo³ania sekretarza
gminy i skarbnika gminy obowi¹zuje g³osowanie tajne.
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8. Posiedzenia komisji s¹ protoko³owane. Protokó³ podpisuj¹ prowadz¹cy obrady i protokolant.
§ 33
1. W przypadku rozbie¿noci co do podjêtych decyzji i
wniosków przezkomisje, cz³onkom komisji przys³uguje prawo zg³oszenia stanowiskaodrêbnego.
2. Stanowisko odrêbne mo¿e zg³osiæ na pimie ka¿dy z
cz³onków komisji. Stanowisko to wymaga uzasadnienia.
3. Stanowisko odrêbne przesy³a siê Radzie Gminy wraz z
pozosta³ymimateria³ami komisji.
§ 34
Komisja ma prawo:
1) ¿¹daæ przedk³adania komisji wszystkich niezbêdnych
do podjêcia decyzji materia³ów i wyjanieñ,
2) ¿¹daæ obecnoci na posiedzeniu Wójta, pracowników
Urzêdu Gminy i zapraszaæ na posiedzenia kierowników
jednostek organizacyjnych gminy lub inne osoby, jeli
zdaniem komisji obecnoæ ta jest niezbêdna.wnioskowaæ do Rady o wykonanie opracowañ, analiz i innych
dokumentów zapewniaj¹cych w³aciw¹ ocenê problemów bêd¹cychw krêgu zainteresowañ komisji,
3) kontrolowaæ i oceniaæ wykonanie uchwa³ Rady w zakresie objêtym dzia³aniem komisji, które nie mog¹ byæ
wykonane przez pracowników,
4) ¿¹daæ zapewnienia obs³ugi prawnej,
5) wystêpowaæ do Rady z inicjatywami i wnioskami dotycz¹cymi ca³okszta³tu dzia³alnoci Gminy.
§ 35
Komisja w oparciu o przed³o¿one materia³y dokonuje
samodzielnej oceny problemów, a tak¿e oceny przed³o¿onych projektów uchwa³.
1) Komisja nie mo¿e dokonywaæ w projektach uchwa³
poprawek, propozycje zmian komisja przedk³ada Radzie na pimie. Komisja mo¿e opracowaæ w³asny projekt uchwa³y i przedstawiæ go na sesji jako alternatywny w stosunku do projektu Zarz¹du.Komisje rozpatruj¹ materia³y i opracowuj¹ stanowiska w sprawach objêtych bezporednim zainteresowaniem komisji.Projekt planu i bud¿etu rozpatruj¹ wszystkie
komisje. Komisj¹ wiod¹c¹ jest Komisja Bud¿etowa,
która zbiera: wnioski i postulaty pozosta³ych komisji
i sporz¹dza ostateczne propozycje planu i bud¿etu.
2) Je¿eli problem dotyczy kilku komisji, materia³y rozpatruj¹ te komisje, których problem dotyczy sporz¹dzaj¹c w³asne opinie.
3) Na wniosek przewodnicz¹cych komisji mog¹ one odbywaæ wspólne posiedzenia.

3. Sprawozdanie podpisuje przewodnicz¹cy lub zastêpca komisji. Do sprawozdania do³¹cza siê ewentualne
odrêbne stanowisko.
4. Pisemne sprawozdanie do³¹cza siê do materia³ów przes³anych radnym icz³onkom komisji spoza Rady. Jeden
egzemplarz sprawozdania przekazujesiê Wójtowi.
§ 37
Komisja opracowuje pisemny plan pracy na dany rok i
przedk³ada Radzie, która go zatwierdza wraz z bud¿etem.
ROZDZIA£ VIII
Kluby radnych
§ 38
1. Radni maj¹ prawo tworzyæ kluby radnych, zwanych w
dalszej czêci regulaminu Klubem.
2. Klub mo¿na tworzyæ w oparciu o przynale¿noæ do
organizacji politycznych i spo³ecznych, zawodowych
itp. Cz³onkowie Klubu mog¹ byæ tak¿e cz³onkami komisji spoza Rady.
3. Przynale¿noæ do Klubu jest dobrowolna.
§ 39
Cz³onkowie Klubu wybieraj¹ sporód siebie przewodnicz¹cego klubu, który reprezentuje Klub wobec Rady i
Zarz¹du.
Strukturê, organa, tryb pracy Kluby okrelaj¹ samodzielnie wg w³asnych potrzeb i mo¿liwoci.
Listê cz³onków Klubu przekazuje siê Przewodnicz¹cemu
Rady.
§ 40
1. Klub okrela swoje stanowisko we wszystkich sprawach objêtych sesj¹.
2. Stanowisko klubu przedstawia na sesji przewodnicz¹cy Klubu lub osoba przez niego upowa¿niona.
3. Okrelenie przez Klub swojego stanowiska w danej
sprawie nie pozbawiacz³onków klubu prawa zabierania g³osu w dyskusji na sesji.
4. Klub radnych ma prawo zg³aszaæ wnioski, propozycje
i uwagi we wszystkich sprawach dotycz¹cych Gminy
Stegna.
5. Rada i Zarz¹d zobowi¹zane s¹ do zajêcia stanowiska
wobec sprawokrelonych w ust.4 na najbli¿szej sesji,
o ile termin za³atwienia sprawy niezosta³ ustalony z
przewodnicz¹cym Klubu.

§ 36

ROZDZIA£ IX
Prawa i obowi¹zki radnego

1. Na posiedzeniu poprzedzaj¹cym sesje Rady komisja
sporz¹dza pisemne sprawozdanie z dzia³alnoci komisji miedzy sesjami.
2. Sprawozdanie winno zawieraæ:
1) liczbê odbytych posiedzeñ, ocenê przedk³adanych
komisji,
2) materia³ów pod wzglêdem kompletnoci i opracowania formalno-prawnego,
3) wskazania trudnoci napotykanych w czasie pracy
komisji,
4) propozycji ich rozwi¹zania,
5) ustosunkowanie siê do ewentualnego stanowiska
odrêbnego czêcicz³onków komisji.

Radny ma prawo:
1) korzystaæ ze zwolnienia w zak³adzie pracy na czas niezbêdny do pracy w komisjach, sesji i innych pracach
zwi¹zanych z pe³nieniem funkcji radnego,
2) otrzymywaæ diety przys³uguj¹ce za utracone zarobki
w zak³adzie pracy zwi¹zane z wype³nieniem mandatu
radnego
3) wybieraæ i byæ wybieranym do organów rady, sk³adaæ
wnioski i zapytaniado organów rady,
4) ochrony stosunku pracy wynikaj¹cej z ustawy o samorz¹dzie gminnym.

§ 41
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§ 42

Radny ma obowi¹zek:
1) czynnie uczestniczyæ w sesjach Rady Gminy, pracach
organów i komisji do których zostali wybrani,
2) informowaæ wyborców o stanie Gminy,
3) konsultowania spraw wnoszonych pod obrady Rady
Gminy,
4) przyjmowania postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy aponadto braæ udzia³ w zebraniach i spotkaniach mieszkañców,
5) usprawiedliwiaæ swoj¹ nieobecnoæ na najbli¿szej sesji.
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Stegna
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Stegna
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisj¹ dzia³a na
podstawie ustawy o samorz¹dzie gminnym, Statutu
Gminy Stegna oraz niniejszego regulaminu.
2. Komisja sk³ada siê z 3 cz³onków Rady Gminy wybranych wy³¹cznie sporód cz³onków Rady Gminy.
3. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej powo³uje i odwo³uje Rada Gminy w g³osowaniu jawnym i zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
4. W sk³ad Komisji Rewizyjnej nie mog¹ wchodziæ Radni
 cz³onkowie Zarz¹du Gminy, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy i Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy.
§2
Komisja podlega wy³¹cznie Radzie Gminy i dzia³a w jej
imieniu.
Rozdzia³ II
Zadania Komisji
§3
Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów Gminy, uwzglêdniaj¹c kryteria legalnoci (zgodnoæ
z przepisami prawa), celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci i sprawnoci organizacyjnej, a ponadto w zakresie:
1) wykonywania przez Zarz¹d Gminy uchwa³ Rady Gminy,
2) rozpatrywania i za³atwiania przez Zarz¹d Gminy skarg
na Wójta oraz wniosków w tej sprawie,
3) rozpatrywanie i za³atwianie skarg i wniosków przez
Wójta,
4) realizacji interpelacji i wniosków Radnych.
Rozdzia³ III
Tryb pracy Komisji
§4
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli oraz wy³¹cznie na zlecenie
Rady Gminy.
§5
1. Komisja Rewizyjna uchwala plan kontroli obejmuj¹cy
w szczególnoci przedmiot, zakres oraz termin kontroli.
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2. Roczny plan kontroli przekazuje siê Przewodnicz¹cemu Rady Gminy, a póniej przedk³adany jest Radzie
Gminy.
3. O terminie zamierzonej kontroli Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli.
§6
1. Kontrolê przeprowadza Komisja Rewizyjna w pe³nym
sk³adzie, b¹d zespó³ kontrolny Komisji powo³any przez
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy wystawia imienne upowa¿nienie dla osób wchodz¹cych w sk³ad zespo³u kontrolnego Komisji Rewizyjnej.
3. W przypadku kontroli jednostki, której pracownik jest
cz³onkiem Komisji Rewizyjnej, zostaje on wy³¹czony ze
sk³adu zespo³u kontrolnego.
4. W przypadku odmowy zaakceptowania sk³adu zespo³u kontrolnego komisji przez Przewodnicz¹cego Rady
Gminy sprawê rozstrzyga Rada Gminy na najbli¿szej
sesji.
§7
1. Komisja Rewizyjna powinna przeprowadzaæ kontrole
zgodnie z planem kontroli oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, zw³aszcza w zakresie ochrony tajemnicy pañstwowej, s³u¿bowej i skarbowej a tak¿e w sposób nie utrudniaj¹cy zwyk³ego funkcjonowania jednostki kontrolowanej.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) wstêpu do odpowiednich pomieszczeñ jednostki
kontrolowanej,
2) wgl¹du we w³aciwe dokumenty, zabezpieczenia
tych dokumentów i innych dowodów,
3) wezwania do z³o¿enia wyjanieñ pracowników jednostki kontrolowanej, przy czym na ¿¹danie pracownika wyjanienia utrwalone s¹ w formie protoko³u,
§8
1. Z przebiegu kontroli Komisja sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Komisji oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. 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.
3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz imiê i nazwisko
kierownika jednostki,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) okrelenie zakresu przedmiotu kontroli,
4) czas trwania kontroli,
5) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej,
6) wykaz za³¹czników,
4. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik
jednostki kontrolowanej, drugi Przewodnicz¹cy Rady
Gminy a trzeci pozostaje w aktach Komisji.
§9
1. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja wystêpuje z wnioskami do Rady Gminy w celu
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wydania przez Radê zaleceñ pokontrolnych zmierzaj¹cych do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci, zapobie¿enia im na przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która by³a przedmiotem kontroli.
2. W razie ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ Komisja przekazuje sprawê Radzie Gminy a ta upowa¿nia
Zarz¹d Gminy do przekazania sprawy organom cigania.
§ 10
Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne Rady zosta³o skierowane, s¹ obowi¹zani w wyznaczonym terminie zawiadomiæ Radê o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków. W razie braku mo¿liwoci wykonania wniosków nale¿y podaæ uzasadnienie
przyczyny ich nie wykonania i propozycje co do sposobu
usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 11
1. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
2. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, bez prawa g³osu
mog¹ braæ udzia³:
1) Przewodnicz¹cy Rady Gminy i Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy,
2) inni radni,
3) osoby zaproszone do udzia³u w posiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
3. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna
mo¿e podj¹æ uchwa³ê o obowi¹zku zachowania tajemnicy czêci posiedzenia i o wy³¹czeniu z udzia³u w tej
czêci osób zaproszonych.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej s¹ protoko³owane. Protokó³ podpisuje Przewodnicz¹cy Komisji i protokolant.
Rozdzia³ IV
Postanowienia koñcowe
§ 12
1. Wyniki swoich dzia³añ Komisja przedstawia Radzie
Gminy w formie rocznych sprawozdañ.
2. Sprawozdania sporz¹dzane s¹ w formie pisemnej i
powinny zawieraæ:
1) zwiêz³y opis wyników kontroli z wskazaniem róde³
i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci,
2) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Stegna
Regulamin Zarz¹du Gminy Stegna
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Zarz¹d Gminy zwany dalej Zarz¹dem jest organem
wykonawczym Gminy.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Wójt, jako Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Gminy,zwany w dalszej czêci regulaminu
Wójtem, jego Zastêpca oraz 3 cz³onkowie Zarz¹du.
3. Zarz¹d wybierany jest sporód Radnych lub spoza sk³adu Rady.
4. Cz³onkostwa w Zarz¹dzie nie mo¿na ³¹czyæ z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej oraz z pe³nieniem

funkcji Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady
Gminy. Ponadto cz³onek Zarz¹du nie mo¿e byæ cz³onkiem
Komisji Rewizyjnej.
Rozdzia³ II
Zadania Zarz¹du
§2
1. Zarz¹d realizuje zadania wynikaj¹ce z przepisów prawa, Statutu Gminy i uchwa³y Rady Gminy.
2. Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelenie sposobu wykonania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) przygotowanie projektu bud¿etu oraz jego wykonanie,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie zadañ zleconych i przejêtych z administracji rz¹dowej w drodze porozumienia,
7) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady
Gminy,
8) przedk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej Gminy,
9) wydawanie zarz¹dzeñ w sprawach nie cierpi¹cych
zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego; zarz¹dzenia takie wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Rady Gminy,
10) wspó³dzia³anie w interesie Gminy z instytucjami
znajduj¹cymi siê na jej terenie,
11) udzielenie kierownikom jednostek organizacyjnych,
pozostaj¹cych w strukturze Gminy, pe³nomocnictwa do zarz¹dzenia mieniem tych jednostek,
12) informowanie mieszkañców Gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej,
gospodarczej oraz o wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
13) prowadzenie spraw w zakresie zwyk³ego zarz¹du
maj¹tkiem Gminy oraz zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych do wysokoci ustalonych corocznie
przez Radê Gminy,
14) powo³ywanie komisji przetargowych,
15) ustalanie zakresu spraw Gminy jakie Wójt mo¿e powierzyæ w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.
3. W realizacji zadañ w³asnych Zarz¹d podlega wy³¹cznie Radzie Gminy.
4. Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu
Gminy. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu
okrela regulamin organizacyjny urzêdu uchwalony na
wniosek Zarz¹du przez Radê Gminy.
Rozdzia³ III
Tryb pracy Zarz¹du
§4
1. Zarz¹d pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwo³anych
przez Wójta. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególnoci: odwo³ania Wójta ze stanowiska, d³u¿szej nieobecnoci w pracy, zawieszenia w czynnociach, posiedzenia Zarz¹du mog¹ byæ zwo³ywane przez Zastêpcê Wójta, a w przypadku jego nieobecnoci przez cz³onka zarz¹du upowa¿nionego przez Radê Gminy.
2. Posiedzenie Zarz¹du odbywaj¹ siê w terminie poda-
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nym przez Wójta i zwo³ywanie s¹ w miarê potrzeby,
nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
3. Posiedzeniom Zarz¹du przewodniczy Wójt, a w razie
jego nieobecnoci Zastêpca Wójta.

4. Odpisy uchwa³ dorêcza siê kierownikom jednostek
organizacyjnych, którym powierzono wykonanie
uchwa³.

§5

Zarz¹d wydaje decyzjê w trybie przepisów Kodeksu
Postêpowania Administracyjnego. Decyzje wydane przez
Zarz¹d w sprawach z zakresu administracji publicznej
podpisuje Wójt, w decyzji wymienia siê imiê i nazwisko
cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydawaniu decyzji.

1. Cz³onkowie Zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w pracach Zarz¹du.
2. Wójt mo¿e zwróciæ siê do Rady Gminy o odwo³anie
cz³onka Zarz¹du, który uchyla siê od udzia³u w pracach Zarz¹du

§ 10

§6

§ 11

1. Poza cz³onkami Zarz¹du w posiedzeniach Zarz¹du bior¹
udzia³: Przewodnicz¹cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i protokolant.
2. Zarz¹d mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenie tak¿e inne
osoby.

1. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki Zarz¹d wydaje przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzenia.
2. Prowadzenie ewidencji zarz¹dzeñ Zarz¹du oraz nadzór nad ich realizacj¹ nale¿y do Sekretarza Gminy.

§7
1. Za przygotowanie materia³ów na posiedzenie Zarz¹du
oraz za ca³okszta³t obs³ugi techniczno  kancelaryjnej
Zarz¹du odpowiada Sekretarz Gminy.
2. Materia³y na posiedzenia Zarz¹du powinny byæ przygotowane w sposób zwiêz³y i przejrzysty.
3. Projekty uchwa³ powinny byæ skonsultowane z radc¹
prawnym; przez niego zaopiniowane pod wzglêdem
zgodnoci z prawem.
4. Porz¹dek posiedzenia Zarz¹du ustala Wójt w porozumieniu z Sekretarzem Gminy.
§8
1. Na posiedzeniach Zarz¹du sprawy referuje Wójt lub
osoba przez niego upowa¿niona.
2. Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
3. Protokó³ powinien zawieraæ:
 porz¹dek posiedzenia,
 streszczenie wyst¹pieñ,
 treæ wniosków poddanych pod g³osowanie,
 stwierdzenie o podjêciu uchwa³y (uchwa³),
 stwierdzenie wydania zarz¹dzenia,
 listê obecnoci osób bior¹cych udzia³ w posiedzeniu.
4. Do protoko³u za³¹cza siê:
 uchwa³y Zarz¹du,
 projekty uchwa³ przygotowane na sesjê Rady Gminy,
 zarz¹dzenia wydane przez Zarz¹d,
 kopie wydanych decyzji Zarz¹du.
5. Protoko³y s¹ numerowane i przechowywane zgodnie
z instrukcj¹ kancelaryjn¹.
6. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du powinien byæ odczytany na nastêpnym posiedzeniu i po uwzglêdnieniu
ewentualnych uwag, przyjêty przez Zarz¹d.
7. Po przyjêciu przez Zarz¹d protokó³ podpisuje Wójt.
§9
1. Uchwa³y Zarz¹du s¹ oznaczone nastêpuj¹co: kolejny
nr protoko³u, kolejny nr uchwa³y, rok.
2. Uchwa³y Zarz¹du podpisuje Wójt, a wynik g³osowania
nad ich projektami umieszcza siê w protokole Zarz¹du.
3. Uchwa³y Zarz¹du ewidencjonuje siê w rejestrze prowadzonym przez Sekretarza Gminy.

§ 12
1. Zarz¹d podejmuje uchwa³y i wydaje zarz¹dzenia kolegialne zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 3 cz³onków zarz¹du w g³osowaniu jawnym.
2. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie cz³onkowie zarz¹du.
3. W przypadku równej liczby oddanych g³osów za i
przeciw rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
§ 13
1. Sprawy do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy (sprawozdania, informacje, projekty uchwa³), terminy i sposób
ich opracowywania Zarz¹d ustala w porozumieniu z
Przewodnicz¹cym Rady Gminy.
2. Zarz¹d wyznacza osoby odpowiedzialne za opracowanie materia³ów na sesjê Rady Gminy.
3. W przypadku podjêcia inicjatywy uchwa³odawczej
przez komisjê lub grupê radnych, Zarz¹d wyra¿a swoje stanowisko do projektu uchwa³y. Opiniê Zarz¹du do
projektu uchwa³y przedstawia na sesji Wójt lub osoba
upowa¿niona przez Zarz¹d.
4. Projekty uchwa³ Rady Gminy przygotowane przez Zarz¹d opiniowane s¹ przez merytoryczne komisje.
§ 14
1. Na najbli¿szym posiedzeniu po sesji Rady Gminy Zarz¹d uchwala sposób i terminy wykonania uchwa³ rady.
2. Informacje w sprawie wykonania uchwa³ Rady i Zarz¹du sk³ada Zarz¹dowi Sekretarz Gminy.
§ 15
Sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzy sesyjnym przedstawia Radzie Wójt lub wyznaczony
cz³onek Zarz¹du.
§ 16
Nad sprawnym i rzetelnym prowadzeniem dokumentacji z prac Zarz¹du czuwa Sekretarz Gminy.
Rozdzia³ IV
Rozdzia³ zadañ pomiêdzy cz³onków Zarz¹du
§ 17
1. Wójt jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje jego pracê, kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminê na zewn¹trz.
2. Wójt wykonuje zadania wynikaj¹ce z ustawy o samo-
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3.

4.
5.
5.

rz¹dzie gminnym oraz z innych ustaw okrelaj¹cych
status Wójta.
Do zadañ i kompetencji Wójta nale¿¹ nastêpuj¹ce sprawy:
1) organizowanie pracy Zarz¹du,
2) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy,
3) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotycz¹cych Gminy,
4) kierowanie Urzêdem Gminy w rozumieniu kodeksu pracy,
5) przygotowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
6) og³aszanie bud¿etu Gminy oraz nadzór nad jego
realizacj¹,
7) og³aszanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu,
8) wydanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
9) udzielanie pe³nomocnictwa w sprawach nale¿¹cych
do jego wy³¹cznej kompetencji; o udzieleniu pe³nomocnictwa Wójt powiadamia Zarz¹d na najbli¿szym posiedzeniu,
10) podejmowanie czynnoci nale¿¹cych do kompetencji Zarz¹du w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki
zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu
publicznego; czynnoci te wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du,
11) mianowanie pracowników samorz¹dowych wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów,
12) wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawie
dyscyplinarnej,
13) wykonywanie uprawnieñ wynikaj¹cych z art. 7 ustawy o pracownikach samorz¹dowych,
14) wydawanie zarz¹dzeñ wprowadzaj¹cych w ¿ycie
regulaminy wewnêtrzne dotycz¹ce dzia³alnoci
Urzêdu Gminy.
Wójt jest terenowym szefem obrony cywilnej,
Wójt ma prawo wzglêdu w dokumenty so³ectwa oraz
wstêpu do pomieszczeñ i budynkównale¿¹cych do so³ectwa.
Wójt sprawuje bezporedni nadzór nad dzia³alnoci¹:
1) nastêpuj¹cych osób:
a) Zastêpcy Wójta,
b) Sekretarza Gminy,
c) Skarbnika Gminy,
d) Radcy Prawnego,
2) stanowisk pracy zgodnie z zatwierdzonym organizacyjnym urzêdem.
§ 18

Do zadañ i kompetencji Zastêpcy Wójta nale¿y:
1) wykonywanie zadañ powierzonych mu przez Wójta,
2) sprawowanie funkcji Wójta w razie nieobecnoci Wójta lub niemo¿noci pe³nienia przez niego obowi¹zków,
3) z upowa¿nienia Zarz¹du wspó³praca z Gminnym Zwi¹zkiem Stra¿y Po¿arnej, Gminnym Orodkiem Pomocy
Spo³ecznej, Powiatowym Urzêdem Pracy,
4) wspó³dzia³anie z Rad¹ Gminy oraz komisjami Rady w
zakresie swoich kompetencji,
5) wspó³dzia³anie ze zwi¹zkami i organizacjami spo³ecznymi, dzia³aj¹cymi na terenie gminy Stegna.
§ 19
Do zadañ cz³onków Zarz¹du nale¿y:
1) uczestniczenie w posiedzeniach Zarz¹du,
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2) realizacja zadañ wynikaj¹cych z uchwa³ Rady i Zarz¹du,
3) bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem bud¿etu Gminy,
4) sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Gminy,
5) przedk³adanie Radzie Gminy spraw wnoszonych przez
Zarz¹d,
6) wspó³praca z komisjami Rady.
Do podjêcia czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa potrzebna jest zgoda zarz¹du.
§ 20
Wójt podpisuje w imieniu Zarz¹du pisma, og³oszenia i
inne dokumenty po uzgodnieniu ich treci z Zarz¹dem.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 21
1. Wójt i jego zastêpca za pe³nienie swej funkcji otrzymuj¹ comiesiêczne wynagrodzenie.
2. Pozostali cz³onkowie Zarz¹du otrzymuj¹ z bud¿etu
Gminy diety za utracone wynagrodzenie na zasadach
ustalonych przez Radê Gminy w drodze odrêbnej
uchwa³y.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Stegna
GMINNE JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE WYODRÊBNIONE
1. Gminny Orodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Stegnie.
2. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Stegnie.
3. Szko³a Podstawowa w Drewnicy.
4. Szko³a Podstawowa w Jantarze.
5. Zespó³ Szkó³ w Mikoszewie.
6. Szko³a Podstawowa w Stegnie.
7. Zespó³ Szkó³ w Tujsku.
8. Publiczne Przedszkole w Drewnicy.
9. Publiczne Przedszkole w Stegnie.

96
UCHWA£A Nr I/122/2001
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 29 stycznia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/117/2000 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów
oraz op³aty lokalnej to jest op³aty targowej, miejscowej
i administracyjnej.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7a ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101 poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z
1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704 i z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121
poz. 770 i Nr 123 poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr
150 poz. 983, Nr 160 poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983,
Nr 95, poz. 1041) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art.
41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 13, poz.74 z 1996 r. z
pó.zm., z 2000 r. Nr 95, poz. 1041)  Rada Gminy Kocierzyna  uchwala, co nastêpuje:
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§1

1. W § 1 uchwa³y Nr IX/117/2000 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³aty lokalnej to jest op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej ust.5 otrzymuje brzmienie:
5. Od budowli:
a) wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania
energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów
i przewodów sieci rozdzielczej gazów, paliw i wody,
od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  1%,
b) od pozosta³ych  2%.
2. Uchwala siê wzór druku deklaracji w sprawie podatku
od nieruchomoci zgodnie z za³.nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
1. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
wzór deklaracji podatku od nieruchomoci, o którym
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mowa w § 9 pkt 1 uchwa³y Nr IX/117/2000 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie
podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania
psów oraz op³aty lokalnej to jest op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej.
2. Pozosta³e zapisy uchwa³y Nr IX/117/2000 Rady Gminy
Kocierzyna z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów
oraz op³aty lokalnej to jest op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej pozostaj¹ bez zmian.
2. Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do op³at roku podatkowego 2001.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
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