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575
POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 13 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Miejskiej w Skórczu.
Na podstawie art. 4 ust. 5, oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,
poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268), art. 18 ust. 2,
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. 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, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art. 89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1312) oraz uchwa³¹ Nr XXVII/156/2001 Rady
Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia wykazu zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci
starosty proponowanych do prowadzenia przez organy
gmin powiatu starogardzkiego i uchwa³¹ Nr XX/101/2000
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2000 r.

w sprawie rozwi¹zania i zawarcia nowego porozumienia
ze Starost¹ Starogardzkim w sprawie powierzenia do prowadzenia organom Gminy Miejskiej zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty, Starosta Starogardzki oraz
Rada Miejska w Skórczu zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Starogardzki powierza, a Rada Miejska w Skórczu przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ z zakresu
dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z
wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna:
1. Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nieobjêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu
lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem
zg³oszenia (art. 30 ust. 2, 3),
f) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
g) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
h) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 i art. 35 ust. 3),
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i) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê
obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5),
j) nak³adanie obowi¹zku spe³nienia dodatkowych warunków w zwi¹zku z uzyskanym pozwoleniem na
budowê (art. 36 ust. 1),
k) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêd¹cego zak³adem
pracy (art. 36 ust. 2),
l) udzielenie pozwolenia na zmianê pozwolenia na budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowê
(art. 36a ust. 1),
³) uchylenie pozwoleñ na budowê (art. 36a ust. 2),
m) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
n) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia
na wznowienie robót budowlanych w przypadku
zaistnienia okolicznoci wymienionych w przepisach
art. 37 ust. 1 i art. 36a ust. 2 (art. 37 ust. 2),
o) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
p) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40),
q) orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów art. 42
ust. 1 w stosunku do budowy lub rozbiórki innych
obiektów, o których mowa w art. 42 ust. 3 (art. 42
ust. 3),
r) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
s) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
t) rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
u) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia
do u¿ytkowania obiektu, zg³oszenia sprzeciwu oraz
wydawania pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 54 ust. 1
i art. 59),
v) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹ miejsce
inne okolicznoci przewidziane Prawem budowlanym (art. 55 ust. 1 i 2),
w)udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
x) sprawowanie administracji architektoniczno-budowlanej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych
ustaw¹ (art. 81, 81 c, 82 b).
II. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, Nr 141,
poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268):
a) prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych nale¿¹cych do Starosty, co do których kompetencje nie
zosta³y przekazane innym organom (art. 5 ust. 1),
b) wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na wy³¹czenie z
produkcji u¿ytków rolnych (art. 11 ust. 1),

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

c) ustalenie wysokoci nale¿noci i op³at rocznych oraz
orzekanie o zwrocie nale¿noci (art. 12 ust. 1, 2, 3, 4),
d) zawieszanie i umarzanie nale¿noci oraz op³at rocznych ustalonych przy wy³¹czeniu gruntów z produkcji w celu budowy zbiorników wodnych (art. 13 ust. 2),
e) nak³adanie obowi¹zku zdjêcia oraz wykorzystania na
cele poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów i torfowisk oraz
obci¹¿anie op³at¹ w razie niewykonania tego obowi¹zku (art. 14 ust, 1 i 2),
f) nakazywanie zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia
i zak³adania trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
g) ustalanie odszkodowania za szkody wynikaj¹ce ze
zmniejszonej produkcji rolinnej powsta³e wskutek
wykonania nakazu okrelonego w art. 15 ust. 2
(art. 15 ust. 3),
h) rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku
klêsk ¿ywio³owych (art. 20 ust. 2),
i) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów (art. 22 ust. 2),
j) ustalenie op³at w dwukrotnej wysokoci nale¿noci
w razie stwierdzenia, ¿e grunty zosta³y wy³¹czone z
produkcji rolnej z naruszeniem przepisów niniejszej
ustawy (art. 28 ust. 1),
k) podwy¿szanie wysokoci nale¿noci w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostaj¹ wy³¹czone z produkcji bez decyzji
(art. 28 ust. 2),
l) podwy¿szanie op³aty rocznej w razie nie zakoñczenia rekultywacji gruntów zdewastowanych (art. 28
ust. 3),
³) wydawanie decyzji o obowi¹zku corocznego wp³acania równowartoci op³aty rocznej w takiej czêci,
w jakiej nast¹pi³o ograniczenie wartoci u¿ytkowej
gruntów na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w
razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów
zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
m) nak³adanie na kierowników jednostek organizacyjnych kar w sytuacjach okrelonych w art. 28 (art. 29
ust. 2),
n) prowadzenie sprawozdawczoci (art. 33).
III.Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z
1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z
1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943i 944, z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2).
§2
Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom Gminy Miejskiej w Skórczu.
§3
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem bêd¹
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prowadzone w ramach 0,36 etatu kalkulacyjnego
(t.j. okrelonego rzeczywistego czasu niezbêdnego dla
realizacji powierzonych do prowadzenia przez organy
gminy zadañ).
2. Starosta Starogardzki przeka¿e z bud¿etu powiatu na
jeden etat kalkulacyjny rodki finansowe w wysokoci:
a) w roku 2001 w kwocie 1805,00 z³ miesiêcznie brutto,
b) w latach nastêpnych w kwocie jak w pkt a zwiêkszonej o planowany wskanik inflacji w wysokoci okrelonej w ustawie bud¿etowej,
c) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach
miesiêcznych z góry.
3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.
§4
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§5
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim oraz Rady Miejskiej w
Skórczu z dnia 2 grudnia 1994 r. w sprawie prowadzenia
przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 41, poz. 214, z 1995 r. Nr 21, poz. 102, z 1997 r. Nr 66,
poz. 243).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Burmistrz
A. Kosecki
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Starosta
A. Grzyb

576
POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Rady Gminy Osieczna
z dnia 13 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Osieczna.

Na podstawie art. 4 ust. 5, oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,
poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268), art. 18 ust. 2,
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. 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, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art. 89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1312) oraz uchwa³¹ Nr XXVII/156/2001 Rady
Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia wykazu zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci
starosty proponowanych do prowadzenia przez organy
gmin powiatu starogardzkiego i uchwa³¹ Nr XVIII/124/
2000 Rady Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2000 r.
w sprawie zawarcia porozumienia ze Starost¹ Starogardzkim odnonie powierzenia do prowadzenia organom
gminy zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty,
Starosta Starogardzki oraz Rady Gminy Osieczna zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Starogardzki powierza, a Rada Gminy Osieczna przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ z zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z
wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna:
1. Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nieobjêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
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budowê oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem zg³oszenia (art. 30
ust. 2, 3),
f) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
g) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
h) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w
projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 i art. 35 ust. 3),
i) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki
(art. 35 ust. 5),
j) nak³adanie obowi¹zku spe³nienia dodatkowych warunków w zwi¹zku z uzyskanym pozwoleniem na budowê
(art. 36 ust. 1),
k) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêd¹cego zak³adem
pracy (art. 36 ust. 2),
l) udzielenie pozwolenia na zmianê pozwolenia na budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowê (art. 36a ust. 1),
³) uchylenie pozwoleñ na budowê (art. 36a ust. 2),
m) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
n) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia na
wznowienie robót budowlanych w przypadku zaistnienia okolicznoci wymienionych w przepisach art. 37
ust. 1 i art. 36a ust. 2 (art. 37 ust. 2),
o) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
p) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na rzecz
innej osoby (art. 40),
q) orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów art. 42 ust. 1
w stosunku do budowy lub rozbiórki innych obiektów,
o których mowa w art. 42 ust. 3 (art. 42 ust. 3),
r) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
s) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
t) rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego
budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci
(art. 47 ust. 2),
u) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia do
u¿ytkowania obiektu, zg³oszenia sprzeciwu oraz wydawania pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 54 ust. 1 i
art. 59),
v) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹ miejsce inne
okolicznoci przewidziane Prawem budowlanym (art.
55 ust. 1 i 2),
w)udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
x) sprawowanie administracji architektoniczno-budowlanej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych ustaw¹ (art. 81, 81 c, 82 b).
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II. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370,
Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268):
a) prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych nale¿¹cych do Starosty, co do których kompetencje nie
zosta³y przekazane innym organom (art. 5 ust. 1),
b) wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na wy³¹czenie z
produkcji u¿ytków rolnych (art. 11 ust. 1),
c) ustalenie wysokoci nale¿noci i op³at rocznych oraz
orzekanie o zwrocie nale¿noci (art. 12 ust. 1, 2, 3, 4),
d) zawieszanie i umarzanie nale¿noci oraz op³at rocznych ustalonych przy wy³¹czeniu gruntów z produkcji w celu budowy zbiorników wodnych (art. 13 ust. 2),
e) nak³adanie obowi¹zku zdjêcia oraz wykorzystania na
cele poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów i torfowisk oraz
obci¹¿anie op³at¹ w razie niewykonania tego obowi¹zku (art. 14 ust, 1 i 2),
f) nakazywanie zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia
i zak³adania trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
g) ustalanie odszkodowania za szkody wynikaj¹ce ze
zmniejszonej produkcji rolinnej powsta³e wskutek
wykonania nakazu okrelonego w art. 15 ust. 2
(art. 15 ust. 3),
h) rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku
klêsk ¿ywio³owych (art. 20 ust. 2),
i) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów (art. 22 ust. 2),
j) ustalenie op³at w dwukrotnej wysokoci nale¿noci
w razie stwierdzenia, ¿e grunty zosta³y wy³¹czone z
produkcji rolnej z naruszeniem przepisów niniejszej
ustawy (art. 28 ust. 1),
k) podwy¿szanie wysokoci nale¿noci w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostaj¹ wy³¹czone z produkcji bez decyzji
(art. 28 ust. 2),
l) podwy¿szanie op³aty rocznej w razie nie zakoñczenia rekultywacji gruntów zdewastowanych (art. 28
ust. 3),
³) wydawanie decyzji o obowi¹zku corocznego wp³acania równowartoci op³aty rocznej w takiej czêci,
w jakiej nast¹pi³o ograniczenie wartoci u¿ytkowej
gruntów na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w
razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów
zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
m) nak³adanie na kierowników jednostek organizacyjnych kar w sytuacjach okrelonych w art. 28 (art. 29
ust. 2),
n) prowadzenie sprawozdawczoci (art. 33).
III.Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z
1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z
1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943i 944, z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹z-
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ków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych
niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2).
§2
Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom Gminy osieczna.
§3
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem bêd¹
prowadzone w ramach 0,42 etatu kalkulacyjnego
(t.j. okrelonego rzeczywistego czasu niezbêdnego dla
realizacji powierzonych do prowadzenia przez organy
gminy zadañ).
2. Starosta Starogardzki przeka¿e z bud¿etu powiatu na
jeden etat kalkulacyjny rodki finansowe w wysokoci:
a) w roku 2001 w kwocie 1805,00 z³ miesiêcznie brutto,
b) w latach nastêpnych w kwocie jak w pkt a zwiêkszonej o planowany wskanik inflacji w wysokoci okrelonej w ustawie bud¿etowej,
c) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach
miesiêcznych z góry.
3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.
§4
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§5
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim oraz Rady Gminy w
osiecznej z dnia 23 maja 1994 r. w sprawie prowadzenia
przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 19, poz. 89, z 1995 r. Nr 42, poz. 219, z 1995 r. Nr 25,
poz. 118, z 1997 r. Nr 63, poz. 217).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Wójt Gminy
A. Wasielewski

Przewodnicz¹cy
A. Suchomski
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Starosta
A. Grzyb

577
POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 13 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy w Smêtowie Granicznym.
Na podstawie art. 4 ust. 5, oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,
poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268), art. 18 ust. 2,
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. 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, z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art. 89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1312) oraz uchwa³¹ Nr XXVII/156/2001 Rady
Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia wykazu zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci
starosty proponowanych do prowadzenia przez organy
gmin powiatu starogardzkiego i uchwa³¹ Nr XX/135/2001
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym z dnia 28 lutego
2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starost¹ Starogardzkim w sprawie powierzenia do prowadzenia organom gminy zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania
Starosty oraz rozwi¹zania dotychczasowego, Starosta
Starogardzki oraz Rada Gminy w Smêtowie Granicznym
zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Starogardzki powierza, a Rada Gminy w Smêtowie Granicznym przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych
zadañ z zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z
wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna:
1. Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora nad-
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zoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjêtych obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê (art. 30 ust. 1),
e) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1 i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na budowê
oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
wykonanie okrelonego obiektu lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem zg³oszenia (art. 30
ust. 2, 3),
f) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
g) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
h) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w
projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 i art. 35 ust. 3),
i) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki
(art. 35 ust. 5),
j) nak³adanie obowi¹zku spe³nienia dodatkowych warunków w zwi¹zku z uzyskanym pozwoleniem na budowê
(art. 36 ust. 1),
k) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêd¹cego zak³adem
pracy (art. 36 ust. 2),
l) udzielenie pozwolenia na zmianê pozwolenia na budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowê (art. 36a
ust. 1),
³) uchylenie pozwoleñ na budowê (art. 36a ust. 2),
m) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 37 ust. 1),
n) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia na
wznowienie robót budowlanych w przypadku zaistnienia okolicznoci wymienionych w przepisach art. 37
ust. 1 i art. 36a ust. 2 (art. 37 ust. 2),
o) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
p) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na rzecz
innej osoby (art. 40),
q) orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów art. 42 ust. 1
w stosunku do budowy lub rozbiórki innych obiektów,
o których mowa w art. 42 ust. 3 (art. 42 ust. 3),
r) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
s) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
t) rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego
budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci
(art. 47 ust. 2),
u) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia do
u¿ytkowania obiektu, zg³oszenia sprzeciwu oraz wydawania pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 54 ust. 1 i
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art. 59),
v) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹ miejsce
inne okolicznoci przewidziane Prawem budowlanym (art. 55 ust. 1 i 2),
w)udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
x) sprawowanie administracji architektoniczno-budowlanej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych
ustaw¹ (art. 81, 81 c, 82 b).
II. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, Nr 141,
poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268):
a) prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych nale¿¹cych do Starosty, co do których kompetencje nie
zosta³y przekazane innym organom (art. 5 ust. 1),
b) wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na wy³¹czenie z
produkcji u¿ytków rolnych (art. 11 ust. 1),
c) ustalenie wysokoci nale¿noci i op³at rocznych oraz
orzekanie o zwrocie nale¿noci (art. 12 ust. 1, 2, 3, 4),
d) zawieszanie i umarzanie nale¿noci oraz op³at rocznych ustalonych przy wy³¹czeniu gruntów z produkcji w celu budowy zbiorników wodnych (art. 13 ust. 2),
e) nak³adanie obowi¹zku zdjêcia oraz wykorzystania na
cele poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów i torfowisk oraz
obci¹¿anie op³at¹ w razie niewykonania tego obowi¹zku (art. 14 ust, 1 i 2),
f) nakazywanie zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia i
zak³adania trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15 ust. 2),
g) ustalanie odszkodowania za szkody wynikaj¹ce ze
zmniejszonej produkcji rolinnej powsta³e wskutek
wykonania nakazu okrelonego w art. 15 ust. 2
(art. 15 ust. 3),
h) rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku
klêsk ¿ywio³owych (art. 20 ust. 2),
i) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów (art. 22 ust. 2),
j) ustalenie op³at w dwukrotnej wysokoci nale¿noci
w razie stwierdzenia, ¿e grunty zosta³y wy³¹czone z
produkcji rolnej z naruszeniem przepisów niniejszej
ustawy (art. 28 ust. 1),
k) podwy¿szanie wysokoci nale¿noci w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostaj¹ wy³¹czone z produkcji bez decyzji
(art. 28 ust. 2),
l) podwy¿szanie op³aty rocznej w razie nie zakoñczenia rekultywacji gruntów zdewastowanych (art. 28
ust. 3),
³) wydawanie decyzji o obowi¹zku corocznego wp³acania równowartoci op³aty rocznej w takiej czêci,
w jakiej nast¹pi³o ograniczenie wartoci u¿ytkowej
gruntów na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w
razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów
zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
m) nak³adanie na kierowników jednostek organizacyjnych kar w sytuacjach okrelonych w art. 28 (art. 29
ust. 2),
n) prowadzenie sprawozdawczoci (art. 33).
III.Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
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stêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z
1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z
1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943i 944, z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2).
§2
Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom Gminy Smêtowo Graniczne.
§3
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem bêd¹
prowadzone w ramach 0,32 etatu kalkulacyjnego
(t.j. okrelonego rzeczywistego czasu niezbêdnego dla
realizacji powierzonych do prowadzenia przez organy
gminy zadañ).
2. Starosta Starogardzki przeka¿e z bud¿etu powiatu na
jeden etat kalkulacyjny rodki finansowe w wysokoci:
a) w roku 2001 w kwocie 1805,00 z³ miesiêcznie brutto,
b) w latach nastêpnych w kwocie jak w pkt a zwiêkszonej o planowany wskanik inflacji w wysokoci okrelonej w ustawie bud¿etowej,
c) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach
miesiêcznych z góry.
3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.
§4
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§5
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim oraz Rady Gminy w
Smêtowie Granicznym z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie
prowadzenia przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do Kierownika
Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 19, poz. 88, z 1995 r. Nr 42, poz. 222, z 1995 r.
Nr 16, poz. 75, z 1996 r. Nr 36, poz. 89, z 1997 r. Nr 66,
poz. 242).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa

Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Wójt Gminy
T. Kalinowski

Starosta
A. Grzyb

578
POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 13 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy w Skórczu.
Na podstawie art. 4 ust. 5, oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,
poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268), art. 18 ust. 2,
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art. 89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1312) oraz uchwa³¹ Nr XXVII/156/2001 Rady
Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia wykazu zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci
starosty proponowanych do prowadzenia przez organy
gmin powiatu starogardzkiego i uchwa³¹ Nr XIX/116/2000
Rady Gminy w Skórczu z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starost¹ Starogardzkim
odnonie powierzenia do prowadzenia organom gminy
zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty, Starosta Starogardzki oraz Rada Gminy w Skórczu zawieraj¹
porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Starogardzki powierza, a Rada Gminy w Skórczu przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ z zakresu
dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z
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wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna:
1. Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nieobjêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu
lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem
zg³oszenia (art. 30 ust. 2, 3),
f) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
g) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
h) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 i art. 35 ust. 3),
i) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt
zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê
obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5),
j) nak³adanie obowi¹zku spe³nienia dodatkowych
warunków w zwi¹zku z uzyskanym pozwoleniem
na budowê (art. 36 ust. 1),
k) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêd¹cego zak³adem pracy (art. 36 ust. 2),
l) udzielenie pozwolenia na zmianê pozwolenia na
budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na
budowê (art. 36a ust. 1),
³) uchylenie pozwoleñ na budowê (art. 36a ust. 2),
m) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
n) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia na wznowienie robót budowlanych w przypadku zaistnienia okolicznoci wymienionych w
przepisach art. 37 ust. 1 i art. 36a ust. 2 (art. 37
ust. 2),
o) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
p) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40),
q) orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów
art. 42 ust. 1 w stosunku do budowy lub rozbiórki
innych obiektów, o których mowa w art. 42 ust. 3
(art. 42 ust. 3),
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r) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
s) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
t) rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
u) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia
do u¿ytkowania obiektu, zg³oszenia sprzeciwu oraz
wydawania pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 54 ust. 1
i art. 59),
v) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹ miejsce
inne okolicznoci przewidziane Prawem budowlanym (art. 55 ust. 1 i 2),
w) udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
x) sprawowanie administracji architektoniczno-budowlanej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych
ustaw¹ (art. 81, 81 c, 82 b).
II. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370,
Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268):
a) prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych nale¿¹cych do Starosty, co do których kompetencje nie
zosta³y przekazane innym organom (art. 5 ust. 1),
b) wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na wy³¹czenie z
produkcji u¿ytków rolnych (art. 11 ust. 1),
c) ustalenie wysokoci nale¿noci i op³at rocznych oraz
orzekanie o zwrocie nale¿noci (art. 12 ust. 1, 2, 3, 4),
d) zawieszanie i umarzanie nale¿noci oraz op³at rocznych ustalonych przy wy³¹czeniu gruntów z produkcji w celu budowy zbiorników wodnych (art. 13 ust. 2),
e) nak³adanie obowi¹zku zdjêcia oraz wykorzystania na
cele poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów i torfowisk oraz
obci¹¿anie op³at¹ w razie niewykonania tego obowi¹zku (art. 14 ust, 1 i 2),
f) nakazywanie zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia
i zak³adania trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
g) ustalanie odszkodowania za szkody wynikaj¹ce ze
zmniejszonej produkcji rolinnej powsta³e wskutek
wykonania nakazu okrelonego w art. 15 ust. 2
(art. 15 ust. 3),
h) rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku
klêsk ¿ywio³owych (art. 20 ust. 2),
i) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów (art. 22 ust. 2),
j) ustalenie op³at w dwukrotnej wysokoci nale¿noci
w razie stwierdzenia, ¿e grunty zosta³y wy³¹czone z
produkcji rolnej z naruszeniem przepisów niniejszej
ustawy (art. 28 ust. 1),
k) podwy¿szanie wysokoci nale¿noci w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostaj¹ wy³¹czone z produkcji bez decyzji
(art. 28 ust. 2),
l) podwy¿szanie op³aty rocznej w razie nie zakoñczenia rekultywacji gruntów zdewastowanych (art. 28
ust. 3),
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³) wydawanie decyzji o obowi¹zku corocznego wp³acania równowartoci op³aty rocznej w takiej czêci,
w jakiej nast¹pi³o ograniczenie wartoci u¿ytkowej
gruntów na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w
razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów
zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
m) nak³adanie na kierowników jednostek organizacyjnych kar w sytuacjach okrelonych w art. 28 (art. 29
ust. 2),
n) prowadzenie sprawozdawczoci (art. 33).
III.Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z
1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z
1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943i 944, z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2).
§2
Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom Gminy Skórcz.
§3
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem bêd¹
prowadzone w ramach 0,39 etatu kalkulacyjnego
(t.j. okrelonego rzeczywistego czasu niezbêdnego dla
realizacji powierzonych do prowadzenia przez organy
gminy zadañ).
2. Starosta Starogardzki przeka¿e z bud¿etu powiatu na
jeden etat kalkulacyjny rodki finansowe w wysokoci:
a) w roku 2001 w kwocie 1805,00 z³ miesiêcznie brutto,
b) w latach nastêpnych w kwocie jak w pkt a zwiêkszonej o planowany wskanik inflacji w wysokoci okrelonej w ustawie bud¿etowej,
c) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach
miesiêcznych z góry.
3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.
§4
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§5
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejono-

wego w Starogardzie Gdañskim oraz Rady Gminy w Skórczu z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie prowadzenia przez
organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji
rz¹dowej nale¿¹cych do Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19,
poz. 92, z 1995 r. Nr 12, poz. 64, Nr 33, poz. 147, z 1996 r.
Nr 36, poz. 89, z 1997 r. Nr 64, poz. 221).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Wójt Gminy
E. Maki³a

Starosta
A. Grzyb

579
POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 14 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie.
Na podstawie art. 4 ust. 5, oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,
poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268), art. 18 ust. 2,
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art. 89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1312) oraz uchwa³¹ Nr XXVII/156/2001 Rady
Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia wykazu zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci
starosty proponowanych do prowadzenia przez organy
gmin powiatu starogardzkiego i uchwa³¹ Nr III/198/2000
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 grudnia 2000 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia
ze Starost¹ Powiatu Starogardzkiego w sprawie powie-
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rzenia do prowadzenia organom Gminy Miejskiej Czarna
Woda zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty,
Starosta Starogardzki oraz Rada Miejska w Czarnej Wodzie zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Starogardzki powierza, a Rada Miejska w Czarnej Wodzie przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ
z zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z
wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna:
1. Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nieobjêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu
lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem
zg³oszenia (art. 30 ust. 2, 3),
f) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
g) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
h) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 i art. 35 ust. 3),
i) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt
zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê
obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5),
j) nak³adanie obowi¹zku spe³nienia dodatkowych
warunków w zwi¹zku z uzyskanym pozwoleniem
na budowê (art. 36 ust. 1),
k) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêd¹cego zak³adem pracy (art. 36 ust. 2),
l) udzielenie pozwolenia na zmianê pozwolenia na
budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na
budowê (art. 36a ust. 1),
³) uchylenie pozwoleñ na budowê (art. 36a ust. 2),
m) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
n) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia
na wznowienie robót budowlanych w przypadku
zaistnienia okolicznoci wymienionych w przepisach art. 37 ust. 1 i art. 36a ust. 2 (art. 37 ust. 2),
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o) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
p) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40),
q) orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów
art. 42 ust. 1 w stosunku do budowy lub rozbiórki
innych obiektów, o których mowa w art. 42 ust. 3
(art. 42 ust. 3),
r) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
s) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
t) rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
u) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia do u¿ytkowania obiektu, zg³oszenia sprzeciwu oraz wydawania pozwolenia na u¿ytkowanie
(art. 54 ust. 1 i art. 59),
v) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹
miejsce inne okolicznoci przewidziane Prawem
budowlanym (art. 55 ust. 1 i 2),
w)udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
x) sprawowanie administracji architektoniczno-budowlanej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych ustaw¹ (art. 81, 81 c, 82 b).
2) Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903):
 wydawanie zawiadczeñ dot. lokali, o których
mowa w art. 2 (art. 2 ust. 3).
II. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, Nr 141,
poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268):
a) prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych nale¿¹cych do Starosty, co do których kompetencje nie
zosta³y przekazane innym organom (art. 5 ust. 1),
b) wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na wy³¹czenie z
produkcji u¿ytków rolnych (art. 11 ust. 1),
c) ustalenie wysokoci nale¿noci i op³at rocznych oraz
orzekanie o zwrocie nale¿noci (art. 12 ust. 1, 2, 3, 4),
d) zawieszanie i umarzanie nale¿noci oraz op³at rocznych ustalonych przy wy³¹czeniu gruntów z produkcji w celu budowy zbiorników wodnych (art. 13 ust. 2),
e) nak³adanie obowi¹zku zdjêcia oraz wykorzystania na
cele poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów i torfowisk oraz
obci¹¿anie op³at¹ w razie niewykonania tego obowi¹zku (art. 14 ust, 1 i 2),
f) nakazywanie zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia
i zak³adania trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
g) ustalanie odszkodowania za szkody wynikaj¹ce ze
zmniejszonej produkcji rolinnej powsta³e wskutek
wykonania nakazu okrelonego w art. 15 ust. 2
(art. 15 ust. 3),
h) rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku
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klêsk ¿ywio³owych (art. 20 ust. 2),
i) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów (art. 22 ust. 2),
j) ustalenie op³at w dwukrotnej wysokoci nale¿noci
w razie stwierdzenia, ¿e grunty zosta³y wy³¹czone z
produkcji rolnej z naruszeniem przepisów niniejszej
ustawy (art. 28 ust. 1),
k) podwy¿szanie wysokoci nale¿noci w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostaj¹ wy³¹czone z produkcji bez decyzji
(art. 28 ust. 2),
l) podwy¿szanie op³aty rocznej w razie nie zakoñczenia rekultywacji gruntów zdewastowanych (art. 28
ust. 3),
³) wydawanie decyzji o obowi¹zku corocznego wp³acania równowartoci op³aty rocznej w takiej czêci,
w jakiej nast¹pi³o ograniczenie wartoci u¿ytkowej
gruntów na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w
razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów
zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
m) nak³adanie na kierowników jednostek organizacyjnych kar w sytuacjach okrelonych w art. 28 (art. 29
ust. 2),
n) prowadzenie sprawozdawczoci (art. 33).
III.Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z
1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z
1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943i 944, z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2).

§4
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§5
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim oraz Rady Miejskiej w
Czarnej Wodzie z dnia 5 maja 1993 r. w sprawie prowadzenia przez organy gminy niektórych spraw z zakresu
administracji rz¹dowej nale¿¹cych do Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 12, poz. 69, z 1995 r. Nr 25, poz. 117, z 1996 r.
Nr 36, poz. 89, z 1997 r. Nr 66, poz. 245, z 1998 r. Nr 15,
poz. 46).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Burmistrz
J. Grzonka
Cz³onek Zarz¹du Miasta
K. Klinger

Starosta
A. Grzyb

§2

580

Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie.

POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Rady Gminy Zblewo
z dnia 14 marca 2001 r.

§3
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem bêd¹
prowadzone w ramach 0,26 etatu kalkulacyjnego
(t.j. okrelonego rzeczywistego czasu niezbêdnego dla
realizacji powierzonych do prowadzenia przez organy
gminy zadañ).
2. Starosta Starogardzki przeka¿e z bud¿etu powiatu na
jeden etat kalkulacyjny rodki finansowe w wysokoci:
a) w roku 2001 w kwocie 1805,00 z³ miesiêcznie brutto,
b) w latach nastêpnych w kwocie jak w pkt a zwiêkszonej o planowany wskanik inflacji w wysokoci okrelonej w ustawie bud¿etowej,
c) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach
miesiêcznych z góry.
3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.

w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Zblewo.
Na podstawie art. 4 ust. 5, oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,
poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268), art. 18 ust. 2,
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
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Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art.89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1312) oraz uchwa³¹ Nr XXVII/156/2001Rady
Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia wykazu zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci
starosty proponowanych do prowadzenia przez organy
gmin powiatu starogardzkiego i uchwa³¹ Nr XII/172/2000
Gminy Zblewo z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starost¹ Starogardzkim odnonie powierzenia do prowadzenia organom gminy zadañ
i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty oraz rozwi¹zania dotychczasowego, Starosta Starogardzki oraz Rada
Gminy Zblewo zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Starogardzki powierza, a Rada Gminy Zblewo przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ z zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z
wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna:
1. Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9 ust.
2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nieobjêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu
lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem
zg³oszenia (art. 30 ust. 2, 3),
f) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
g) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
h) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 i art. 35 ust. 3),
i) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt
zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê
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obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5),
j) nak³adanie obowi¹zku spe³nienia dodatkowych
warunków w zwi¹zku z uzyskanym pozwoleniem
na budowê (art. 36 ust. 1),
k) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêd¹cego zak³adem pracy (art. 36 ust. 2),
l) udzielenie pozwolenia na zmianê pozwolenia na
budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na
budowê (art. 36a ust. 1),
³) uchylenie pozwoleñ na budowê (art. 36a ust. 2),
m) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
n) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia na wznowienie robót budowlanych w przypadku zaistnienia okolicznoci wymienionych w
przepisach art. 37 ust. 1 i art. 36a ust. 2 (art. 37
ust. 2),
o) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
p) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40),
q) orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów
art. 42 ust. 1 w stosunku do budowy lub rozbiórki
innych obiektów, o których mowa w art. 42 ust. 3
(art. 42 ust. 3),
r) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
s) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
t) rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
u) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia do u¿ytkowania obiektu, zg³oszenia sprzeciwu oraz wydawania pozwolenia na u¿ytkowanie
(art. 54 ust. 1 i art. 59),
v) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹
miejsce inne okolicznoci przewidziane Prawem
budowlanym (art. 55 ust. 1 i 2),
w)udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
x) sprawowanie administracji architektoniczno-budowlanej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych ustaw¹ (art. 81, 81 c, 82 b);
2) Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903):
 wydawanie zawiadczeñ dot. lokali, o których
mowa w art. 2 (art. 2 ust. 3).
II. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, Nr 141,
poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268):
a) prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych nale¿¹cych do Starosty, co do których kompetencje nie
zosta³y przekazane innym organom (art. 5 ust. 1),
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b) wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na wy³¹czenie z
produkcji u¿ytków rolnych (art. 11 ust. 1),
c) ustalenie wysokoci nale¿noci i op³at rocznych oraz
orzekanie o zwrocie nale¿noci (art. 12 ust. 1, 2, 3, 4),
d) zawieszanie i umarzanie nale¿noci oraz op³at rocznych ustalonych przy wy³¹czeniu gruntów z produkcji w celu budowy zbiorników wodnych (art. 13 ust. 2),
e) nak³adanie obowi¹zku zdjêcia oraz wykorzystania na
cele poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów i torfowisk oraz
obci¹¿anie op³at¹ w razie niewykonania tego obowi¹zku (art. 14 ust, 1 i 2),
f) nakazywanie zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia
i zak³adania trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
g) ustalanie odszkodowania za szkody wynikaj¹ce ze
zmniejszonej produkcji rolinnej powsta³e wskutek
wykonania nakazu okrelonego w art. 15 ust. 2
(art. 15 ust. 3),
h) rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku
klêsk ¿ywio³owych (art. 20 ust. 2),
i) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów (art. 22 ust. 2),
j) ustalenie op³at w dwukrotnej wysokoci nale¿noci
w razie stwierdzenia, ¿e grunty zosta³y wy³¹czone z
produkcji rolnej z naruszeniem przepisów niniejszej
ustawy (art. 28 ust. 1),
k) podwy¿szanie wysokoci nale¿noci w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostaj¹ wy³¹czone z produkcji bez decyzji
(art. 28 ust. 2),
l) podwy¿szanie op³aty rocznej w razie nie zakoñczenia rekultywacji gruntów zdewastowanych (art. 28
ust. 3),
³) wydawanie decyzji o obowi¹zku corocznego wp³acania równowartoci op³aty rocznej w takiej czêci,
w jakiej nast¹pi³o ograniczenie wartoci u¿ytkowej
gruntów na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w
razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów
zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
m) nak³adanie na kierowników jednostek organizacyjnych kar w sytuacjach okrelonych w art. 28 (art. 29
ust. 2),
n) prowadzenie sprawozdawczoci (art. 33).
III.Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z
1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z
1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943i 944, z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2).
§2
Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom Gminy Zblewo.

§3
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem bêd¹
prowadzone w ramach 0,63 etatu kalkulacyjnego
(t.j. okrelonego rzeczywistego czasu niezbêdnego dla
realizacji powierzonych do prowadzenia przez organy
gminy zadañ).
2. Starosta Starogardzki przeka¿e z bud¿etu powiatu na
jeden etat kalkulacyjny rodki finansowe w wysokoci:
a) w roku 2001 w kwocie 1805,00 z³ miesiêcznie brutto,
b) w latach nastêpnych w kwocie jak w pkt a zwiêkszonej o planowany wskanik inflacji w wysokoci okrelonej w ustawie bud¿etowej,
c) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach
miesiêcznych z góry.
3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.
§4
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§5
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim oraz Rady Gminy w Zblewie z dnia 23 maja 1994 r. w sprawie prowadzenia przez
organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji
rz¹dowej nale¿¹cych do Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19,
poz. 87, Nr 42, poz. 220, z 1995 r. Nr 17, poz. 86, z 1996 r.
Nr 36, poz. 90, z 1997 r. Nr 66, poz. 244).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Wójt Gminy
K. Trawicki

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
F. Puttkammer

Starosta
A. Grzyb

581
POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 16 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompeten-
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cji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 4 ust. 5, oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,
poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268), art. 18 ust. 2,
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art.89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1312) oraz uchwa³¹ Nr XXVII/156/2001 Rady
Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia wykazu zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci
starosty proponowanych do prowadzenia przez organy
gmin powiatu starogardzkiego i uchwa³¹ Nr XXVIII/237/
2000 Rady Gminy Starogard Gdañski z dnia 20 grudnia
2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starost¹ Starogardzkim odnonie powierzenia do prowadzenia organom gminy zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty oraz rozwi¹zania dotychczasowego, Starosta Starogardzki oraz Rada Gminy Starogard Gdañski zawieraj¹
porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Starogardzki powierza, a Rada Gminy Starogard Gdañski przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ z zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z
wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna:
1. Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nieobjêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
e) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu
lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem
zg³oszenia (art. 30 ust. 2, 3),
f) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
g) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
h) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 i art. 35 ust. 3),
i) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt
zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê
obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5),
j) nak³adanie obowi¹zku spe³nienia dodatkowych
warunków w zwi¹zku z uzyskanym pozwoleniem
na budowê (art. 36 ust. 1),
k) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêd¹cego zak³adem pracy (art. 36 ust. 2),
l) udzielenie pozwolenia na zmianê pozwolenia na
budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na
budowê (art. 36a ust. 1),
³) uchylenie pozwoleñ na budowê (art. 36a ust. 2),
m) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
n) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia
na wznowienie robót budowlanych w przypadku
zaistnienia okolicznoci wymienionych w przepisach art. 37 ust. 1 i art. 36a ust. 2 (art. 37 ust. 2),
o) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
p) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40),
q) orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów
art. 42 ust. 1 w stosunku do budowy lub rozbiórki
innych obiektów, o których mowa w art. 42 ust. 3
(art. 42 ust. 3),
r) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
s) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
t) rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
u) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia do u¿ytkowania obiektu, zg³oszenia sprzeciwu oraz wydawania pozwolenia na u¿ytkowanie
(art. 54 ust. 1 i art. 59),
v) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹
miejsce inne okolicznoci przewidziane Prawem
budowlanym (art. 55 ust. 1 i 2),

Dziennik Urzêdowy
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w)udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
x) sprawowanie administracji architektoniczno-budowlanej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych ustaw¹ (art. 81, 81 c, 82 b).
2) Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903):
 wydawanie zawiadczeñ dot. lokali, o których
mowa w art. 2 (art. 2 ust. 3).
II. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, Nr 141,
poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268):
a) prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych nale¿¹cych do Starosty, co do których kompetencje nie
zosta³y przekazane innym organom (art. 5 ust. 1),
b) wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na wy³¹czenie z
produkcji u¿ytków rolnych (art. 11 ust. 1),
c) ustalenie wysokoci nale¿noci i op³at rocznych oraz
orzekanie o zwrocie nale¿noci (art. 12 ust. 1, 2, 3, 4),
d) zawieszanie i umarzanie nale¿noci oraz op³at rocznych ustalonych przy wy³¹czeniu gruntów z produkcji w celu budowy zbiorników wodnych (art. 13 ust. 2),
e) nak³adanie obowi¹zku zdjêcia oraz wykorzystania na
cele poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów i torfowisk oraz
obci¹¿anie op³at¹ w razie niewykonania tego obowi¹zku (art. 14 ust, 1 i 2),
f) nakazywanie zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia
i zak³adania trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
g) ustalanie odszkodowania za szkody wynikaj¹ce ze
zmniejszonej produkcji rolinnej powsta³e wskutek
wykonania nakazu okrelonego w art. 15 ust. 2
(art. 15 ust. 3),
h) rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku
klêsk ¿ywio³owych (art. 20 ust. 2),
i) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów (art. 22 ust. 2),
j) ustalenie op³at w dwukrotnej wysokoci nale¿noci
w razie stwierdzenia, ¿e grunty zosta³y wy³¹czone z
produkcji rolnej z naruszeniem przepisów niniejszej
ustawy (art. 28 ust. 1),
k) podwy¿szanie wysokoci nale¿noci w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostaj¹ wy³¹czone z produkcji bez decyzji
(art. 28 ust. 2),
l) podwy¿szanie op³aty rocznej w razie nie zakoñczenia rekultywacji gruntów zdewastowanych (art. 28
ust. 3),
³) wydawanie decyzji o obowi¹zku corocznego wp³acania równowartoci op³aty rocznej w takiej czêci,
w jakiej nast¹pi³o ograniczenie wartoci u¿ytkowej
gruntów na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w
razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów
zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
m) nak³adanie na kierowników jednostek organizacyjnych kar w sytuacjach okrelonych w art. 28 (art. 29
ust. 2),
n) prowadzenie sprawozdawczoci (art. 33).
III.Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-

stêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z
1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z
1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943i 944, z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2).
§2
Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom Gminy Starogard Gdañski.
§3
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem bêd¹
prowadzone w ramach 1,22 etatu kalkulacyjnego
(t.j. okrelonego rzeczywistego czasu niezbêdnego dla
realizacji powierzonych do prowadzenia przez organy
gminy zadañ).
2. Starosta Starogardzki przeka¿e z bud¿etu powiatu na
jeden etat kalkulacyjny rodki finansowe w wysokoci:
a) w roku 2001 w kwocie 1805,00 z³ miesiêcznie brutto,
b) w latach nastêpnych w kwocie jak w pkt a zwiêkszonej o planowany wskanik inflacji w wysokoci okrelonej w ustawie bud¿etowej,
c) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach
miesiêcznych z góry.
3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.
§4
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§5
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim oraz Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie
prowadzenia przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do Kierownika
Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 42, poz. 218, z 1995 r. Nr 21, poz. 100, z 1996 r.
Nr 36, poz. 89, z 1997 r. Nr 38, poz. 120, Nr 66, poz. 248).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
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§8

Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Wójt Gminy
S. Po³om

Starosta
A. Grzyb

582
POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Lubichowo.
Na podstawie art. 4 ust. 5, oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,
poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268), art. 18 ust. 2,
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art.89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1312) oraz uchwa³¹ Nr XXVII/156/2001Rady
Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia wykazu zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci
starosty proponowanych do prowadzenia przez organy
gmin powiatu starogardzkiego i uchwa³¹ Nr XXIV/194/
2000 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie zawarcia porozumienia ze Starost¹ Starogardzkim odnonie powierzenia do prowadzenia organom gminy zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty oraz
rozwi¹zania dotychczasowego, Starosta Starogardzki oraz
Rada Gminy Lubichowo zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Starogardzki powierza, a Rada Gminy Lubichowo przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ z zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z
wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
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komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna:
1. Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nieobjêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu
lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem
zg³oszenia (art. 30 ust. 2, 3),
f) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
g) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
h) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 i art. 35 ust. 3),
i) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt
zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê
obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5),
j) nak³adanie obowi¹zku spe³nienia dodatkowych
warunków w zwi¹zku z uzyskanym pozwoleniem
na budowê (art. 36 ust. 1),
k) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêd¹cego zak³adem pracy (art. 36 ust. 2),
l) udzielenie pozwolenia na zmianê pozwolenia na
budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na
budowê (art. 36a ust. 1),
³) uchylenie pozwoleñ na budowê (art. 36a ust. 2),
m) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
n) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia na wznowienie robót budowlanych w przypadku zaistnienia okolicznoci wymienionych w
przepisach art. 37 ust. 1 i art. 36a ust. 2 (art. 37
ust. 2),
o) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
p) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40),
q) orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów
art. 42 ust. 1 w stosunku do budowy lub rozbiórki
innych obiektów, o których mowa w art. 42 ust. 3
(art. 42 ust. 3),
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r) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
s) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
t) rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
u) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia do u¿ytkowania obiektu, zg³oszenia sprzeciwu oraz wydawania pozwolenia na u¿ytkowanie
(art. 54 ust. 1 i art. 59),
v) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹
miejsce inne okolicznoci przewidziane Prawem
budowlanym (art. 55 ust. 1 i 2),
w)udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
x) sprawowanie administracji architektoniczno-budowlanej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych ustaw¹ (art. 81, 81 c, 82 b).
II. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z
1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z
1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943i 944, z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2).
§2
Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom Gminy Lubichowo.
§3
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem bêd¹
prowadzone w ramach 0,68 etatu kalkulacyjnego
(t.j. okrelonego rzeczywistego czasu niezbêdnego dla
realizacji powierzonych do prowadzenia przez organy
gminy zadañ).
2. Starosta Starogardzki przeka¿e z bud¿etu powiatu na
jeden etat kalkulacyjny rodki finansowe w wysokoci:
a) w roku 2001 w kwocie 1805,00 z³ miesiêcznie brutto,
b) w latach nastêpnych w kwocie jak w pkt a zwiêkszonej o planowany wskanik inflacji w wysokoci okrelonej w ustawie bud¿etowej,
c) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach
miesiêcznych z góry.
3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.
§4
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.

§5
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim oraz Rady Gminy Lubichowo z dnia 26 maja maja 1994 r. w sprawie prowadzenia przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do Kierownika Urzêdu
Rejonowego w Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 19, poz. 90, z 1995 r. Nr 13, poz. 65, Nr 27, poz. 126, z
1997 r. Nr 38, poz. 121, Nr 63, poz. 216).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Wójt Gminy
R. Alechniewicz

Starosta
A. Grzyb

583
POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 3 kwietnia 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 4 ust. 5, oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,
poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268), art. 18 ust. 2,
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art.89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133,
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poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1312) oraz uchwa³¹ Nr XXVII/156/2001 Rady
Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia wykazu zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci
starosty proponowanych do prowadzenia przez organy
gmin powiatu starogardzkiego i uchwa³¹ Nr XXIII/222/
2001 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 25 stycznia
2001 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starost¹ Starogardzkim w przedmiocie prowadzenia przez Zarz¹d
Gminy Skarszewy niektórych spraw nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Starogardzkiego, Starosta Starogardzki oraz Rada Miejska w Skarszewach zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Starogardzki powierza, a Rada Miejska w Skarszewach przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ z
zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z
wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna:
1. Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nieobjêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu
lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem
zg³oszenia (art. 30 ust. 2, 3),
f) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
g) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
h) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 i art. 35 ust. 3),
i) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt
zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê
obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5),
j) nak³adanie obowi¹zku spe³nienia dodatkowych
warunków w zwi¹zku z uzyskanym pozwoleniem
na budowê (art. 36 ust. 1),
k) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêd¹cego zak³adem pracy (art. 36 ust. 2),
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l) udzielenie pozwolenia na zmianê pozwolenia na
budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na
budowê (art. 36a ust. 1),
³) uchylenie pozwoleñ na budowê (art. 36a ust. 2),
m) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
n) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia
na wznowienie robót budowlanych w przypadku
zaistnienia okolicznoci wymienionych w przepisach art. 37 ust. 1 i art. 36a ust. 2 (art. 37 ust. 2),
o) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
p) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40),
q) orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów
art. 42 ust. 1 w stosunku do budowy lub rozbiórki
innych obiektów, o których mowa w art. 42 ust. 3
(art. 42 ust. 3),
r) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
s) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
t) rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
u) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia
do u¿ytkowania obiektu, zg³oszenia sprzeciwu oraz
wydawania pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 54 ust. 1
i art. 59),
v) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹ miejsce
inne okolicznoci przewidziane Prawem budowlanym (art. 55 ust. 1 i 2),
w)udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
x) sprawowanie administracji architektoniczno-budowlanej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych
ustaw¹ (art. 81, 81 c, 82 b);
2) Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903):
 wydawanie zawiadczeñ dot. lokali, o których
mowa w art. 2 (art. 2 ust. 3).
II. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, Nr 141,
poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268):
a) prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych nale¿¹cych do Starosty, co do których kompetencje nie
zosta³y przekazane innym organom (art. 5 ust. 1),
b) wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na wy³¹czenie z
produkcji u¿ytków rolnych (art. 11 ust. 1),
c) ustalenie wysokoci nale¿noci i op³at rocznych oraz
orzekanie o zwrocie nale¿noci (art. 12 ust. 1, 2, 3, 4),
d) zawieszanie i umarzanie nale¿noci oraz op³at rocznych ustalonych przy wy³¹czeniu gruntów z produkcji w celu budowy zbiorników wodnych (art. 13 ust. 2),
e) nak³adanie obowi¹zku zdjêcia oraz wykorzystania na
cele poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów i torfowisk oraz
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obci¹¿anie op³at¹ w razie niewykonania tego obowi¹zku (art. 14 ust, 1 i 2),
f) nakazywanie zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia
i zak³adania trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
g) ustalanie odszkodowania za szkody wynikaj¹ce ze
zmniejszonej produkcji rolinnej powsta³e wskutek
wykonania nakazu okrelonego w art. 15 ust. 2
(art. 15 ust. 3),
h) rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku
klêsk ¿ywio³owych (art. 20 ust. 2),
i) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów (art. 22 ust. 2),
j) ustalenie op³at w dwukrotnej wysokoci nale¿noci
w razie stwierdzenia, ¿e grunty zosta³y wy³¹czone z
produkcji rolnej z naruszeniem przepisów niniejszej
ustawy (art. 28 ust. 1),
k) podwy¿szanie wysokoci nale¿noci w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostaj¹ wy³¹czone z produkcji bez decyzji
(art. 28 ust. 2),
l) podwy¿szanie op³aty rocznej w razie nie zakoñczenia rekultywacji gruntów zdewastowanych (art. 28
ust. 3),
³) wydawanie decyzji o obowi¹zku corocznego wp³acania równowartoci op³aty rocznej w takiej czêci,
w jakiej nast¹pi³o ograniczenie wartoci u¿ytkowej
gruntów na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w
razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów
zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
m) nak³adanie na kierowników jednostek organizacyjnych kar w sytuacjach okrelonych w art. 28 (art. 29
ust. 2),
n) prowadzenie sprawozdawczoci (art. 33).
III.Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z
1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z
1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943i 944, z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2).
§2
Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom Gminy Skarszewy.
§3
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem bêd¹
prowadzone w ramach 0,90 etatu kalkulacyjnego
(t.j. okrelonego rzeczywistego czasu niezbêdnego dla
realizacji powierzonych do prowadzenia przez organy
gminy zadañ).
2. Starosta Starogardzki przeka¿e z bud¿etu powiatu na
jeden etat kalkulacyjny rodki finansowe w wysokoci:
a) w roku 2001 w kwocie 1805,00 z³ miesiêcznie brutto,

b) w latach nastêpnych w kwocie jak w pkt a zwiêkszonej o planowany wskanik inflacji w wysokoci okrelonej w ustawie bud¿etowej,
c) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach
miesiêcznych z góry.
3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.
§4
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§5
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim oraz Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 29 kwietnia 1994 r. w sprawie prowadzenia przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 19, poz. 86, Nr 42, poz. 221, z 1995 r. Nr 21,
poz. 101, z 1996 r. Nr 36, poz. 89, z 1997 r. Nr 66, poz. 247).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Burmistrz
S. Troka
Z-ca Burmistrza
S. Chêæ

Starosta
A. Grzyb

584
POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 5 kwietnia 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy w Bobowie.
Na podstawie art. 4 ust. 5, oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
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24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,
poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268), art. 18 ust. 2,
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art.89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1312) oraz uchwa³¹ Nr XXVII/156/2001 Rady
Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia wykazu zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci
starosty proponowanych do prowadzenia przez organy
gmin powiatu starogardzkiego i uchwa³¹ Nr XVI/40/2000
Rady Gminy w Bobowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starost¹ Starogardzkim w
przedmiocie prowadzenia przez Zarz¹d Gminy Skarszewy niektórych spraw nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Starogardzkiego, Starosta Starogardzki oraz Rada
Gminy w Bobowie zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Starogardzki powierza, a Rada Gminy w Bobowie przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ z zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z
wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna:
1. Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nieobjêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu
lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem
zg³oszenia (art. 30 ust. 2, 3),
f) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
g) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
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h) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci
w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu
budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 i art. 35 ust. 3),
i) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê
obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5),
j) nak³adanie obowi¹zku spe³nienia dodatkowych warunków w zwi¹zku z uzyskanym pozwoleniem na
budowê (art. 36 ust. 1),
k) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêd¹cego zak³adem
pracy (art. 36 ust. 2),
l) udzielenie pozwolenia na zmianê pozwolenia na budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowê
(art. 36a ust. 1),
³) uchylenie pozwoleñ na budowê (art. 36a ust. 2),
m) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
n) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia
na wznowienie robót budowlanych w przypadku
zaistnienia okolicznoci wymienionych w przepisach
art. 37 ust. 1 i art. 36a ust. 2 (art. 37 ust. 2),
o) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
p) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40),
q) orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów art. 42
ust. 1 w stosunku do budowy lub rozbiórki innych
obiektów, o których mowa w art. 42 ust. 3 (art. 42
ust. 3),
r) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
s) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
t) rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
u) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia
do u¿ytkowania obiektu, zg³oszenia sprzeciwu oraz
wydawania pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 54 ust. 1
i art. 59),
v) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹ miejsce
inne okolicznoci przewidziane Prawem budowlanym (art. 55 ust. 1 i 2),
w)udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
x) sprawowanie administracji architektoniczno-budowlanej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych
ustaw¹ (art. 81, 81 c, 82 b).
II. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, Nr 141,
poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268):
a) prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych nale-
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¿¹cych do Starosty, co do których kompetencje nie
zosta³y przekazane innym organom (art. 5 ust. 1),
b) wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na wy³¹czenie z
produkcji u¿ytków rolnych (art. 11 ust. 1),
c) ustalenie wysokoci nale¿noci i op³at rocznych oraz
orzekanie o zwrocie nale¿noci (art. 12 ust. 1, 2, 3, 4),
d) zawieszanie i umarzanie nale¿noci oraz op³at rocznych ustalonych przy wy³¹czeniu gruntów z produkcji w celu budowy zbiorników wodnych (art. 13 ust. 2),
e) nak³adanie obowi¹zku zdjêcia oraz wykorzystania na
cele poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów i torfowisk oraz
obci¹¿anie op³at¹ w razie niewykonania tego obowi¹zku (art. 14 ust, 1 i 2),
f) nakazywanie zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia
i zak³adania trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
g) ustalanie odszkodowania za szkody wynikaj¹ce ze
zmniejszonej produkcji rolinnej powsta³e wskutek
wykonania nakazu okrelonego w art. 15 ust. 2
(art. 15 ust. 3),
h) rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku
klêsk ¿ywio³owych (art. 20 ust. 2),
i) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów (art. 22 ust. 2),
j) ustalenie op³at w dwukrotnej wysokoci nale¿noci
w razie stwierdzenia, ¿e grunty zosta³y wy³¹czone z
produkcji rolnej z naruszeniem przepisów niniejszej
ustawy (art. 28 ust. 1),
k) podwy¿szanie wysokoci nale¿noci w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostaj¹ wy³¹czone z produkcji bez decyzji
(art. 28 ust. 2),
l) podwy¿szanie op³aty rocznej w razie nie zakoñczenia rekultywacji gruntów zdewastowanych (art. 28
ust. 3),
³) wydawanie decyzji o obowi¹zku corocznego wp³acania równowartoci op³aty rocznej w takiej czêci,
w jakiej nast¹pi³o ograniczenie wartoci u¿ytkowej
gruntów na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w
razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów
zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
m) nak³adanie na kierowników jednostek organizacyjnych kar w sytuacjach okrelonych w art. 28 (art. 29
ust. 2),
n) prowadzenie sprawozdawczoci (art. 33).
III.Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z
1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z
1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943i 944, z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2).

§3
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem bêd¹
prowadzone w ramach 0,34 etatu kalkulacyjnego
(t.j. okrelonego rzeczywistego czasu niezbêdnego dla
realizacji powierzonych do prowadzenia przez organy
gminy zadañ).
2. Starosta Starogardzki przeka¿e z bud¿etu powiatu na
jeden etat kalkulacyjny rodki finansowe w wysokoci:
a) w roku 2001 w kwocie 1805,00 z³ miesiêcznie brutto,
b) w latach nastêpnych w kwocie jak w pkt a zwiêkszonej o planowany wskanik inflacji w wysokoci okrelonej w ustawie bud¿etowej,
c) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach
miesiêcznych z góry.
3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.
§4
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§5
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim oraz Rady Gminy w Bobowie z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie prowadzenia
przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 41, poz. 212, z 1995 r. Nr 12, poz. 62, z 1996 r. Nr 36,
poz. 89, z 1997 r. Nr 66, poz. 246).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Wójt Gminy
M. P³aczek

Starosta
A. Grzyb

585

§2

POROZUMIENIE
Starosty Starogardzkiego
oraz
Rady Gminy Kaliska
z dnia 15 kwietnia 2001 r.

Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom Gminy Bobowo.

w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Kaliska.
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Na podstawie art. 4 ust. 5, oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903), art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,
poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z
2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268), art. 18 ust. 2,
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art.89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1312) oraz uchwa³¹ Nr XXVII/156/2001Rady
Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia wykazu zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci
starosty proponowanych do prowadzenia przez organy
gmin powiatu starogardzkiego i uchwa³¹ Nr XVIII/147/
2001 Rady Gminy Kaliska z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starost¹ Starogardzkim
odnonie powierzenia do prowadzenia organom gminy
zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty oraz rozwi¹zania dotychczasowego, Starosta Starogardzki oraz
Rada Gminy Kaliska zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Starogardzki powierza, a Rada Gminy Kaliska
przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ z zakresu
dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z
wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna:
1. Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nieobjêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1
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i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na budowê oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem zg³oszenia (art. 30
ust. 2, 3),
f) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
g) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
h) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w
projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 i art. 35 ust. 3),
i) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki
(art. 35 ust. 5),
j) nak³adanie obowi¹zku spe³nienia dodatkowych warunków w zwi¹zku z uzyskanym pozwoleniem na budowê
(art. 36 ust. 1),
k) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêd¹cego zak³adem
pracy (art. 36 ust. 2),
l) udzielenie pozwolenia na zmianê pozwolenia na budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowê (art. 36a
ust. 1),
³) uchylenie pozwoleñ na budowê (art. 36a ust. 2),
m) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
n) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia na
wznowienie robót budowlanych w przypadku zaistnienia okolicznoci wymienionych w przepisach art. 37
ust. 1 i art. 36a ust. 2 (art. 37 ust. 2),
o) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
p) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na rzecz
innej osoby (art. 40),
q) orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów art. 42 ust.
1 w stosunku do budowy lub rozbiórki innych obiektów, o których mowa w art. 42 ust. 3 (art. 42 ust. 3),
r) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43 ust.
1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
s) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
t) rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego
budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art.
47 ust. 2),
u) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia do
u¿ytkowania obiektu, zg³oszenia sprzeciwu oraz wydawania pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 54 ust. 1 i art.
59),
v) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹ miejsce inne
okolicznoci przewidziane Prawem budowlanym (art.
55 ust. 1 i 2),
w)udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
x) sprawowanie administracji architektoniczno-budowla-
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nej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych ustaw¹ (art. 81, 81 c, 82 b);
2) Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
w³asnoci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903):
 wydawanie zawiadczeñ dot. lokali, o których mowa
w art. 2 (art. 2 ust. 3).
II. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, Nr 141,
poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268):
a) prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych nale¿¹cych do Starosty, co do których kompetencje nie
zosta³y przekazane innym organom (art. 5 ust. 1),
b) wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na wy³¹czenie z
produkcji u¿ytków rolnych (art. 11 ust. 1),
c) ustalenie wysokoci nale¿noci i op³at rocznych oraz
orzekanie o zwrocie nale¿noci (art. 12 ust. 1, 2, 3, 4),
d) zawieszanie i umarzanie nale¿noci oraz op³at rocznych ustalonych przy wy³¹czeniu gruntów z produkcji w celu budowy zbiorników wodnych (art. 13 ust. 2),
e) nak³adanie obowi¹zku zdjêcia oraz wykorzystania na
cele poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów i torfowisk oraz
obci¹¿anie op³at¹ w razie niewykonania tego obowi¹zku (art. 14 ust, 1 i 2),
f) nakazywanie zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia
i zak³adania trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
g) ustalanie odszkodowania za szkody wynikaj¹ce ze
zmniejszonej produkcji rolinnej powsta³e wskutek
wykonania nakazu okrelonego w art. 15 ust. 2
(art. 15 ust. 3),
h) rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku
klêsk ¿ywio³owych (art. 20 ust. 2),
i) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów (art. 22 ust. 2),
j) ustalenie op³at w dwukrotnej wysokoci nale¿noci
w razie stwierdzenia, ¿e grunty zosta³y wy³¹czone z
produkcji rolnej z naruszeniem przepisów niniejszej
ustawy (art. 28 ust. 1),
k) podwy¿szanie wysokoci nale¿noci w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostaj¹ wy³¹czone z produkcji bez decyzji
(art. 28 ust. 2),
l) podwy¿szanie op³aty rocznej w razie nie zakoñczenia rekultywacji gruntów zdewastowanych (art. 28
ust. 3),
³) wydawanie decyzji o obowi¹zku corocznego wp³acania równowartoci op³aty rocznej w takiej czêci,
w jakiej nast¹pi³o ograniczenie wartoci u¿ytkowej
gruntów na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w
razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów
zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
m) nak³adanie na kierowników jednostek organizacyjnych kar w sytuacjach okrelonych w art. 28 (art. 29
ust. 2),
n) prowadzenie sprawozdawczoci (art. 33).
III.Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z

1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z
1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943i 944, z 1998 r. Nr 133,
poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w
zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2).
§2
Starosta Starogardzki zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom Gminy Kaliska.
§3
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem bêd¹
prowadzone w ramach 0,56 etatu kalkulacyjnego
(t.j. okrelonego rzeczywistego czasu niezbêdnego dla
realizacji powierzonych do prowadzenia przez organy
gminy zadañ).
2. Starosta Starogardzki przeka¿e z bud¿etu powiatu na
jeden etat kalkulacyjny rodki finansowe w wysokoci:
a) w roku 2001 w kwocie 1805,00 z³ miesiêcznie brutto,
b) w latach nastêpnych w kwocie jak w pkt a zwiêkszonej o planowany wskanik inflacji w wysokoci okrelonej w ustawie bud¿etowej,
c) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach
miesiêcznych z góry.
3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.
§4
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§5
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim oraz Rady Gminy w Kaliskach z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie prowadzenia
przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do Kierownika Urzêdu Rejonowego w Starogardzie Gdañskim (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 19, poz. 91, z 1995 r. Nr 16, poz. 76, z 1996 r. Nr 36,
poz. 90, z 1997 r. Nr 15, poz. 47, Nr 66, poz. 241).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
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§8

Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Wójt Gminy
Z. Partyka

Starosta
A. Grzyb
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ZARZ¥DZENIE Nr 11/2001
Starosty Starogardzkiego
z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej funkcjonuj¹cych na terenie powiatu starogardzkiego.
Na podstawie art. 35, ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 ze zm.), zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Starogardzie Gdañskim, Al. Wojska Polskiego 12, ustala siê
miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w wy¿ej wymienionym domu w roku kalendarzowym 2001, w wysokoci 2.014,12 z³ (dwa tysi¹ce czternacie z³otych dwanacie groszy).
§2
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Starogardzie Gdañskim, ul. Hallera 27, ustala siê miesiêczny
koszt utrzymania mieszkañca w wy¿ej wymienionym
domu w roku kalendarzowym 2001, w wysokoci
1.971,95 z³ (tysi¹c dziewiêæset siedemdziesi¹t jeden z³otych dziewiêædziesi¹t piêæ groszy).
§3
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Rokocinie, ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w wy¿ej wymienionym domu w roku kalendarzowym
2001, w wysokoci 2.008,10 z³ (tysi¹c siedemset siedemdziesi¹t cztery z³ote osiemdziesi¹t groszy).
§4
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w
Szpêgawsku, ustala siê miesiêczny koszt utrzymania
mieszkañca w wy¿ej wymienionym domu w roku kalendarzowym 2001, w wysokoci 2.045 z³ (dwa tysi¹ce czterdzieci piêæ z³otych).
§5
Niniejsze Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
A. Grzyb
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UCHWA£A Nr XXX/177/2001
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 11 maja 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu Starogardzkiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 12, pkt 1 i art. 40, ust. 1 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 97, poz. 578 z pón. zm.)  Rada Powiatu Starogardzkiego uchwa³a, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr II/2/99 Rady Powiatu Starogardzkiego z
dnia 18 stycznia 1999 r. w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu Starogardzkiego, stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y, zmienionej uchwa³¹ Nr XV/80/2000 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 4 lutego 2000 r.  wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2 Uchwa³y otrzymuje brzmienie:
§ 2. Treæ Statutu Powiatu Starogardzkiego podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni ad
dnia og³oszenia.
2. § 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
§ 4. Powiat posiada w³asny herb i flagê, ustanowione przez Radê Powiatu w drodze uchwa³y.
3. w § 10 Statutu dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
§ 10.3. Rada Powiatu w istotnych dla Powiatu lub
mieszkañców sprawach mo¿e wyra¿aæ opinie i zajmowaæ stanowiska w formie rezolucji, apeli oraz
owiadczeñ.
4. w § 12 Statutu po ust. 1 dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
§ 12.2. Rada Powiatu na zaakceptowany w g³osowaniu wniosek radnego mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie jawne imienne.
1) G³osowanie jawne imienne przeprowadza siê poprzez owiadczenie przez radnego swojego stanowiska na sali obrad po odczytaniu przez Przewodnicz¹cego obrad nazwiska radnego,
2) Stanowiska radnego odnotowane jest przez Przewodnicz¹cego obrad na odczytywanej licie oraz
zapisane w protokole obrad.
5. Treæ dotychczasowego ust.2 § 12 oznacza siê jako
ust.3.
6. w § 16 Statutu po ust.3 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
§ 16.4. Ustalonych w ust.2 i 3 terminów nie zachowuje siê w przypadku zwo³ywania uroczystych i nadzwyczajnych Sesji Rady Powiatu.
7. w § 17 Statutu ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 17.1. Przed ka¿d¹ Sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, w porozumieniu ze Starost¹ ustala listê goci
zapraszanych na Sesjê.
8. w § 34 Statutu ust. 1 otrzymuje brzmienie: .
§ 34.1. Przebieg Sesji jest rejestrowany na noniku
magnetycznym, który przechowywany jest w Biurze
Rady Powiatu do czasu przyjêcia protoko³u na nastêpnej Sesji.
1) Niezale¿nie od rejestrowania na noniku magnetycznym, z przebiegu Sesji sporz¹dza siê protokó³.
9. w § 34 Statutu ust. 5 otrzymuje brzmienie:
§ 34.5. Do protoko³u Radni i zabieraj¹cy g³os mog¹
wnosiæ uwagi i poprawki. Decyzje o uwzglêdnieniu
poprawki lub uwagi podejmuje Przewodnicz¹cy obrad w uzgodnieniu z wnosz¹cym poprawki lub uwagi, w oparciu o zapisy na noniku magnetycznym i w
protokole. Treæ poprawki wprowadzana jest do w³aciwego protoko³u przed jego zatwierdzeniem przez
Radê. Wzmiankê o tym fakcie umieszcza siê na po-
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cz¹tku zaprotoko³owanej treci wypowiedzi. Zarówno wzmianka jak i treæ poprawki winny byæ sygnowane przez Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
10. w § 66 Statutu ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§ 66. 2. Zarz¹d Powiatu przygotowuje i przedstawia
Radzie Powiatu, nie póniej ni¿ do dnia 15 listopada
roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustalenia Rady Powiatu.
11. Zaktualizowany Wykaz jednostek organizacyjnych
Powiatu Starogardzkiego stanowi za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Schminda
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UCHWA£A Nr XLVII/465/98
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 maja 1998 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 778 i 730 we wsi
Chwaszczyno w gminie ¯ukowo.
Na podstawie art. 26, art. 18 ust. 2, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415,
zrn. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726,
Nr 133, poz. 885) oraz art. 18 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (j.t. w Dz. U. z
1996 r. 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) Rada
Miêjska w ¯ukowie uchwala co nastêpuje:
1. Fragment terenu u¿ytkowanego dotychczas na cele
upraw polowych, obejmuj¹cego dzia³ki nr 730 i 778 o
pow. ³¹cznej 11,17 ha  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkalnej i us³ugowej , na zieleñ parkow¹, na urz¹dzenia elektroenergetyczne oraz na drogi.
1.1.Szczegó³owe ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  Przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
powierzchnia indywidualnej dzia³ki nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 800,0 m2 powierzchnia zabudowy nie
mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym tak¿e ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w
sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu. Architektura powinna byæ
utrzymana w charakterze budownictwa regionalnego, którego najistotniejszym elementem jest dach
dwu-lub wielospadowy o nachyleniu po³aci zbli¿onym
do 45° (minimum 22° a maks. 50°). Wysokoæ budyn* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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ku mieszkalnego nie mo¿e przekroczyæ 1,5 kondygna
cji. Odleg³oæ zabudowy do zewnêtrznej krawêdzi
jezdni nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 8,0 m. Odleg³oæ
zabudowy napowierzchniowej linii elektroenergetycznej 15 kV nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 7,0 m.
Program parkingowy zwi¹zany z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ nale¿y zrealizowaæ w granicach w³asnej dzia³ki.
Na dzia³ce nr 730 wyklucza siê realizacjê us³ug wymagaj¹cych obs³ugi ciê¿kim transportem.
U  tereny us³ug nieuci¹¿liwych: us³ugi kultury, handlu, gastronomii, instytucje komercyjne itp.
Obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy osiedla jednorodzinnego.
Dopuszcza siê realizacjê mieszkañ zwi¹zanych integralnie z funkcj¹ us³ugow¹.
Odleg³oæ zabudowy do zewnêtrznej krawêdzi jezdni
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 8,0 m.
EE  Teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych  trafostacja. Forma architektoniczna obiektu powinna byæ
dostosowana do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy
osiedla jednorodzinnego.
ZP  Tereny zieleni urz¹dzonej.
Istniej¹cy naturalny zbiornik wodny przystosowany
do funkcji rekreacyjnej.
KD  Ulice wewnêtrzne o szerokoci 15,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
Kx  Ci¹g pieszy o szerokoci 6,0 m.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej
Dojazd z istniej¹cej drogi oznaczonej numerem 777
ewidencji gruntów. Parametry geometryczne skrzy¿owania drogi gminnej z drog¹ krajow¹ nr 218,
uwzglêdniaj¹ce budowê pasów w³¹czeñ i wy³¹czeñ
dla prawo i lewoskrêtów nale¿y uzgodniæ w Dyrekcji
Okrêgowej Dróg Publicznych w Gdañsku. Skrzy¿owanie zostanie zmodernizowane staraniem Urzêdu Gminy w ¯ukowie.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego.
b) odprowadzenie cieków  do systemu kanalizacyjnego Gdyni lub Gdañska,
c) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych na terenie
rzemios³a, nale¿y podczyszczaæ przed odprowadzeniem do odbiornika.
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci, przy³¹czem kablowym po uzgodnieniu z Zak³adem Energetycznym.
e) usuwanie odpadów sta³ych  do szczelnych pojemników na dzia³ce. Wywo¿enie na miejsce wskazane przez Urz¹d Gminy.
Dzia³ki le¿¹ w granicach zewnêtrznego tereny ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn. Obowi¹zuj¹
tu zasady zawarte w Decyzji nr 0-V7226/1/93 Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku, z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Naturalny zbiornik wodny podlega ochronie zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
z dnia 16 padziernika 1991 r. (Dz. U. Nr 114/91).
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy dzia³ek nr 730 i 778 po³o¿onych we wsi Chwaszczyno w grninie ¯ukowo.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o tej samej funkcji,
 nieprzekraczalne linie zabudowy
 tereny zabudowy mieszkaniowej,
 tereny us³ug,
 tereny urz¹dzeñ elektroenergetyki,
 drogi,
 ci¹gi piesze,
 tereny zieleni urz¹dzonej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy 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 Gminy w ¯ukowie.
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr VII/143/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 4 czerwca 2001 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
publicznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
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, zm. z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) w zwi¹zku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838, zm. Nr 86, poz. 958)  Rada Gminy Kocierzyna,
po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Kocierskiego,
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zalicza siê drogi wymienione w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y do kategorii dróg gminnych publicznych.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do podjêcia czynnoci
zmierzaj¹cych do:
a) nadania numerów dróg, drogom zaliczonym do kategorii dróg gminnych,
b) nadania numerów ewidencyjnych drogom zaliczonym do kategorii dróg gminnych.
§3
1. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Jaworski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/143/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 4 czerwca 2001 r.
WYKAZ
dróg gminnych publicznych  Gminy Kocierzyna

L.p
1

1.
2.
3.

So³ectwo
2
Czarlina
Czêstkowo
Dêbogóry
Dobrogoszcz

4.

a
b
c
a
b
c
a
b
a
b
c

Lokalizacja drogi (sk¹d  dok¹d)
3
W¹glikowice  Czarlina  Osada Rybacka
Czarlina  centrum wsi
Czarlina  Skoczkowo
Skorzewo  Czêstkowo  Gostomie
Czêstkowo  Ludwikowo
Czêstkowo  Wieprznica
Dêbogóry  Nowa Kiszewa (szosa)
Dêbogóry  Smolniki  Niedamowo
Kocierska Huta  Dobrogoszcz  Puc
Dobrogoszcz  Ma³y Klincz  szosa
Grabowo
Dobrogoszcz  Kaliska

D³ugoæ (mb)
5

4.505
410
1820
6.000
1275
2645
2400
2160
4160
1730
2140
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5.
6.
7.

Gostomie
Grzybowo
Juszki
Kaliska

8.

9.

K³obuczyno
Korne

10.
Kocierska Huta
11.
Kocierzyna
Wybudowanie
12.

£ubiana
mapa nr 1

13.
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a
b
a
b
c
a
b
a
b

do szko³y
Gostomie  Korne  do szosy Bytów
Grzybowo- kier. £ubiana
Grzybowo  szko³a
Grzybowo  Lizaki wie  Sycowa Huta
Juszki  szosa Kocierzyna  Stara Kiszewa
Juszki  kier. W¹glikowice
Kaliska  wie (nowa szko³a)
Kaliska  Nowa Wie  Kocierzyna
Wybudowanie
c Kaliska  wie (lewa strona szosy do Gdañska)
Kaliska  wie (obok tartaku)
d Kaliska  kier. Sikorzyno
e
a K³obuczyno  osiedle przy ujêciu wody
b K³obuczyno  ledziowa Huta
c K³obuczyno  kier. Grabowo (granica)
a od szosy do Bytowa (przed tartakiem)
b osiedle domków jednorodzinnych  lewa strona
osiedle domków jednorodzinnych  prawa strona
c
a
b
c
d
a
b

Kocierska Huta  Nowa Wie
Kocierska Huta  Nowy Klincz (Mróz)
Kocierska Huta  gospodarstwo Kutela
Kocierska Huta  Nowy Klincz (kurniki)
od szosy Kocierzyna  £eba (Elstyp)
od szosy Kocierzyna  £eba  do gosp.
Lubiñski
c od szosy Kocierzyna  £eba  do gosp. Smêtek
od szosy Kocierzyna  £eba  gosp. Ogrodnicze
d od granicy miasta Kocierzyna do tory PKP
e

ul. Zak³adowa
ul. Kocierska  do szosy Kocierzyna  Bytów
ul. Akacjowa
ul. Kasztanowa
ul. wierkowa
ul. Jod³owa
ul. Dêbowa
ul. Brzozowa
ul. Lipowa
ul. Ogrodowa
ul. Wodna
ul. Pogodna
ul. S³oneczna
ul. ródlana
ul. Kwiatowa
ul. Wiosenna
ul. Jesienna
ul. Rolnicza
ul. Spacerowa
ul. Kamienna
ul. Miodowa
ul. D³uga (centrum wsi)
ul. Szkolna
do O. W. Worza³ówka
ul. Jeziorna
ul. Kocielna
ul. Zacisze
ul. £¹kowa
ul. Ró¿ana
ul. Zielona
ul. Lena (Sudomie)
ul. Rzemielnicza
ul. Kaszubska i dalej do szosy w Garczynie
(skrót)
przy gara¿ach

Poz. 589
225
5450
1150
260
3155
6055
270
650
4815
595
520
670
710
3380
2040
200
575
450
1485
850
610
2410
720
350
420
220
1130
400
1350
675
405
100
150
260
290
165
880
120
200
170
200
435
130
145
825
175
165
305
985
50
85
285
280
140
100
310
125
2130
625
1880
250
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14.
15.
16.
17.

Ma³y Klincz
mapa nr 4
Niedamowo
Nowa Wie
Nowy Podle
Nowy Klincz

18.

19.
20.

Puc
Rotenbark
Szarlota-Rybaki

21.

22.

Sarnowy
Skorzewo
mapa nr 2

23.

Stawiska
24.

a od szosy K-na  N. Karczma  do szosy
kier. Grabowo
b na nowym osiedlu
a od drogi powiatowej  do granicy St.
Barkoczyn
b kier. Hamerberg
a Nowa Wie  Skorzewo
a Nowy Podle  Sarnowy (szosa
Kocierzyna  St. Kiszewa)
b Nowy Podle  Gocieradz
a Nowy Klincz  Ma³y Klincz  do gr. z
Kocierzyn¹
b za hydroforni¹ do szosy Kocierzyna 
N. Karczma
c od szosy Kocierzyna  N. Karczma  do p.
Osman
d przy zabudow. p. Niklas
e od szko³y do tory PKP
a Puc  D¹brówka
a Wie  przy sklepie  do szosy Juszki
a od szosy Kocierzyna  Chojnice do
P.O.S.W. Garczyn
b od szosy Kocierzyna  W¹glikowice do
centrum i dalej kier. £ubiana
c ³¹cznik dróg Kocierzyna  Chojnice 
Kocierzyna  W¹glikowice
d Stare Nadlenictwo (gr. m. Kocierzyna) 
Szarlota (sz. Wdzydzka)
e od drogi powiat. Strzelnica  do Wieprz.
f M³yn
g od szosy do so³tysa
do dzia³ek przy jeziorze Osuszyno
a od szosy do dzia³ek
a ul. Starowiejska
b ul. Sportowa
c ul. Polna
d ul. Rekowska
e ul. Kolejarzy
f ul. W¹ska
g ul. Kwiatowa
h ul. D³uga
i ul. Pepliñskiego
j ul. Lipowa
k ul. S³oneczna
l ul. Zdrojewskiego
³ ul. Kocielna
m ul. £¹kowa
n ul. Rzemielnicza
o ul. Krótka
p ul. Ogrodowa
r Skorzewo  Fingrowa Huta (gr. so³ectwa)
s od szosy Kocierzyna  £eba  cmentarz
t od szosy Kocierzyna  £eba do ul.
Kocielnej
u Skorzewo  kier. Sikorzyno
a Stawiska  Szenajda
b Stawiska  obwodnica do szosy K-na 
St. Kiszewa
c Stawiska  Ma³e Stawiska do szosy K-na 
St. Kiszewa
d Stawiska  Dêbogóry (PUDM)
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1825
7250
2800
250
1765
1895
2320
3960
290
170
260
1150
1980
450
1015
1095
935
3045
1515
210
950
250
155
240
500
650
340
200
175
465
850
125
295
295
225
350
230
140
225
2475
400
1200
1600
1885
575
2185
1950
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25.

Sycowa Huta
W¹glikowice

26.

27.
28.

Wdzydze
Wielki Podle
Wielki Klincz
mapa nr 3 i

29.

30.
31.

Zielenin
Wieprznica
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a od szosy do W¹glikowic  do dzia³ek (lewa
strona)
415
1495
b od szosy do W¹glikowic  do Orodka Drutex
290
a od szosy  kier. Lizaki
395
b od szosy przy kociele  do sklepu
405
c do cmentarza (kier. Juszki)
d na osiedlu domków jednorodzinnych
630
(do szosy Czarlina)
e na osiedlu domków jednorodzinnych  boczna
przy sklepie
555
a od Skansenu  do O. W. Agencji Morskiej
Gdynia
1875
230
b od szosy do dzia³ek przy leniczówce
a Wielki Podle  Nowy Podle  Rotenbark
7040
b wielki Podle  Wielki Klincz
2755
785
a ul. Polna
525
b ul. Kolejowa
255
c ul. Osiedle 2000
650
d ul. S³oneczna
790
e ul. Szkolna
265
f ul. Derdowskiego
105
g ul. Sêdzickiego
595
h ul. K. Wojty³y
60
i ul. Witosa
820
j ul. Wybickiego
250
k ul. 8 Marca
230
l ul. Klasztorna
3295
³ ul. Gocieradzka  do tory PKP
510
m ul. Gen Hallera i 2 Pu³ku Szwole¿erów
1440
n ul. Rzemielnicza
2450
o ul. T. Rogali i dalej do granicy St. Barkoczyn
260
p ul. Ks. Pepliñskiego
210
r do Oczyszczalni cieków
1060
s od szosy Dêbogóry  gosp. Kreft
a Zielenin - Puc
1630
b od szosy k-na  n. Karczma  do Bêdominka
2105
1795
a Wieprznica  Ownice Wyb. (od Elbudu)
1545
b Wieprznica  Fingrowa Huta
3410
c dojazd do Elbudu od £ubiany
Razem: 177635 mb
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UCHWA£A Nr VII/149/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 4 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kocierzyna oraz niektórych innych uchwa³.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. 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,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497)  Rada Gminy Kocierzyna
uchwala co nastêpuje:
§1
1. W za³¹czniku nr 1 do Statutu Gminy Kocierzyna z dnia
2 sierpnia 1996 r.  jednolity tekst za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y Nr III/158/97 Rady Gminy Kocierzyna z dnia
5 kwietnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 66,
zm.: z 1999 r. Nr 110, poz. 1022) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:
1) Do zadañ gminy nale¿¹ zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rz¹dowej.
2) Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci innej jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie porozumieñ zawartych z tymi
jednostkami.
2. § 10 otrzymuje brzmienie:
Rada Gminy, zwana dalej rad¹, sk³ada siê z 19 radnych wybranych przez mieszkañców gminy w wyborach powszechnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
3. w § 11 skrela siê ust. 3
4. § 12 otrzymuje brzmienie:
Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad.
5. w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Je¿eli radny, b¹d jakikolwiek uczestnik zak³óca
porz¹dek obrad, b¹d uchybia prowadzeniu sesji
lub komisji, przewodnicz¹cy jest zobowi¹zany
odebraæ mu g³os lub zarz¹dziæ opuszczenie przez
niego sali obrad.
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6. § 17 otrzymuje brzmienie:
Publicznoæ uczestniczy w obradach z mo¿liwoci¹
wypowiadania siê w punkcie Wolne wnioski.
7. w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Nowa numeracja protokó³ów zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego, za nowa numeracja uchwa³ rozpoczyna siê z pocz¹tkiem nowej kadencji rady.
8. w § 19 skrela siê ust. 7.
9. § 20 otrzymuje brzmienie:
Uchwa³y rady powinny zawieraæ:
1) kolejny numer protoko³u,
2) kolejny numer uchwa³y,
3) ostatnie dwie cyfry roku w którym jest podejmowana uchwa³a,
4) oznaczenie organu wydaj¹cego uchwa³ê,
5) datê,
6) tytu³ prawny,
7) podstawê prawn¹,
8) okrelenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwa³y,
9) termin wejcia w ¿ycie i ewentualnie czas obowi¹zywania uchwa³y,
10) podpis Przewodnicz¹cego Rady.
10. w § 24 skrela siê ust. 4,
11. § 25 otrzymuje brzmienie:
Rada Gminy powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1. Komisjê Rewizyjn¹ z zakresem dzia³ania zgodnym z
ustawa o samorz¹dzie gminnym,
2. Komisjê Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego z zakresem dzia³ania  bud¿et, finanse, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, turystyka, promocja, wspó³praca z organizacjami samorz¹dowymi
oraz ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi
innych pañstw w zakresie rozwoju gospodarczego,
3. Komisjê Owiaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych z zakresem dzia³ania  ochrona zdrowia, opieka spo³eczna, owiata, kultura i sport,
4. Komisjê Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Bezpieczeñstwa Publicznego z zakresem dzia³ania  ochrona rodowiska, rolnictwo, lenictwo, bezpieczeñstwo
publiczne, ochrona przeciwpo¿arowa i przeciwpowodziowa, gospodarka wodna.
12. w § 27:
 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. W sk³ad komisji mog¹ wchodziæ wy³¹cznie osoby bêd¹ce radnymi rady gminy.
 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Komisje podlegaj¹ radzie gminy i z tego tytu³u
najpóniej do koñca I kwarta³u przedk³adaj¹ radzie plany pracy.
 skrela siê ust. 5 i 6
13. § 31 otrzymuje brzmienie:
Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
mieszkañcami oraz ich organizacjami.
14. w § 32:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Na pisemne interpelacje radnych, wójt udziela odpowiedzi w trybie okrelonym w kodeksie postêpowania administracyjnego.
b) skrela siê ust. 5 i 6.
15. po § 32 dodaje siê § 32a w brzmieniu:
1. Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów rady
gminy, zarz¹du gminy oraz komisji, w szczególno-

16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
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ci protoko³ów posiedzeñ oraz uchwa³ podejmowanych przez organy gminy.
2. Udostêpnianie dokumentów organów gminy oraz
komisji, z wyj¹tkiem uchwa³, radnym oraz osobom
postronnym mo¿e nast¹piæ, je¿eli zainteresowany:
a) z³o¿y pisemny wniosek, w którym wska¿e organ
gminy, b¹d komisjê, z której maj¹ byæ udostêpnione dokumenty, w tym rok i datê
b) wska¿e o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje,
c) w sposób wiarygodny uzasadni potrzebê posiadania tych dokumentów, a ich udostêpnienie nie
naruszy praw i wolnoci osób, których dane
dotycz¹, b¹d nie podlega ograniczeniu jawnoci lub jej wy³¹czeniu na podstawie odrêbnych
ustaw.
3. Osoba, która chce uzyskaæ dostêp do dokumentów organów gminy lub komisji winna:
a) je¿eli sprawa dotyczy udostêpnienia protoko³ów
 z³o¿yæ wniosek, nie wczeniej ni¿ w terminie
14 dni od dnia odbycia posiedzenia organów
gminy lub komisji,
b) je¿eli sprawa dotyczy udostêpniania uchwa³ na
wniosek zainteresowanego  s¹ one udostêpniane niezw³ocznie po ich og³oszeniu,
4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 s¹ rozpatrywane w trybie okrelonym w Kodeksie postêpowania
administracyjnego.
5. Informacje z dzia³alnoci rady, zarz¹du oraz komisji, w tym uchwa³y s¹ zamieszczane na stronach
internetowych Gminy Kocierzyna.
w § 36 skrela siê ust. 3
§ 41 otrzymuje brzmienie:
Zarz¹d Gminy sk³ada siê z trzech osób: wójta, zastêpcy wójta i 1 cz³onka.
w § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zarz¹d Gminy w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia radzie gminy informacjê o przebiegu z wykonania bud¿etu za I pó³rocze.
w § 45 skrela siê ust. 5
po § 45 dodaje siê § 45a w brzmieniu:
Z ka¿dego posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
a) numer, datê oraz numery uchwa³
b) osoby uczestnicz¹ce w posiedzeniu,
c) krótki i rzeczowy opis omawianych spraw, dok³adn¹ treæ podjêtych decyzji oraz wynik g³osowania,
d) czas trwania posiedzenia,
e) podpis przewodnicz¹cego zarz¹du,
f) wskazanie osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
g) protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a
uchwa³y arabskimi.
h) nowa numeracja protokó³ów i uchwa³ zarz¹du zaczyna siê z pocz¹tkiem roku kalendarzowego.
w § 47 ust. 1 w pkt 6 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dopisuje siê pkt 7 w brzmieniu:
7) okrelenie zadañ i obowi¹zków cz³onków zarz¹du.
w § 48 skrela siê ust. 2
§ 49 otrzymuje brzmienie:
Zastêpca wójta lub cz³onek zarz¹du upowa¿niony
przez wójta, zastêpuje go w razie jego nieobecnoci
w sprawach:
1) organizowania pracy zarz¹du,
2) kierowania bie¿¹cymi sprawami gminy,
3) reprezentowania gminy na zewn¹trz.
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24. w § 52 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
kierowników wydzia³ów i referatów Urzêdu Gminy.
2. Za³¹cznik nr 4, o którym mowa w § 4 za³¹cznika nr 1 do
Statutu Gminy Kocierzyna z dnia 2 sierpnia 1996 r.,
otrzymuje brzmienie zgodnie z za³.nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
W uchwale Nr VII/102/2000 Rady Gminy Kocierzyna z
dnia 30 wrzenia 2000 r. w sprawie: okrelenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych
dla radnych i cz³onków komisji spoza Rady Gminy Kocierzyna wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Uchwa³a Nr VII/102/2000 z dnia 30 wrzenia 2000 r.
otrzymuje brzmienie w sprawie: okrelenia zasad
przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych dla radnych oraz cz³onków zarz¹du, nie bêd¹cych pracownikami samorz¹dowymi
2. w § 1 ust. 1 po s³owie Radni skrela siê wyrazy
oraz cz³onek komisji nie bêd¹cy radnym
3. w § 2:
a) w ust. 1 po s³owie Radni skrela siê wyrazy oraz
cz³onkowie komisji nie bêd¹cy radnymi
b) w ust. 2 skrela siê wyrazy z wyj¹tkiem Wójta i
po wyrazach Cz³onkowie Zarz¹du dopisuje siê
nie bêd¹cy pracownikami samorz¹dowymi.
c) w ust. 4 po s³owie radnych skrela siê wyrazy i
cz³onków komisji spoza rady"
§3
1. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr X/70/93 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 16
kwietnia 1993 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu
pracy zarz¹du.
2. Jednolity tekst statutu wraz z za³¹cznikami stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Jednolity tekst uchwa³y w sprawie okrelenia zasad
przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych dla radnych oraz cz³onków zarz¹du, nie bêd¹cych pracownikami samorz¹dowymi stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
5. Do koñca kadencji organów stanowi¹cych gminy, w
czasie której uchwa³a wesz³a w ¿ycie maj¹ zastosowanie przepisy:
a) § 10, § 27, § 41 w brzmieniu dotychczasowym
uchwa³y, o której mowa w § 1 niniejszej uchwa³y,
b) w brzmieniu dotychczasowym uchwa³y, o której
mowa w § 2 niniejszej uchwa³y.
6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VII/145/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 4 czerwca 2001 r.
STATUT GMINY KOCIERZYNA
CZÊÆ I
USTRÓJ GMINY
§1
Gmina Kocierzyna, zwana dalej gmin¹, jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych sta³e miejsce zamieszkania na terenie gminy.
§2
Gmina obejmuje obszar o powierzchni 31.015 ha. Granice gminy okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik
nr 1* do niniejszego statutu.
§3
1. Herbem gminy jest herb, którego wzór i opis stanowi
za³¹cznik nr 2* do statutu.
2. Flag¹ gminy jest flaga, której wzór i opis stanowi za³¹cznik nr 3* do statutu.
§4
Gmina dzieli siê na 35 so³ectw, których nazwy, nazwy
miejscowoci je tworz¹ce, obszar oraz granice okrela
za³¹cznik nr 4*.
§5
Do zakresu dzia³añ i zadañ gminy nale¿¹ sprawy okrelone w art.6 i 7 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95  j.t. Dz. U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 r.) z póniejszymi zmianami.
§6
1. Do zadañ gminy nale¿¹ równie¿ zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rz¹dowej.
2. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci innej jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie porozumieñ zawartych z tymi jednostkami.
§7
Gminie przys³uguje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych na jej obszarze (przepisy
gminne) w trybie okrelonym ustaw¹ o samorz¹dzie terytorialnym.
§8
Pieczêci¹ Gminy Kocierzyna jest znak odciniêty z metalowego, okr¹g³ego t³oku pieczêciowego przedstawiaj¹cy herb gminy w polu rodkowym oraz napis w otoku
Gmina Kocierzyna
§9
1. Rada Gminy mo¿e, w uznaniu szczególnych zas³ug dla
Gminy Kocierzyna, przyznaæ tytu³ i medal: Zas³u¿ony dla Gminy Kocierzyna.
2. Medal i tytu³ przyznaje Rada Gminy na wniosek wójta i
Zarz¹du Gminy.
3. Regulamin, tryb nadawania oraz wzór medalu okrela
uchwa³a rady.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 i 4 nie publikuje siê.
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4. Zas³u¿ony dla Gminy Kocierzyna jest tytu³em honorowym.
CZÊÆ II
RADA GMINY  ORGAN UCHWA£ODAWCZY
§ 10
Rada Gminy, zwana dalej rad¹, sk³ada siê z 19 radnych
wybranych przez mieszkañców gminy w wyborach powszechnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
A. Przewodnicz¹cy
§ 11
1. Rada wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego i
jednego wiceprzewodnicz¹cego sporód dowolnej liczby kandydatów zg³oszonych przez radnych uczestnicz¹cych w sesji.
2. Wybór przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego
rady nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
rady w g³osowaniu tajnym.
§ 12
Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy przygotowuje i zwo³uje sesje, ustalaj¹c miejsce, dzieñ, godzinê i projekt porz¹dku obrad,
przy wspó³pracy z wójtem.
2. Przewodnicz¹cy powiadamia radnych o sesji najpóniej na 7 dni przed ustalonym jej terminem, dorêczaj¹c
im projekt porz¹dku obrad, projekty uchwa³ i niezbêdne materia³y zwi¹zane z przedmiotem obrad sesji.
3. W przypadku niedotrzymania terminów, o których
mowa w § 13 ust. 2 rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji wiêkszoci¹ g³osów i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji musi byæ
zg³oszony na pocz¹tku obrad.
4. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoci mieszkañców
gminy informacjê o terminie, miejscu i przedmiocie
sesji na 5 dni przed sesj¹, przez rozplakatowanie.
§ 14
1. Sesje rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji lub jej czêæ zostaje wy³¹czona decyzj¹
Przewodnicz¹cego Rady, je¿eli przedmiotem obrad
maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy Rady otwiera ka¿d¹ sesjê, stwierdzaj¹c jej prawomocnoæ, przewodniczy na wszystkich posiedzeniach danej sesji i po wyczerpaniu ca³ego porz¹dku obrad zamyka sesjê.
2. Przewodnicz¹cy odpowiada za sprawny przebieg i zachowanie porz¹dku obrad.
3. Je¿eli radny, b¹d jakikolwiek uczestnik zak³óca porz¹dek obrad, b¹d uchybia prowadzeniu sesji lub komisji, przewodnicz¹cy jest zobowi¹zany odebraæ mu g³os
lub zarz¹dziæ opuszczenie przez niego sali obrad.
4. Zarz¹dzenia opuszczenia sali obrad nie mo¿na stosowaæ wobec radnego.
5. W toku sesji przewodnicz¹cy udziela pierwszeñstwa
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g³osu w sprawie wniosków o charakterze formalnym,
a w szczególnoci:
 stwierdzenia quorum,
 przeliczenia g³osów,
 zdjêcia okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³,
 zamkniêcia listy mówców,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów.
§ 16
1. Porz¹dek dzienny powinien zawieraæ punkt Zapytania i wolne wnioski.
2. Ka¿dy radny w tym punkcie porz¹dku dziennego ma
prawo zwracaæ siê z ¿¹daniem wyjanieñ we wszystkich sprawach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania rady.
3. W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi wyjanienie powinno byæ przekazane pisemnie w terminie dwutygodniowym.
§ 17
Publicznoæ uczestniczy w obradach z mo¿liwoci¹ wypowiadania siê w punkcie Wolne wnioski.
§ 18
1. Z ka¿dego posiedzenia rady sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
 numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery
uchwa³;
 stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia;
 nazwiska nieobecnych cz³onków rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska
osób delegowanych na posiedzenie z urzêdu;
 stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia;
 zatwierdzenie porz¹dku obrad;
 przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz teksty zg³aszanych wniosków i uchwalonych
wniosków;
 czas trwania posiedzenia;
 podpis przewodnicz¹cego.
2. Protokó³ sporz¹dza pracownik Urzêdu Gminy.
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
4. Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego
roku kalendarzowego, za nowa numeracja uchwa³ rozpoczyna siê z pocz¹tkiem nowej kadencji rady.
§ 19
1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach, podejmuj¹c uchwa³y, które stanowi¹ odrêbne dokumenty (uchwa³y merytoryczne). Uchwa³y o charakterze proceduralnym, deklaracje i owiadczenia w sprawach politycznych itp. odnotowuje siê jedynie w protokole sesji.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym przez podniesienie rêki.
3. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³ (inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹) mog¹ wystêpowaæ: komisje, wójt, zarz¹d i ka¿dy
radny.
4. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwa³odawczej
w okrelonej sprawie mog¹ do organów wymienionych w § 19 ust. 3, wystêpowaæ radni, instytucje, organizacje spo³eczne, polityczne, zawodowe, samorz¹dowe, stowarzyszenia i inne zorganizowane grupy.
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5. W przygotowaniu projektu uchwa³ pomoc merytoryczn¹, organizacyjn¹ i prawn¹ zapewnia zarz¹d.
6. Komisje, zarz¹d i ka¿dy radny mo¿e z³o¿yæ wniosek o
zmianê treci uchwa³y.
7. Uchwa³y w sprawach personalnych, proceduralnych,
o charakterze deklaracji, owiadczeñ w sprawie politycznej, itp. nie wymagaj¹ odrêbnych opinii komisji.
§ 20
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Poz. 590
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Uchwa³y rady powinny zawieraæ:
kolejny numer protoko³u,
kolejny numer uchwa³y,
ostatnie dwie cyfry roku w którym jest podejmowana
uchwa³a,
oznaczenie organu wydaj¹cego uchwa³ê,
datê,
tytu³ prawny,
podstawê prawn¹,
okrelenie organów odpowiedzialnych za wykonanie
uchwa³y,
termin wejcia w ¿ycie i ewentualnie czas obowi¹zywania uchwa³y,
podpis Przewodnicz¹cego Rady.
§ 21

1. W g³osowaniu jawnym za oddane g³osy uznaje siê te,
które oddano za, przeciw, wstrzymuj¹ce siê. G³osuje
siê przez podniesienie rêki.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ kartkami opatrzonymi piecz¹tkami rady, sporz¹dzonymi ka¿dorazowo
dla danego g³osowania.
3. Ka¿dorazowe g³osowanie odbywa siê przez odpowiednie skrelenie. Za wa¿nie oddane g³osy uznaje siê kartki na których radni g³osowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami. Ka¿dy inny g³os uznaje siê za niewa¿ny.
§ 22
1. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady
przy pomocy zastêpcy.
2. G³osowanie tajne przeprowadza ka¿dorazowo powo³ana sporód radnych Komisja Skrutacyjna.
§ 23
1. Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza wiêcej g³osów za
albo przeciw.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza o jeden g³os
wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
3. Wyniki g³osowania og³asza siê bezzw³ocznie.
§ 24
1. G³osowanie nad kolejnymi wnioskami dotycz¹cymi
zmian uchwa³y nastêpuje w kolejnoci zg³oszeñ.
2. Ka¿dy wniosek jest g³osowany oddzielnie.
3. Zostaje zatwierdzony ten wniosek, który uzyska najwiêksz¹ iloæ g³osów za sporód zg³oszonych wniosków. W przypadku równej iloci g³osów za przyjmuje siê wniosek, który podczas g³osowania otrzyma³
najmniejsz¹ iloæ g³osów przeciw.
4. W przypadku nie przyjêcia przez Radê Gminy uchwa³y
ze zg³oszon¹ poprawk¹ rada g³osuje pierwotn¹ wersjê
uchwa³y.

B. Komisje
§ 25
Rada Gminy powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1. Komisjê Rewizyjn¹ z zakresem dzia³ania zgodnym z
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym,
2. Komisjê Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego z zakresem dzia³ania  bud¿et, finanse, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, turystyka, promocja,
wspó³praca z organizacjami samorz¹dowymi oraz ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw w zakresie rozwoju gospodarczego,
3. Komisjê Owiaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych
z zakresem dzia³ania  ochrona zdrowia, opieka spo³eczna, owiata, kultura i sport,
4. Komisjê Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Bezpieczeñstwa Publicznego z zakresem dzia³ania  ochrona rodowiska, rolnictwo, lenictwo, bezpieczeñstwo publiczne, ochrona przeciwpo¿arowa i przeciwpowodziowa,
gospodarka wodna.
§ 26
Posiedzenie komisji jest prawomocne, je¿eli uczestniczy w nim ponad po³owa osób wchodz¹cych w jej sk³ad.
§ 27
1. Komisje sta³e (problemowe) w zakresie swojego dzia³ania:
1) opiniuj¹:
a) projekty uchwa³ rady,
b) inne dokumenty przekazane przez radê;
c) skargi i wnioski wyborców i radnych w sprawach
dzia³alnoci rady i s³u¿b komunalnych;
2) wystêpuj¹ do rady z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹;
2. Rada mo¿e powo³ywaæ komisje dorane do okrelonych zadañ, ustalaj¹c równoczenie:
1) przedmiot dzia³ania komisji;
2) jej sk³ad osobowy;
3) termin wykonania zadania.
3. W sk³ad komisji mog¹ wchodziæ wy³¹cznie osoby bêd¹ce radnymi rady gminy.
4. Komisje podlegaj¹ radzie gminy i z tego tytu³u najpóniej do koñca I kwarta³u przedk³adaj¹ radzie plany pracy.
§ 28
1. Posiedzenia komisji zwo³uje i ustala porz¹dek dzienny
przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, wed³ug zatwierdzonego przez radê planu, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.
2. Opinie i wnioski komisji podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. O terminie posiedzenia komisji przewodnicz¹cy komisji zawiadamia cz³onków na 3 dni przed posiedzeniem.
§ 29
1. Rada na wniosek radnych mo¿e dokonaæ w czasie kadencji zmian w rodzaju, iloci oraz sk³adzie osobowym
i liczbowym komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz na rok
przedstawiaj¹ sprawozdania z dzia³alnoci komisji Radzie Gminy.
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§ 30

1. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole na zlecenie rady
i informuje j¹ o jej wynikach.
2. Komisja Rewizyjna realizuje swoje obowi¹zki na swych
posiedzeniach oraz przez swoje zespo³y kontrolne.
3. Komisja odbywa posiedzenia oraz uchwala opinie i
wnioski przy udziale co najmniej po³owy swego sk³adu.
4. Na posiedzeniach komisja rozpatruje:
1) sprawy przekazane komisji przez radê, Przewodnicz¹cego Rady lub przez zarz¹d, celem zaopiniowania tych spraw,
2) sprawy wynikaj¹ce z planu pracy komisji;
3) sprawy zawnioskowane przez cz³onków komisji.
5. Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje legalnoæ, celowoæ, rzetelnoæ i gospodarnoæ dzia³alnoci zarz¹du i podporz¹dkowanych
mu jednostek, a w szczególnoci w zakresie:
a) wywi¹zywania siê z zadañ ustawowych i statutowych,
b) realizacji uchwa³ rady i zarz¹du,
c) dzia³alnoci finansowej i gospodarczej.
2) przygotowuje wniosek w sprawie udzielenia zarz¹dowi absolutorium.
6. Komisja mo¿e powo³ywaæ co najmniej trzy osobowe
zespo³y dzia³aj¹ce na podstawie pisemnego upowa¿nienia przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a okrelaj¹cego:
1) imiona i nazwiska cz³onków zespo³u oraz przewodnicz¹cego zespo³u-cz³onka Komisji Rewizyjnej,
2) rodzaj kontroli,
3) podmiot kontrolowany,
4) przedmiot i zakres kontroli,
5) planowany termin rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli.
7. Zespó³ wykonuje swoje obowi¹zki w pe³nym sk³adzie.
8. Komisja Rewizyjna zasiêga opinii wójta na temat terminu planowanej kontroli jednostek urzêdu.
9. Zarz¹d i wójt udzielaj¹ Komisji Rewizyjnej wszelkich
informacji, niezbêdnych w pracy komisji, chyba, ¿e
sprzeciwia siê temu przepis prawa.
10. Komisja Rewizyjna nie mo¿e ingerowaæ w tocz¹ce siê
postêpowanie w indywidualnej sprawie, rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia administracyjnego.
11. Komisja Rewizyjna uzgadnia z wójtem termin i czas
kontroli urzêdu i jednostek organizacyjnych.
12. Decyzje komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
przy obecnoci po³owy sk³adu komisji.
C. Radni
§ 31
Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
mieszkañcami oraz ich organizacjami.
§ 32
1. Ka¿dy radny domagaæ siê mo¿e wniesienia pod obrady sesji i komisji spraw, które wynikaj¹ z postulatów i
skarg wiêkszoci wyborców.
2. Radni maj¹ prawo podejmowania dzia³ania oraz sk³adania wniosków w organach, jednostkach i instytucjach
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dzia³aj¹cych na terenie gminy, korzystaj¹c w razie potrzeby z poparcia i pomocy organów rady.
3. Na sesjach oraz w okresach miêdzy sesjami radni maj¹
prawo kierowania do wójta interpelacji (ustnie lub pisemnie), których przedmiotem s¹ sprawy zwi¹zane z
realizacj¹ zadañ rady.
4. Na pisemne interpelacje radnych, wójt udziela odpowiedzi w trybie okrelonym w kodeksie postêpowania
administracyjnego.
5. Projekt bud¿etu otrzymuje ka¿dy radny w terminie do
dnia 30 listopada danego roku.
§ 32 a
1. Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów rady gminy,
zarz¹du gminy oraz komisji, w szczególnoci protoko³ów posiedzeñ oraz uchwa³ podejmowanych przez organy gminy.
2. Udostêpnianie dokumentów organów gminy oraz komisji, z wyj¹tkiem uchwa³, radnym oraz osobom postronnym mo¿e nast¹piæ, je¿eli zainteresowany:
a) z³o¿y pisemny wniosek, w którym wska¿e organ gminy, b¹d komisjê, z której maj¹ byæ udostêpnione
dokumenty, w tym rok i datê
b) wska¿e o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje,
c) w sposób wiarygodny uzasadni potrzebê posiadania tych dokumentów, a ich udostêpnienie nie naruszy praw i wolnoci osób, których dane dotycz¹,
b¹d nie podlega ograniczeniu jawnoci lub jej wy³¹czeniu na podstawie odrêbnych ustaw.
3. Osoba, która chce uzyskaæ dostêp do dokumentów
organów gminy lub komisji winna:
a) je¿eli sprawa dotyczy udostêpnienia protoko³ów 
z³o¿yæ wniosek, nie wczeniej ni¿ w terminie 14 dni
od dnia odbycia posiedzenia organów gminy lub
komisji,
b) je¿eli sprawa dotyczy udostêpniania uchwa³ na wniosek zainteresowanego  s¹ one udostêpniane niezw³ocznie po ich og³oszeniu.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 s¹ rozpatrywane w
trybie okrelonym w Kodeksie postêpowania administracyjnego.
5. Informacje z dzia³alnoci rady, zarz¹du oraz komisji, w
tym uchwa³y s¹ zamieszczane na stronach internetowych Gminy Kocierzyna.
§ 33
1. Radni stwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesji rady i posiedzeniach komisji, do których zostali powo³ani, podpisem na licie obecnoci.
2. W razie niemo¿noci uczestniczenia w sesji rady lub
posiedzeniu komisji radny powinien usprawiedliwiæ
swoj¹ nieobecnoæ przed Przewodnicz¹cym Rady lub
komisji w terminie nie póniej ni¿ trzy dni przed dat¹
ich odbycia.
§ 34
Radny ma prawo uczestniczenia w zebraniach Rad So³eckich.
§ 35
1. Przed zajêciem stanowiska wobec wniosku zak³adu
pracy o rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym, rada
bada szczegó³owo wszystkie okolicznoci sprawy, a
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zw³aszcza obowi¹zana jest wys³uchaæ wyjanieñ radnego.
2. O zmianie miejsca pracy radni powinni ka¿dorazowo
poinformowaæ Przewodnicz¹cego Rady.
§ 36
1. Radnemu, ani cz³onkowi zarz¹du nie bêd¹cemu radnym, nie wolno wykorzystywaæ swej funkcji dla celów
prywatnych.
2. Radny oraz cz³onek zarz¹du nie bêd¹cy radnym ma
obowi¹zek wy³¹czyæ siê z udzia³u w rozpatrywaniu sprawy, która dotyczy jego interesu maj¹tkowego albo:
a) cz³onków jego najbli¿szej rodziny,
b) jego krewnego lub powinowatego.
§ 37
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych wed³ug w³asnego
wyboru na zasadach okrelonych w regulaminie klubu
radnych, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 5* do niniejszego statutu.
§ 38
1. Radny ma prawo sk³adania interpelacji w sprawach
zwi¹zanych z:
1) realizacj¹ uchwa³ i rezolucji rady;
2) wykonywaniem zadañ przez zarz¹d, urz¹d i gminne
jednostki organizacyjne.
§ 39
1. Radny mo¿e w imieniu w³asnym lub osoby trzeciej
wnosiæ skargi na zaniedbania, nienale¿yte wykonanie
zadañ, naruszenie zasady praworz¹dnoci dzia³ania lub
s³usznych interesów obywateli.
2. Skargi sk³ada siê do jednostek organizacyjnych w³aciwych do ich rozpatrzenia, stosownie do przepisów
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
3. Radny mo¿e kierowaæ skargi za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady.
4. Radny, który wniós³ lub przekaza³ skargê, powinien byæ
zawiadomiony o sposobie jej za³atwienia.
§ 40
1. Skuteczne zrzeczenie siê mandatu przez radnego nastêpuje wówczas, gdy radny w sposób wyrany poinformuje radê o zrzeczeniu siê swojego mandatu pisemnie lub ustnie na posiedzeniu sesji.
2. Rada stwierdza uchwa³¹ wyganiêcie mandatu radnego.
CZÊÆ III
ZARZ¥D GMINY  ORGAN WYKONAWCZY
§ 41
Zarz¹d Gminy sk³ada siê z trzech osób: wójta, zastêpcy wójta i 1 cz³onka.
§ 42
1. Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym.
2. Umowê o pracê z wójtem gminy podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 43
1. Wójt lub inny cz³onek zarz¹du wyznaczony przez zarz¹d uczestniczy w pracach rady, a na zaproszenie komisji rady  w pracach tej komisji.
2. Niezw³ocznie po og³oszeniu wyników referendum
* Za³¹cznika Nr 5 nie publikuje siê.
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gminnego o charakterze rozstrzygaj¹cym, wójt przedstawia radzie projekt uchwa³y okrelaj¹cej sposób realizacji ustaleñ referendum.
§ 44
1. Do zadañ Zarz¹du Gminy nale¿y w szczególnoci:
a) przygotowanie wszelkich spraw, o których stanowi
Rada Gminy, w tym zw³aszcza przygotowanie projektu bud¿etu,
b) Zarz¹d Gminy w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia radzie gminy informacjê o przebiegu z wykonania bud¿etu za I pó³rocze.
c) ustalanie planu wykonania bud¿etu, informowanie
mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³eczno-gospodarczej i wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
d) podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem, a zw³aszcza:
e) zaci¹ganie zobowi¹zañ w zakresie podejmowanych
inwestycji i remontów, o wartoci nie przekraczaj¹cej normy ustalonej corocznie przez radê,
f) zaci¹ganie po¿yczek krótkoterminowych do ³¹cznej
wysokoci nie przekraczaj¹cej wielkoci ustalonej
przez radê na dany rok bud¿etowy.
g) zaci¹ganie zobowi¹zañ do wysokoci ustalonej przez
radê,
h) ustalanie treci ugody w sprawach cywilnoprawnych,
i) udzia³ w rozpatrywaniu ofert przy przetargach publicznych og³oszonych przez gminê,
j) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
k) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
pozostaj¹cych w strukturze gminy pe³nomocnictwa
do zarz¹dzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
l) okrelanie zakresu, w jakim wójt mo¿e powierzaæ
sekretarzowi prowadzenie spraw gminy w swoim
imieniu,
m) wykonywanie zadañ zleconych okrelonych odrêbnymi przepisami.
2. Zarz¹d gminy w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia radzie gminy informacjê o przebiegu z wykonania
bud¿etu za I pó³rocze.
§ 45
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³anych prze
wójta w miarê potrzeby, jednak nie rzadziej ni¿ raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzeniom zarz¹du przewodniczy wójt, a w razie
nieobecnoci wyznaczony przez wójta cz³onek zarz¹du.
3. Zarz¹d podejmuje decyzje kolegialne, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
zarz¹du.
4. W posiedzeniach zarz¹du mo¿e braæ udzia³ bez prawa
g³osowania Przewodnicz¹cy Rady.
5. Zarz¹d mo¿e zaprosiæ na swe posiedzenie tak¿e inne
osoby.
§ 45a
Z ka¿dego posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
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a) numer, datê oraz numery uchwa³
b) osoby uczestnicz¹ce w posiedzeniu,
c) krótki i rzeczowy opis omawianych spraw, dok³adn¹
treæ podjêtych decyzji oraz wynik g³osowania,
d) czas trwania posiedzenia,
e) podpis przewodnicz¹cego zarz¹du,
f) wskazanie osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
g) protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi.
h) nowa numeracja protokó³ów i uchwa³ zarz¹du zaczyna siê z pocz¹tkiem roku kalendarzowego.
§ 46
1. Uchwa³y zarz¹du zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu zarz¹du.
2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego posiedzenia.
3. Uchwa³y zarz¹du podpisuje wójt, a w razie nieobecnoci
wójta upowa¿niony przez niego inny cz³onek zarz¹du.
§ 47
1. Do zadañ wójta nale¿y:
1) organizowanie pracy zarz¹du i Urzêdu Gminy,
2) kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy,
3) og³aszanie bud¿etu gminy i sprawozdania z jego wykonania,
4) wydawanie Sekretarzowi Gminy poleceñ i wskazówek
dotycz¹cych sposobu prowadzenia spraw Gminy,
5) reprezentowanie gminy na zewn¹trz,
6) zapewnianie obs³ugi administracyjnej komisji dyscyplinarnej,
7) okrelenie zadañ i obowi¹zków cz³onków zarz¹du.
2. Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym w stosunku do
pracowników samorz¹dowych gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 48
Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w odniesieniu zarówno do
zadañ w³asnych, jak i zleconych gminie.
§ 49
Zastêpca wójta lub cz³onek zarz¹du upowa¿niony przez
wójta, zastêpuje go w razie jego nieobecnoci w sprawach:
1) organizowania pracy zarz¹du,
2) kierowania bie¿¹cymi sprawami gminy,
3) reprezentowania gminy na zewn¹trz.
§ 50
Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu
Gminy.
§ 51
1. Kierownikiem urzêdu jest wójt.
2. Wójt kieruje urzêdem przy pomocy Sekretarza Gminy.
Wójt mo¿e upowa¿niæ Sekretarza Gminy w szczególnoci do:
1) wykonywania uprawnieñ wójta jako zwierzchnika
s³u¿bowego pracowników urzêdu;
2) koordynowania realizacji uchwa³ rady i zarz¹du podlegaj¹cych wykonaniu przez urz¹d i gminne jednostki
organizacyjne.
§ 52
1. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego
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w stosunku do pracowników urzêdu oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, z wyj¹tkiem prawa do zatrudniania i zwalniania tych ostatnich.
2. Stosunek pracy z:
1) Sekretarzem Gminy;
2) Skarbnikiem Gminy;
 powo³anymi przez radê, nawi¹zuje wójt przez wrêczenie tym osobom aktu nawi¹zania stosunku
pracy z powo³ania.
3. Wójt obsadza w drodze mianowania nastêpuj¹ce stanowiska:
1) kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2) kierowników wydzia³ów i referatów Urzêdu Gminy.
4. Wójt wrêcza akty mianowania osobom, o których
mowa w ust. 4 i odbiera od nich pisemne lubowanie,
którego rota brzmi:
lubujê uroczycie, ¿e na zajmowanym stanowisku
bêdê s³u¿yæ pañstwu i spo³ecznoci Gminy Kocierzyna, przestrzegaæ porz¹dku prawnego i wykonywaæ sumiennie powierzone mi zadania.
§ 53
Sekretarz Gminy:
1) zapewnia sprawne funkcjonowanie urzêdu oraz organizuje pracê urzêdu;
2) prowadzi sprawy gminy powierzone mu przez wójta
w zakresie ustalonym przez zarz¹d.
CZÊÆ IV
SO£ECTWA
§ 54
1. Uchwa³a rady o utworzeniu, podziale i likwidacji so³ectwa jak i o po³¹czeniu dwu lub wiêcej so³ectw podejmowana mo¿e byæ:
1) z inicjatywy rady, po przeprowadzeniu konsultacji z
wyborcami w so³ectwach, których mia³aby dotyczyæ
zmiana,
2) z inicjatywy zebrania wiejskiego mieszkañców terenu, którego mia³aby dotyczyæ zmiana.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zainteresowani mieszkañcy dorêczaj¹ wójtowi wniosek podpisany przez co najmniej 60% osób, które:
1) popieraj¹ projekt,
2) posiadaj¹ czynne prawa wyborcze w wyborach do
Rady Gminy,
3) zamieszkuj¹ na sta³e w tej czêci gminy, której mia³aby dotyczyæ zmiana.
3. Wójt przedstawia radzie wniosek, o którym mowa w
ust. 2, w terminie 60 dni od dorêczenia wniosku wójtowi.
4. Rada mo¿e:
1) skierowaæ wniosek, o którym mowa w ust. 2, do Komisji Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego celem przygotowania projektu stosownej uchwa³y rady,
2) zadecydowaæ o odrzuceniu wniosku o którym mowa
w ust. 2.
5. W razie podjêcia uchwa³y, o której mowa w ust. 4 pkt 1,
Komisja Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego przedstawia na specjalnie zwo³anej sesji rady, opinie przygotowane przez:
1) zainteresowanych mieszkañców,
2) Komisjê Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego,
3) Komisjê Rewizyjn¹,
4) So³tysów wybranych w gminie,
5) Zarz¹d Gminy.
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§ 61

6. Nie wczeniej ni¿ po siedmiu dniach od dyskusji, o której mowa w ust. 5, rada podejmuje uchwa³ê:
1) o przeprowadzeniu wnioskowanej zmiany,
2) o odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

W celu wykonania zadañ w³asnych gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa i
zawieraæ umowy z innymi podmiotami.

§ 55

§ 62

Zebranie wiejskie mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy
o przekazanie so³ectwu:
1) niektórych spraw w³asnych gminy
2) czêci mienia komunalnego, po³o¿onych na terenie
so³ectwa.
§ 56
1. So³tys w imieniu gminy zarz¹dza czêci¹ mienia komunalnego przekazanego so³ectwu.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e upowa¿niæ so³tysa i dwóch cz³onków zebrania wiejskiego so³ectwa do sk³adania owiadczeñ woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹dzania i korzystania przez So³ectwo z mienia komunalnego, o którym mowa w ust. 1, oraz do rozporz¹dzania dochodami z tego ród³a.
§ 57
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy w zakresie dochodów i wydatków wyodrêbnionych jako dochody i wydatki so³ectwa. Wielkoæ rodków przyznanych so³ectwu okrela rada w
bud¿ecie.
2. W terminie 60 dni od uchwalenia bud¿etu gminy przez
radê, so³tys przekazuje Skarbnikowi Gminy szczegó³owy plan wydatków zatwierdzony przez zebranie wiejskie.
3. Projektowane przez so³ectwo wydatki nie mog¹ przekraczaæ jej przewidywanych dochodów.
4. Zarz¹d odpowiada za prawid³owoæ wykorzystania
przez so³ectwo rodków finansowych przewidzianych
w bud¿ecie gminy na wydatki so³ectwa.
§ 58

1. rodkami pieniê¿nymi bud¿etu gminy dysponuje wójt.
2. Zarz¹d mo¿e udzieliæ pe³nomocnictwa do dysponowania rodkami pieniê¿nymi Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej.
§ 63
Radnym oraz cz³onkom komisji spoza rady przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y w wysokoci i na
zasadach okrelonych przez Radê Gminy w drodze
uchwa³y.
§ 64
Statut oraz ka¿da jego nowelizacja podlegaj¹ opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego.

591
ZARZ¥DZENIE Nr 91/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie ustalenia wskanika przeliczeniowego 1 m2
powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego na
III kwarta³ 2001 r.
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1994
r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz.
1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz.
46, Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1317 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27)
postanawia siê, co nastêpuje:
§1

1. So³tys ma prawo do udzia³u w sesjach rady bez prawa
udzia³u w g³osowaniu.
2. Przewodnicz¹cy Rady informuje so³tysa na 7 dni przed
wyznaczonym terminem posiedzenia.

Ustala siê na III kwarta³ roku wskanik przeliczeniowy
1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego w
kwocie 2.548,92 z³.

§ 59

§2

1. Rada i zarz¹d sprawuj¹ nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa.
2. Zarz¹d sprawuje nadzór nad gospodarowaniem przez
so³ectwo czêci¹ mienia komunalnego, przekazanego
przez gminê so³ectwu do korzystania.
3. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ wójta do doranego kontrolowania sposobu korzystania z mienia komunalnego
przez so³ectwo.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i og³oszone zostanie w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

CZÊÆ V
PRZEPISY KOÑCOWE

ZARZ¥DZENIE Nr 91a /2001
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2001 r.

§ 60
Zarz¹d mo¿e w formie notarialnej pod rygorem niewa¿noci ustanowiæ pe³nomocnika, upowa¿nionego do
jednoosobowego sk³adania owiadczeñ woli, zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci gminy. Uchwa³ê zarz¹du w tej sprawie podpisuj¹ co najmniej dwaj cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w podjêciu tej uchwa³y.

Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski

592

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w
Lubichowie w okrêgu wyborczym Nr 3.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060 ) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
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§1

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w
Lubichowie w okrêgu wyborczym Nr 3 w zwi¹zku z wyganiêciem dwóch mandatów radnych w tym okrêgu.

do 19 lipca 2001 r.

 powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych
w okrêgu wyborczym Nr 3

do 3 sierpnia 2001 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Gminnej Komisji
Wyborczej list kandydatów
na radnych wybieranych w
okrêgu wyborczym Nr 3

do 12 sierpnia 2001 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 3 na czas
przeprowadzenia wyborów
uzupe³niaj¹cych,
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy informacji o granicach i numerze obwodu g³osowania
oraz o siedzibie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 3 powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach
uzupe³niaj¹cych

do 18 sierpnia 2001 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych w okrêgu wyborczym
Nr 3 wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 19 sierpnia 2001 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy

1 wrzenia 2001 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 3 spisu wyborców

2 wrzenia 2001 r.
godz. 6.00-20.00

 g³osowanie

§2
W wyborach wybieranych bêdzie dwóch radnych.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 2 wrzenia
2001 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski
Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 91a /2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 21 czerwca 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 14 lipca 2001 r.

Treæ czynnoci
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy w Lubichowie informacji o granicach
okrêgu wyborczego Nr 3 i
liczbie radnych wybieranych
w tym okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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