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609
UCHWA£A Nr XXXI/258/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 31 marca 2001 r.
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,

Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), oraz art. 112
ust. 1 i 2 pkt 3, 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co nastêpuje:
§1
W bud¿ecie gminy na 2001 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci:
21.433.312 z³
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2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci:
23.045.845 z³.
3. Dokonuje siê przeniesieñ planowanych wydatków miêdzy dzia³ami tj. w dz. 600 Transport i ³¹cznoæ, w
dz. 710 Dzia³alnoæ us³ugowa, i w dz. 900 Gospodarka komunalna.
4. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku Nr 10 do uchwa³y
Rady Miejskiej Nr XXIX/233/2000 z dnia 27 grudnia
2000r. w sprawie bud¿etu gminy na 2001 r. Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego i
rodków specjalnych na rok 2001 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
5. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku Nr 11 do uchwa³y
Rady Miejskiej Nr XXIX/233/2000 z dnia 27 grudnia
2000 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2001 r., dotycz¹cej zmiany klasyfikacji bud¿etowej okrelaj¹cej rozdzia³
w Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok
2001 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
6. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku Nr 5 do uchwa³y Rady
Miejskiej Nr XXX/249/2001 z dnia 10 lutego 2001 r. w
sprawie zmian w bud¿ecie gminy 2001 r., dotycz¹cej
zmiany klasyfikacji bud¿etowej okrelaj¹cej paragraf w
Planie finansowym dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych ustawami, które podlegaj¹ przekazaniu do bud¿etu pañstwa na 2001 rok zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
Powy¿sze zmiany spowoduj¹ powstanie deficytu w wysokoci 1.612.533 z³ i pokrywa siê go po¿yczk¹ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku, oraz wolnymi rodkami wynikaj¹cymi z rozliczenia kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych.
Szczegó³owy wykaz zmian zawiera za³¹cznik Nr 1, 2, 3,
4, 5, 6 i 7* do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak

610
UCHWA£A Nr XXXI/269/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 31 marca 2001 r.
w sprawie zmian do Statutu Gminy Sztum.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 , art. 21 ust. 1 i art. 46
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm: z 1996 r. 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) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwa³y
nie publikuje siê.
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lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Sztum stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr XVIII/244/96 Rady Miejskiej w Sztumie z
dnia 14 padziernika 1996 roku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 19 dopisuje siê ust.6 w brzmieniu:
1) Cz³onków poszczególnych komisji powo³uje
imiennie Rada w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady wskazuj¹c przewodnicz¹cego komisji,
2) Zastêpcê przewodnicz¹cego komisji wybieraj¹
sporód siebie cz³onkowie komisji,
3) Dla wykonania zadañ doranych, nie objêtych problematyk¹ sta³ych komisji, Rada mo¿e powo³aæ
na czas niezbêdny do wykonania powierzonych
zadañ komisjê doran¹. Komisja ulega automatycznie rozwi¹zaniu po przedstawieniu Radzie informacji z zakoñczonej pracy.
4) Komisje sta³e pracuj¹ w oparciu o plany pracy,
corocznie zatwierdzane przez Radê.
5) Posiedzenia komisji zwo³uje przewodnicz¹cy komisji, w razie jego nieobecnoci zastêpca przewodnicz¹cego. Wniosek o zwo³anie posiedzenia
komisji mo¿e zg³osiæ przewodnicz¹cemu komisji
przewodnicz¹cy Rady lub co najmniej 3 cz³onków
komisji na pimie z uzasadnieniem.
6) Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie czêciej jak dwa razy w miesi¹cu i nie
rzadziej jak raz na kwarta³ (z wy³¹czeniem Komisji
Rewizyjnej i Komisji Statutowo-Regulaminowej)
7) Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy, w razie
jego nieobecnoci zastêpca przewodnicz¹cego.
Przewodnicz¹cy komisji reprezentuje komisjê
przed Rad¹.
8) W razie potrzeb komisje mog¹ odbywaæ wspólne
posiedzenia.
9) O miejscu i terminie posiedzenia powiadamia siê
cz³onków komisji najpóniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Odstêpstwo od
tego terminu jest dopuszczalne w szczególnych
przypadkach, gdy posiedzenie komisji nale¿y zwo³aæ w trybie pilnym  powiadomienie nastêpuje
telefonicznie lub przez pos³añca (goñca).
10) W zawiadomieniu o posiedzeniu komisji podaje
siê proponowany porz¹dek obrad oraz niezbêdne materia³y bêd¹ce przedmiotem posiedzenia komisji.
11) Komisje zajmuj¹ stanowiska w formie opinii, wniosków oraz apeli, które przyjmuje komisja zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu komisji.
12) Z posiedzeñ komisji sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje przewodnicz¹cy posiedzenia i protokolant.
2) w § 29 ust.1 otrzymuje brzmienie:
Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹:
1) dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub
2) jeden cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona (pe³nomocnik) lub,
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3) jednoosobowo cz³onek Zarz¹du lub osoba upowa¿niona przez Zarz¹d (pe³nomocnik).
§2
Pozosta³e postanowienia Statutu pozostaj¹ bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak
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UCHWA£A Nr XXXI/270/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 31 marca 2001 r.
w sprawie zmiany do uchwa³y Nr XII/80/99 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miasta i Gminy w Sztumie.
Na podstawie art. 33 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm: z 1996 r. 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) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Miasta i Gminy w Sztumie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 3 ust. 2 lit. b dopisuje siê pozycjê pod nazw¹
goniec,
2) w § 3 ust. 2 lit. g cyfrê 3 zastêpuje siê cyfr¹ 2.
§2
Ustala siê jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Sztum.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik do uchwa³y
Nr XXXI/270/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 31 marca 2001 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Urzêdu Miasta i Gminy w Sztumie
I. Postanowienia ogólne
§1

Urz¹d Miasta i Gminy w Sztumie zwany dalej Urzêdem,
jest jednostk¹ organizacyjn¹, przy pomocy której Zarz¹d
Miasta i Gminy wykonuje swoj¹ pracê. Urz¹d realizuje
zadania w³asne gminy okrelone ustawami, statutem
gminy, uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie i Zarz¹du
Miasta i Gminy Sztum oraz zadania zlecone z zakresu
administracji rz¹dowej przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowi¹zuj¹cych wzglêdnie w drodze porozumieñ z w³aciwymi organami rz¹dowymi.
§2
Przy za³atwianiu spraw stosuje siê postanowienia Kodeksu Postêpowania Administracyjnego, chyba ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej.
II. Struktura organizacyjna Urzêdu
§3
1. Kierownictwo Urzêdu:
a) Burmistrz
b) Zastêpca Burmistrza
c) Sekretarz
d) Skarbnik
2. W Urzêdzie funkcjonuj¹ samodzielne i wieloosobowe
stanowiska pracy w ramach referatów, które przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt pos³uguj¹ siê okrelonymi symbolami:
a) USC:
 kierownik USC
 zastêpca kierownika USC
b) Referat Ogólno-Organizacyjny
 stanowisko do spraw organizacyjnych i ochrony
danych osobowych  OR I
 stanowisko do spraw kadrowych i organizacyjnych  OR II
 stanowisko do spraw obs³ugi sekretariatu  OR III
 stanowisko do spraw obs³ugi Biura Rady i Zarz¹du oraz wydawania biuletynu informacyjnego
BR I
 stanowisko do spraw obs³ugi Biura Rady i Zarz¹du oraz wydawania biuletynu informacyjnego
 BR II
 stanowisko do spraw kultury, sportu, wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi  OR IV
 stanowisko do spraw informacji i obs³ugi ludnoci oraz archiwum  ORV
obs³uga techniczna:
 wony  konserwator
 sprz¹taczka
 sprz¹taczka
 goniec
c) Referat Finansowo-Bud¿etowy:
 stanowisko do spraw ksiêgowoci bud¿etowej
 FB II
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 stanowisko do spraw ksiêgowoci bud¿etowej 
FB III
 stanowisko do spraw ksiêgowoci dochodów i
p³ac  FB IV
 stanowisko do spraw wymiaru podatku  FB V
 stanowisko do spraw wymiaru podatku  FB VI
 stanowisko do spraw ksiêgowoci podatkowej 
FB VII
 stanowisko do spraw ksiêgowoci podatkowej 
FB VIII
 kasjer  FB IX
 stanowisko do spraw ksiêgowoci bud¿etowej 
FB X
d) Referat Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
 Kierownik Referatu  GK I
 stanowisko do spraw infrastruktury technicznej 
GK II
 stanowisko do spraw ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  HU
 stanowisko do spraw ochrony rodowiska  O
 stanowisko do spraw rolnictwa i spraw so³eckich
RI
 stanowisko do spraw ewidencji ludnoci  SO II
 stanowisko do spraw dowodów osobistych  SO
III
 stanowisko do spraw obrony cywilnej i pe³nomocnik Zarz¹du d/s
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
 stanowisko do spraw wojskowych i kancelarii tajnej  SO I
 inkasent op³aty targowej
e) Referat Gospodarki Nieruchomociami
 Kierownik Referatu  GN I
 stanowisko do spraw sprzeda¿y nieruchomoci 
GN II
 stanowisko do spraw podzia³ów geodezyjnych,
scaleñ i wyw³aszczeñ  GN III
 stanowisko do spraw dzier¿aw i praw rzeczowych
 GN IV
 stanowisko do spraw lokalowych  GL I
 stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych
 GL II
 stanowisko do spraw gospodarki nieruchomociami  GN V
f) Referat Rozwoju i Planowania Przestrzennego
 Kierownik Referatu  RP I
 stanowisko do spraw strategii, rozwoju, planowania przestrzennego, warunków lokalizacyjnych i
budownictwa  RP II
 stanowisko do spraw inwestycji i zamówieñ publicznych  RP III
g) Stra¿ Miejska
 Stra¿nicy Stra¿y Miejskiej  2 osoby
3. Referatami kieruj¹ kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniaj¹c w³aciwe ich funkcjonowanie.
4. Poza referatami, o których mowa w punkcie 2, w Urzêdzie funkcjonuj¹ samodzielne stanowiska pracy:
 Pe³nomocnik Burmistrza do spraw programów pomocowych i wspó³pracy z zagranic¹  ZW
 Pe³nomocnik Burmistrza do spraw promocji gospodarczej i pozyskiwania inwestorów PG

 Radca Prawny  OP
 Informatyk  I
5. Przy oznaczaniu spraw Skarbnik u¿ywa symbolu FB, a
Sekretarz OR.
§4
W przypadku obs³ugi prawnej lub informatycznej oraz
w innych okrelonych sytuacjach praca wykonywana w
Urzêdzie mo¿e byæ wiadczona na podstawie umowy 
zlecenia.
III. Zasady podzia³u zadañ i kompetencji
pomiêdzy kierownictwo Urzêdu
§5
Burmistrz jest Przewodnicz¹cym Zarz¹du i jednoczenie kierownikiem Urzêdu i zwierzchnikiem s³u¿bowym
pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
Przewodnicz¹cy Zarz¹du kieruje Urzêdem przy pomocy swojego Zastêpcy i Sekretarza.
§7
Burmistrz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Do zakresu zadañ i kompetencji Burmistrza nale¿y:
Kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy.
Reprezentowanie gminy i jej urzêdu na zewn¹trz.
Przedk³adanie Radzie Gminy projektów uchwa³.
Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej.
Podejmowanie decyzji maj¹tkowych dotycz¹cych zarz¹du mieniem gminy w obowi¹zuj¹cym trybie.
Utrzymywanie wiêzi ze spo³eczeñstwem, prowadzenie konsultacji spo³ecznych oraz innych form zasiêgania opinii mieszkañców, ich organizacji oraz rodowisk lokalnych, informowanie spo³eczeñstwa o ich
dzia³aniach.
Organizowanie pracy Zarz¹du Miasta i Gminy, w tym
wykonywanie uchwa³ Rady i Zarz¹du i zadañ gminy
okrelonych przepisami prawa i statutem gminy, wykonywanie bud¿etu i jego og³aszanie, przedk³adanie
radzie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej gminy.
Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
Wydawanie zarz¹dzeñ w sprawach nie cierpi¹cych
zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego.
Nadzorowanie realizacji zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej w ramach gminy i pozostawanie w kontakcie z organami administracji publicznej.
Upowa¿nianie pracowników urzêdu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji, o których mowa w
punkcie 4.
Kierowanie Urzêdem Stanu Cywilnego.
Wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego i
kierownika zak³adu pracy w stosunku do pracowników urzêdu.
Zatwierdzanie zakresów czynnoci i odpowiedzialnoci pracownikom Urzêdu oraz dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych.
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15. Nadzorowanie dzia³alnoci Stra¿y Miejskiej.
16. Wykonywanie zadañ Szefa Obrony Cywilnej.
17. Wykonywanie zadañ Przewodnicz¹cego Gminnego
Komitetu Przeciwpowodziowego.
18. Przedk³adanie Wojewodzie uchwa³ Rady Gminy w
terminie 7 dni od ich podjêcia.
19. Podejmowanie innych decyzji nale¿¹cych do kompetencji Urzêdu.
20. Podpisywanie pism i dokumentów wychodz¹cych na
zewn¹trz Urzêdu.
§8
Zastêpca Burmistrza
1. Zastêpca Burmistrza zastêpuje Burmistrza w czasie jego
nieobecnoci lub niemo¿noci wykonywania funkcji,
2. Nadzoruje i jest odpowiedzialny za sprawy zlecone
przez Burmistrza,
3. Zastêpca Burmistrza sprawuje bezporedni nadzór nad
dzia³alnoci¹ gminnych jednostek organizacyjnych
wskazanych przez Burmistrza,
4. Do zadañ Zastêpcy Burmistrza nale¿y w szczególnoci:
a) wykonywanie zadañ powierzonych przez Burmistrza,
b) wykonywanie zadañ powierzonych przez Zarz¹d,
c) wspó³dzia³anie z Rad¹ oraz Komisjami Rady w zakresie swojego dzia³ania.
§9
Sekretarz
1. W zakresie prowadzonych spraw Sekretarz Miasta i
Gminy wykonuje funkcje kierownika administracyjnego Urzêdu, a w tym:
a) prowadzi sprawy kadrowe, gospodarkê etatami oraz
funduszem p³ac Urzêdu,
b) sprawuje nadzór nad organizacj¹ pracy w Urzêdzie i
jednostek gminnych,
c) czuwa nad tokiem i terminowoci¹ wykonywanych
zadañ,
d) dba o wygl¹d Urzêdu i jego otoczenie,
e) zapewnia obs³ugê prawn¹ Urzêdu,
f) dokonuje kontroli wewnêtrznej w ramach Urzêdu,
g) wspó³dzia³a w opracowywaniu dokumentów gminnych,
h) pe³ni funkcjê Kierownika Referatu Ogólno  Organizacyjnego.
2. Sekretarz przyjmuje ustne owiadczenia ostatniej woli
spadkodawcy.
3. Prowadzi rozdzia³ korespondencji wp³ywaj¹cej do urzêdu.
4. Zastêpuje Burmistrza i Zastêpcê w przypadku ich nieobecnoci.
5. Organizuje bibliotekê Urzêdu i dba o sta³e uzupe³nianie zbiorów Urzêdu, w tym przede wszystkim aktów
normatywnych.
6. Wspó³pracuje z innymi jednostkami administracji publicznej, organizacjami spo³ecznymi i stowarzyszeniami.
7. Prowadzi inne sprawy powierzone przez Burmistrza lub
Zarz¹d.
§ 10
Skarbnik
1. Do zadañ Skarbnika nale¿y:
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a) przekazywanie pracownikom samorz¹dowym wytycznych do opracowania niezbêdnych informacji
zwi¹zanych z projektem planu bud¿etowego,
b) wspó³praca przy opracowaniu projektu bud¿etu,
c) nadzór nad realizacj¹ bud¿etu,
d) dokonywanie analizy bud¿etu i bie¿¹ce informowanie Zarz¹du o jego realizacji,
e) zapewnienie sporz¹dzania prawid³owej sprawozdawczoci bud¿etowej,
f) wykonywanie okrelonych przepisami prawa obowi¹zków w zakresie rachunkowoci,
g) dokonywanie kontroli finansowej,
h) sprawowanie nadzoru nad s³u¿bami finansowo 
ksiegowymi Urzêdu i jednostek gminnych,
i) kontrasygnowanie czynnoci prawnych skutkuj¹cych
powstawaniem zobowi¹zañ finansowych gminy.
2. Pe³ni funkcjê Kierownika Referatu Finansowo  Bud¿etowego.
IV. Zadania i kompetencje
realizowane na stanowiskach pracy
§ 11
Referaty i samodzielne stanowiska prowadz¹ sprawy
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ i kompetencji Burmistrza.
W celu wykonywania powierzonych zadañ pracownicy Urzêdu wykonuj¹ nastêpuj¹ce czynnoci natury ogólnej:
1. Przygotowuj¹ projekty uchwa³ Rady i Zarz¹du oraz
zarz¹dzeñ Burmistrza.
2. Opracowuj¹ projekty bud¿etu w czêci dotycz¹cej
ich dzia³ania.
3. Opracowuj¹ prognozy, analizy, oceny oraz sprawozdania w ramach prowadzenia spraw.
4. Zapewniaj¹ w³aciw¹ i terminow¹ realizacjê zadañ,
5. W zakresie wykonywania zadañ wspó³dzia³aj¹ z innymi pracownikami Urzêdu, z jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami.
6. Zapewniaj¹ merytoryczn¹ obs³ugê Komisji Rady.
7. Rozpatruj¹ i za³atwiaj¹ interpelacje, wnioski radnych
oraz skargi i wnioski obywateli.
8. Przygotowuj¹ projekty decyzji administracyjnych.
9. Wykonuj¹ na polecenie Burmistrza, Zastêpcy burmistrza lub Sekretarza inne zadania w sprawach nie
objêtych zakresem ich dzia³ania.
10. Wspó³dzia³aj¹ z organami administracji samorz¹dowej i rz¹dowej, a tak¿e z organizacjami spo³eczno-politycznymi.
§ 12
Do podstawowego zakresu dzia³ania poszczególnych
referatów i samodzielnych stanowisk nale¿y:
1. Referat Ogólno  Organizacyjny:
a) zapewnienie w³aciwej organizacji pracy i prawid³owego funkcjonowania Urzêdu, oraz zarz¹dzanie budynkami administracyjnymi,
b) zapewnienie prawid³owej obs³ugi obywateli,
c) zapewnienie odpowiednich warunków dzia³ania i
nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy,
d) opracowywanie projektów statutów i regulaminów
organów i jednostek organizacyjnych gminy,
e) opracowywanie projektów przepisów gminnych,
prowadzenie ich zbioru oraz zbioru przepisów
ogólnie obowi¹zuj¹cych,
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f) przygotowywanie i prowadzenie wyborów do Rady
Gminy, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP oraz wyborów ³awników S¹dów Rejonowych, S¹dów Okrêgowych i cz³onków kolegium
do spraw wykroczeñ,
g) ewidencja i nadzór nad rozpatrywaniem i za³atwianiem wniesionych skarg, postulatów i wniosków,
h) prowadzenie sekretariatu Urzêdu i archiwum,
i) sprawowanie obs³ugi biurowej i sekretarskiej Rady
i Zarz¹du Gminy,
j) wspó³praca z jednostkami samorz¹dowymi gminy,
k) gospodarowanie etatami, funduszem p³ac, prowadzenie spraw osobowych oraz zapewnienie prawid³owych warunków pracy, bhp i ppo¿.,
l) przyjmowanie ustnych owiadczeñ ostatniej woli
spadkodawcy,
³) prowadzenie rejestru zarz¹dzeñ Burmistrza,
m) prowadzenie spraw z zakresu kultury, sportu i rekreacji oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad
placówkami wykonuj¹cymi te zadania,
n) prowadzenie spraw zwi¹zanych z organizowaniem
targów i promocja gminy,
o) wspó³dzia³anie w zakresie przyst¹pienia gminy do
stowarzyszeñ,
p) wspó³dzia³anie ze stowarzyszeniami i organizacjami spo³ecznymi,
r) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej,
s) ochrona danych osobowych,
t) prowadzenie spraw z ustawy z dnia 17 listopada
1964 r.  Kodeks Postêpowania Cywilnego,
u) wydawanie zezwoleñ na zgromadzenia i zabawy publiczne oraz udzielanie pozwoleñ na przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz prowadzenie spraw dotycz¹cych miejsc pamiêci narodowej.
2. Referat Finansowo  Bud¿etowy:
a) finansowanie inwestycji, kapitalnych i bie¿¹cych remontów oraz bie¿¹cego finansowania, przedszkoli,
placówek kultury, obiektów sportowych, Miejsko 
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej, szkó³ podstawowych i gospodarstwa pomocniczego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
b) przygotowywanie projektów bud¿etu miasta i gminy oraz projektów planów finansowych zadañ objêtych planem rocznym,
c) przygotowywanie projektów zmian w bud¿ecie miasta i gminy w granicach uprawnieñ przewidzianych
dla Rady i Zarz¹du,
d) sprawozdawczoæ cyfrowa i opisowa z wykonania
bud¿etu,
e) wspó³dzia³anie z Referatem Ogólno-Organizacyjnym
przy prowadzeniu gospodarki etatami i funduszem
wynagrodzeñ,
f) kontrola nad ewidencj¹ i gospodarowaniem rodkami trwa³ymi i wyposa¿eniem w Urzêdzie oraz jednostkach podleg³ych Radzie,
g) prowadzenie spraw z dziedziny statystyki w zakresie zadañ finansowych,
h) prowadzenie rachunkowoci i przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej,
i) prowadzenie rachunkowoci podatków i op³at oraz
innych nale¿noci niepodatkowych stanowi¹cych
dochody gminy,
j) prowadzenie kasy,
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k) wystawianie upomnieñ i tytu³ów wykonawczych oraz
bie¿¹ce ich aktualizowanie,
l) realizacja polityki podatkowej oraz wymiaru, kontroli
i poboru nale¿noci z tytu³u okrelonych w odrêbnych przepisach podatków i op³at lokalnych (w tym
równie¿ pkt 11),
³) obliczanie wynagrodzeñ prowizyjnych dla inkasentów podatków i op³at,
m) analizowanie realizacji wp³ywów z tytu³u podatków
i op³at,
n) zbieranie materia³ów informacyjnych niezbêdnych
przy wymiarze podatków  postêpowanie podatkowe,
o) udzielanie ulg inwestycyjnych i innych w ramach
uprawnieñ wynikaj¹cych z ustaw o podatkach i op³atach lokalnych,
p) przygotowywanie decyzji w sprawie rozk³adania na
raty, odraczania terminów p³atnoci, umarzania zobowi¹zañ podatkowych,
r) wydawanie zawiadczeñ o stanie maj¹tkowym,
s) finansowanie zadañ pomocniczych i obowi¹zkowych OSP,
t) rozliczanie inwentaryzacji i sprzêtu bêd¹cego na wyposa¿eniu Urzêdu i OSP,
u) rozliczanie podatku VAT,
w)sporz¹dzanie list p³ac i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sk³adek ZUS.
3. Referat Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
a) zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania oraz nadzór i kontrola jednostek wykonuj¹cych
us³ugi komunalne,
b) opracowywanie projektów statutów i regulaminów
zak³adów komunalnych wraz z okreleniem zakresu
zadañ i us³ug wiadczonych przez te jednostki,
c) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu
drogowego i lokalnego transportu zbiorowego,
d) prowadzenie spraw dotycz¹cych:
 utrzymania czystoci na terenach gminy (ulice,
place),
 wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê,
 zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz
gaz,
 kanalizacji i oczyszczania cieków komunalnych,
 wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,
 cmentarzy i chowania zmar³ych,
 utrzymanie szaletów publicznych,
e) sprawowanie obs³ugi biurowej so³ectw,
f) wykonywanie zadañ z zakresu rejestracji dzia³alnoci gospodarczej, wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
alkoholu, sprawy dotycz¹ce handlu i us³ug oraz targowisk i hal targowych,
g) prowadzenie spraw z zakresu ochrony rodowiska,
ochrony przyrody, oraz zieleni i zadrzewieñ,
h) prowadzenie spraw z zakresu melioracji, ochrony
przeciwpowodziowej, rolnictwa, uprawy rolin i hodowli zwierz¹t,
i) wydawanie zezwoleñ na:
 wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi oraz pojazdami samochodowymi nie bêd¹cymi taksówkami,
 prowadzenie dzia³alnoci polegaj¹cej na wywozie odpadów komunalnych,
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j) prywatyzacja spó³ek gminnych,
k) wykonywanie zadañ z zakresu obrony cywilnej,
l) wykonywanie zadañ z zakresu obronnoci kraju, prowadzenie spraw wojskowych i kancelarii tajnej,
³) realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o ewidencji
ludnoci i dowodach osobistych,
m) wykonywanie zadañ pe³nomocnika do spraw informacji niejawnych.
Referat Gospodarki Nieruchomociami
a) wykonywanie zadañ z ustawy o gospodarce nieruchomociami,
b) prowadzenie spraw z zakresu zarz¹du mieniem komunalnym:
 sprzeda¿ domów, lokali mieszkalnych i u¿ytkowych,
 sprzeda¿ dzia³ek i nieruchomoci zabudowanych,
 przekazywanie gruntów i nieruchomoci w zarz¹d
i u¿ytkowanie,
 dzier¿awa gruntów i nieruchomoci,
 ustalanie i naliczanie op³at za u¿ytkowanie, zarz¹d,
dzier¿awê i u¿ytkowanie wieczyste,
c) wykonywanie zadañ z ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci (wydawanie decyzji i naliczanie op³at),
d) wykonywanie zadañ zleconych: sprzeda¿ i dzier¿awa gruntów po by³ym PFZ stanowi¹cych w³asnoæ
AWRSP,
e) opracowywanie decyzji zatwierdzaj¹cych projekty
podzia³ów geodezyjnych,
f) gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy,
g) gospodarka lokalami u¿ytkowymi,
h) prowadzenie spraw zwi¹zanych z dodatkami mieszkaniowymi,
i) prowadzenie spraw wynikaj¹cych z obowi¹zku gminy jako wspó³w³aciciela budynków mieszkalnych,
j) nadzór i kontrola jednostek prowadz¹cych zarz¹d i
administracjê budynków komunalnych oraz budynków stanowi¹cych wspó³w³asnoæ gminy.
Referat Rozwoju i Planowania Przestrzennego
a) planowanie strategiczne rozwoju gminy,
b) przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych,
c) prowadzenie oraz badanie spójnoci rozwi¹zañ projektów planów zagospodarowania przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ gminy; sporz¹dzanie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planów zagospodarowania,
d) opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
e) prowadzenie ewidencji nazw miejscowoci i ulic oraz
numeracji porz¹dkowej budynków i nieruchomoci,
f) sprawy zwi¹zane z zamówieniami publicznymi,
g) sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych i lenych.
Urz¹d Stanu Cywilnego
a) wykonywanie zadañ z ustawy  Prawo o aktach stanu cywilnego,
b) wykonywanie zadañ z ustawy  Kodeks Rodzinny i
opiekuñczy,
c) wykonywanie zadañ z ustawy  Kodeks Postêpowania Cywilnego.
Stra¿ Miejska
Zadania, uprawnienia i obowi¹zki okrelone s¹ w Statucie Stra¿y Miejskiej w Sztumie.
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§ 13

Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej w gminie oraz nadzór nad dzia³aniem gminnych
jednostek OSP pe³ni w ramach swojego zakresu czynnoci Stra¿ Miejska.
§ 14
Kierownicy Referatów odpowiedzialni s¹ za wykonywanie zadañ okrelonych w Regulaminie Organizacyjnym
Urzêdu Miasta i Gminy w Sztumie.
Do podstawowych obowi¹zków kierowników komórek organizacyjnych Urzêdu nale¿y przede wszystkim:
1. Prawid³owe zorganizowanie pracy komórki.
2. Nadzorowanie i kontrolowanie pracy podleg³ych
pracowników.
3. Dokonywanie oceny pracy tych pracowników oraz
wystêpowanie z wnioskami osobowymi w ich sprawie (wyró¿nianie, nagradzanie, awansowanie, karanie).
§ 15
Zakresy dzia³ania jednostek organizacyjnych gminy reguluj¹ ich statuty (regulaminy organizacyjne) nadane tym
jednostkom w obowi¹zuj¹cym trybie.
§ 16
1. Pracownicy Urzêdu podporz¹dkowani s¹ Sekretarzowi Miasta i Gminy, bezporednio natomiast nadzorowani s¹ przez Kierownika w³aciwego Referatu.
2. Pracownicy Urzêdu odpowiadaj¹ przed Sekretarzem
Miasta i Gminy oraz Kierownikiem swojego Referatu
za prawid³ow¹ realizacjê powierzonych zadañ.
3. Do obowi¹zków pracownika nale¿y dba³oæ o wykonanie zadañ publicznych gminy z uwzglêdnieniem interesu, interesu gminy, i indywidualnych spraw obywateli.
4. Pracownik ma obowi¹zek wykonywaæ zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie, jest zobowi¹zany do zachowania tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej oraz do
przestrzegania przepisów prawa.
5. Pracownicy winni na bie¿¹co pog³êbiaæ wiedzê fachow¹.
6. Zakresy obowi¹zków i odpowiedzialnoci poszczególnych pracowników Urzêdu s¹ ustalane przez Kierowników Referatów w porozumieniu z Sekretarzem i potwierdzane przez Burmistrza Miasta i Gminy.
7. Na okres nieobecnoci pracowników w pracy ich zastêpców wyznaczaj¹ bezporedni prze³o¿eni.
8. Przy zmianach personalnych pracowników Urzêdu i
jednostek organizacyjnych gminy obowi¹zuje protokolarne przekazywanie zakresów pracy i obowi¹zków.
9. Pisma i decyzje wychodz¹ce na zewn¹trz Urzêdu podpisuj¹ cz³onkowie kierownictwa Urzêdu oraz osoby
pisemnie do tego upowa¿nione.
V. Zasady i tryb funkcjonowania Urzêdu
§ 17
1. Pracownicy s¹ odpowiedzialni przed bezporednim
prze³o¿onym za wykonywanie powierzonych im zadañ,
a w szczególnoci za:
a) zgodnoæ z prawem opracowanych projektów
uchwa³ Rady i Zarz¹du oraz projektów decyzji,
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b) w³aciwe przyjmowanie i za³atwianie interesantów,
c) terminowe za³atwianie spraw,
d) dok³adn¹ znajomoæ przepisów prawnych w zakresie obowi¹zuj¹cych na danym stanowisku pracy.
2. Pracownicy podlegaj¹ okresowym ocenom na zasadach okrelonych w regulaminie oceny pracowników
stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do regulaminu.
§ 18
Zasady i tryb postêpowania ze sprawami wniesionymi
do Urzêdu reguluj¹ Kodeks Postêpowania Administracyjnego, Instrukcja Kancelaryjna oraz przepisy szczególne
dotycz¹ce prowadzenia okrelonych spraw.
VI. Zasady podpisywania pism i decyzji
§ 19
1. Korespondencjê wychodz¹c¹ z Urzêdu podpisuje Burmistrz lub osoba pisemnie do niego upowa¿niona.
2. Burmistrz podpisuje osobicie:
a) zarz¹dzenia, decyzje, postanowienia i owiadczenia,
b) pisma i dokumenty kierowane do organów administracji rz¹dowej, samorz¹dowej, przedstawicielstw
dyplomatycznych oraz pisma kierowane do organów i instytucji innych pañstw,
c) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz
wnioski Pos³ów i Senatorów,
d) odpowiedzi na skargi, wnioski i listy.
3. Zastêpca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisuj¹
pisma odpowiednio do podzia³u kompetencji oraz w
ramach udzielonych im upowa¿nieñ przez Burmistrza.
§ 20
Burmistrz mo¿e udzieliæ pracownikowi upowa¿nienia
do wydawania decyzji administracyjnych.
Wzór upowa¿nienia  za³¹cznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
VII. Obieg dokumentów
§ 21
W obiegu dokumentów stosuje siê Instrukcjê Kancelaryjn¹.
Ponadto nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
1. Akta przechodz¹ przez niezbêdne punkty zatrzymania.
2. Poszczególne etapy wewnêtrznego obiegu akt odbywaj¹ siê w godzinach i trybie ustalonym odrêbnymi
przepisami wewnêtrznymi.
3. Sprawy pilne (telegramy, faxy, faktury) przedk³ada siê
niezw³ocznie.
4. Pisma i akta normatywne oznacza siê pieczêciami wed³ug wzorów podanych w Instrukcji Kancelaryjnej.
VIII. Zasady postêpowania przy opracowywaniu
projektów gminnych aktów prawnych
i innych dokumentów
§ 22
1. Projekt aktów prawnych pod obrady Rady lub Zarz¹du
przygotowuj¹ Kierownicy na polecenie Burmistrza, jego
Zastêpcy, Skarbnika i Sekretarza lub z w³asnej inicjatywy w przypadku, gdy obowi¹zek w tym zakresie wynika z obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych lub faktycznych potrzeb.

2. Projekt aktu powinien odpowiadaæ zasadom techniki
legislacyjnej.
3. Materia³y przygotowywane na Zarz¹d, a szczególnie
akty prawne
Kierownicy referatów winni skonsultowaæ w porozumieniu ze sob¹, Sekretarzem i Radc¹ Prawnym z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem posiedzenia Zarz¹du. Wy¿ej wymienione osoby wyra¿aj¹ swoj¹ opiniê na pimie.
4. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez osoby wymienione w ust. 3, projekt aktu przedk³ada siê Zarz¹dowi, a
nastêpnie kieruje do w³aciwej komisji Rady.
5. Uzyskanie pozytywnych opinii stanowi podstawê do
przed³o¿enia projektu Radzie.
6. Faktury i rachunki przed przekazaniem do Referatu Finansowo-Bud¿etowego winny byæ zatwierdzone przez
Kierownika pod wzglêdem merytorycznym na podstawie umów, zleceñ b¹d innych dokumentów.
IX. Zasady oraz tryb przyjmowania,
rozpatrywania, za³atwiania skarg, wniosków
i interpelacji
§ 23
1. Indywidualne sprawy obywateli za³atwiane s¹ w terminach okrelonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego, z uwzglêdnieniem spraw, które mo¿na
za³atwiæ w terminach skróconych.
2. Pracownicy Urzêdu s¹ zobowi¹zani do sprawnego i
rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kieruj¹c siê przepisami prawa oraz zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego.
3. Odpowiedzialnoæ za terminowe i prawid³owe za³atwianie indywidualnych spraw obywateli ponosz¹ pracownicy zgodnie z ustalonymi zasadami obowi¹zków.
4. Sk³adane na pimie skargi nie mog¹ byæ za³atwiane
przez osoby, których skarga dotyczy. Maj¹ one obowi¹zek udostêpnienia wszystkich danych osobie sprawdzaj¹cej podstawy skargi.
5. Kontrolê i koordynacjê dzia³añ pracowników Urzêdu
w zakresie za³atwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zw³aszcza skarg, wniosków i interpelacji
sprawuje Sekretarz.
§ 24
Ogólne zasady postêpowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli okrela Kodeks Postêpowania Administracyjnego, Instrukcja Kancelaryjna oraz przepisy
ogólne, dotycz¹ce zw³aszcza organizacji, przyjmowania,
rozpatrywania i za³atwiania skarg i wniosków obywateli.
§ 25
1. Interpelacje, wnioski Radnych oraz wnioski komisji
Rady kierowane do Burmistrza oraz Zarz¹du s¹ rejestrowane przez Biuro Rady.
2. Sekretarz w porozumieniu z Burmistrzem ustala w³aciw¹ osobê do udzielania odpowiedzi wraz ze wskazaniem terminu do jej za³atwienia.
3. Przygotowan¹ odpowied przedk³ada siê do akceptacji i podpisu Burmistrza.
4. Odpowiedzi otrzymuj¹:
a) na interpelacje i wnioski Radnych:
 Radny sk³adaj¹cy interpelacjê lub wniosek,
 Biuro Rady,
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§2

b) na wnioski komisji Rady:
 Komisja,
 Biuro Rady.
5. Niezale¿nie od udzielonej odpowiedzi, o której mowa
w ust.2, osoby udzielaj¹ce odpowiedzi informuj¹ zainteresowanych o ostatecznym za³atwieniu (zrealizowaniu) zg³aszanego wniosku, interpelacji.
6. Negatywna odpowied na wniosek lub interpelacjê
winna byæ szczegó³owo uzasadniona.

Do przeprowadzania kontroli upowa¿nieni s¹:
1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej we wszystkich sprawach powierzonych przez Radê oraz na podstawie planu pracy.
2. Burmistrz i Sekretarz w sprawie funkcjonowania Urzêdu.
3. Zarz¹d Miejski w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 26

§3

Nadzór nad organizacj¹ zawartych w § 25 uregulowañ
sprawuje Sekretarz, natomiast nad merytorycznym za³atwianiem sprawy osoba okrelona w ust. 2.

§ 28

Kontrola wewnêtrzna obejmuje czynnoci polegaj¹ce
na:
1. Ustaleniu stanu faktycznego.
2. Badaniu zgodnoci podejmowanych rozstrzygniêæ
z aktami normatywnymi.
3. Ustalaniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawid³owociami jak równie¿ osób za nie odpowiedzialnych.
4. Wskazaniu sposobu i rodków umo¿liwiaj¹cych usuniêcie stwierdzonych nieprawid³owoci i uchybieñ
w zaleceniach pokontrolnych.
5. Wskazaniu przyk³adów sumiennej i dobrej pracy.

Godziny pracy Urzêdu ustala Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum.

Rozdzia³ II
System oraz formy kontroli wewnêtrznej

X. Postanowienia koñcowe
§ 27
Upowa¿nienia i obowi¹zki radców prawnych w zakresie obs³ugi prawnej Urzêdu, okrela ustawa z dnia 16 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 z
pón. zm.).

§ 29

§4

Postanowienia niniejszego regulaminu wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia go w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Kontrola wewnêtrzna mo¿e mieæ charakter:
1. Kontroli wstêpnej  maj¹cej na celu zapobieganie niepo¿¹danym lub nielegalnym dzia³aniom, poprzez badanie zamierzonych decyzji i czynnoci przed ich dokonaniem.
2. Kontroli bie¿¹cej  maj¹cej na celu stwierdzenie prawid³owego zgodnego z ustalonym porz¹dkiem wykonania czynnoci i wszelkich operacji gospodarczych oraz
finansowych w toku ich wykonywania.
3. Kontroli nastêpnej  obejmuje badanie dokumentów
odzwierciedlaj¹cych czynnoci ju¿ dokonane.

Za³¹cznik Nr 1 do
Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Miasta i Gminy Sztum
Upowa¿nienie
do wydawania decyzji administracyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74
z pón. zm.)
upowa¿niam Pana/i¹ .............................................................
do wydawania i podpisywania z mojego upowa¿nienia decyzji administracyjnych w sprawach dotycz¹cych
........................................................................................... .
Upowa¿nienie jest wa¿ne w okresie zatrudnienia lub do
odwo³ania.
Za³¹cznik Nr 2 do
Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Miasta i Gminy Sztum
REGULAMIN KONTROLI WEWNÊTRZNEJ
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin kontroli wewnêtrznej w Urzêdzie Miasta i
Gminy Sztum, zwany dalej regulaminem okrela organizacjê, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnêtrznej w Urzêdzie.

§5
Kontrola wewnêtrzna mo¿e byæ przeprowadzona w nastêpuj¹cy sposób:
1. Kontrola formalna  badanie prawid³owoci dokumentów, sprawozdañ, ewidencji w zakresie zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi przepisami, okrelaj¹cymi
miêdzy innymi sposób ich sporz¹dzania, akceptowania.
2. Kontrola rachunkowa  badanie prawid³owoci dzia³añ arytmetycznych zawartych w dokumentach i
sprawozdaniach.
3. Kontrola merytoryczna  badanie rzetelnoci, gospodarnoci oraz zasadnoci wszelkich operacji gospodarczych z treci¹ badanych dokumentów i obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Rozdzia³ III
Tryb przeprowadzania kontroli
§6
1. Kontroluj¹cy przed rozpoczêciem kontroli uprzedza
kontrolowanego o terminie kontroli ustnie lub pisemnie.
2. Kontrolê przeprowadza siê w dniach i godzinach pracy obowi¹zuj¹cy w Urzêdzie.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ IV
Obowi¹zki kontroluj¹cych
§7
Do obowi¹zków kontroluj¹cego nale¿y:
1. Rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego.
2. W razie stwierdzenia nieprawid³owoci, uchybieñ, ustalenie ich przyczyn i skutków.
3. Ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia.
§8
1. Z kontroli kontroluj¹cy jest obowi¹zany sporz¹dziæ protokó³ wskazuj¹c w nim prawid³owoci jak i nieprawid³owoci. Protokó³ winien byæ zakoñczony wnioskami.
2. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi prze³o¿ony, a trzeci pozostaje w aktach kontroluj¹cego.
3. Protokó³ kontroli przekazuje siê za pokwitowaniem.
4. Na dowód dokonania kontroli wewnêtrznej dokumentu, kontroluj¹cy opatruje go podpisem i dat¹.
§9
Kontroluj¹cy obowi¹zany jest powiadomiæ o wynikach
kontroli te organy lub osoby którym kontroluj¹cy i kontrolowany podlega.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 10
Na ¿¹danie osoby przeprowadzaj¹cej kontrolê wewnêtrzn¹ kontrolowany zobowi¹zany jest do udzielania
wszelkich wyjanieñ ustnych i pisemnych w sprawach
przedmiotu kontroli.
§ 11
Pracownik kontrolowany jest zobowi¹zany do z³o¿enia w ci¹gu 7 dni pisemnych wyjanieñ w stosunku do
zawartych w protokóle ustaleñ.
§ 12
Dokumentacja kontroli rejestrowana jest w Referacie
Ogólno-Organizacyjnym.
§ 13
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Za³¹cznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Miasta i Gminy Sztum
REGULAMIN
Dokonywania okresowych
ocen kwalifikacyjnych pracowników
samorz¹dowych zatrudnionych
w Urzêdzie Miasta i Gminy w Sztumie
§1
Ocenom kwalifikacyjnym podlegaj¹ wszyscy pracownicy samorz¹dowi zatrudnieni w Urzêdzie Miasta i Gminy
w Sztumie, zwanym dalej Urzêdzie, za wyj¹tkiem Kierownictwa Urzêdu.

§2
Poddanie siê okresowej ocenie kwalifikacyjnej jest obowi¹zkiem ka¿dego pracownika.
§3
1. Ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzêdu dokonuje
siê ka¿dego roku kalendarzowego, do 31 grudnia danego roku.
2. W przypadku uzyskania przez pracownika oceny negatywnej ponown¹ ocenê dokonuje siê po up³ywie 6ciu miesiêcy pracy.
§4
1. Oceny kwalifikacyjne maj¹ na celu stwierdzenie przydatnoci pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku oraz stworzenie podstawy do w³aciwego doboru kandydatów na poszczególne stanowiska.
2. Ocena s³u¿yæ bêdzie tak¿e do ustalenia potrzeb w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników oraz stworzenia podstaw formalnych i merytorycznych do przeniesienia pracownika, który nie spe³nia warunków wymaganych na zajmowanym stanowisku, na inne stanowisko lub z którym stosunek pracy powinien byæ rozwi¹zany ze wzglêdu na jego przydatnoæ.
§5
1. Przy dokonaniu oceny kwalifikacyjnej pracownika nale¿y uwzglêdniæ w szczególnoci:
a) kwalifikacje i umiejêtnoci zawodowe wynikaj¹ce z
posiadanego wykszta³cenia, dowiadczenia zawodowego oraz pog³êbianie wiedzy fachowej,
b) aktywnoæ zawodow¹, jakoæ, terminowoæ i rezultaty wykonania powierzonych zadañ,
c) przestrzeganie zasad praworz¹dnoci, w³aciwego
stosunku do interesantów, zwierzchników i wspó³pracowników,
d) zdyscyplinowanie, obowi¹zkowoæ i odpowiedzialnoæ,
e) inicjatywê, samodzielnoæ i umiejêtnoæ dobrej organizacji pracy.
2. Przy ocenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych nale¿y uwzglêdniæ ponadto:
a) zdolnoci organizatorskie i kierownicze ze szczególnym uwzglêdnieniem umiejêtnoci wspó³dzia³ania
z zespo³em pracowniczym, planowania organizacji
zadañ i koordynacji pracy zespo³u, oddzia³ywania
na podleg³ych pracowników i motywowania ich do
podnoszenia kwalifikacji,
b) inicjatywê, samodzielnoæ, umiejêtnoæ trafnego i
szybkiego podejmowania decyzji, obiektywizm w
ocenie podleg³ych pracowników i samego siebie,
umiejêtnoæ mylenia kategoriami interesów gminy i Urzêdu,
c) konsekwencjê w postêpowaniu oraz zdolnoæ przewidywania skutków ekonomiczno-finansowych podejmowanych decyzji i dzia³añ.
§6
Ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzêdu dokonuj¹:
1) bezporedni prze³o¿eni pracowników zwani dalej
dokonuj¹cymi oceny,
2) Komisja do spraw oceny kwalifikacyjnej pracowni-
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ków Urzêdu Miasta i Gminy w Sztumie zwana dalej Komisj¹.
§7
Ocenê kwalifikacyjn¹ dokonuje siê na arkuszu oceny
kwalifikacyjnej, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszego regulaminu.

6. Sta¿ pracy ogó³em
7. Wykszta³cenie
8. Okres oceny
9. Data ostatniej oceny

§8
1. Dokonuj¹cy oceny, zapoznaj¹ podleg³ych im pracowników z ocen¹ kwalifikacyjn¹ i jej uzasadnieniem, a
nastêpnie podpisane i przyjête do wiadomoci arkusze ocen, przekazuj¹ Komisji, celem przedstawienia jej
wyników.
2. Pracownikom przys³uguje prawo z³o¿enia, w terminie
7 dni od dnia zapoznania siê z ocen¹, odwo³ania od
oceny kwalifikacyjnej do Przewodnicz¹cego Komisji,
za porednictwem dokonuj¹cego oceny.
3. Ocena dokonana przez Przewodnicz¹cego Komisji jest
ostateczna.
§9

Czêæ I arkusza oceny pracownika zosta³a wype³niona:
przez...............................................................................
podpis.............................. data......................................
CZÊÆ II
OPIS PRACY
Wype³nia pracownik (po wype³nieniu przekazuje dokonuj¹cemu oceny)
2.1.G³ówne zadania i obowi¹zki (wg wa¿noci):

1. W sk³ad Komisji, o której mowa w § 6 pkt 2, wchodz¹:
a) Przewodnicz¹cy  Burmistrz Miasta i Gminy,
b) Zastêpca Przewodnicz¹cego  Zastêpca Burmistrza,
c) Cz³onek  Sekretarz Miasta i Gminy.
2. Do zadañ Komisji nale¿y:
a) rozpatrywanie wyników dokonywanych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzêdu,
b) rozpatrywanie odwo³añ od ocen kwalifikacyjnych,
c) przekazanie, po zakoñczonej pracy, arkuszy ocen pracownikowi do spraw kadr.
§ 10
Oceny kwalifikacyjne stanowi¹ czêæ sk³adow¹ akt osobowych pracownika Urzêdu, do których stosuje siê przepisy rozporz¹dzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach zwi¹zanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.Nr 62, poz. 286).
§ 11
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

2.2.Szkolenia w okresie podlegaj¹cym ocenie:

2.3.Pora¿ki poniesione w okresie podlegaj¹cym ocenie:

Za³¹cznik do Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu
ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA
CZÊÆ I
INFORMACJA O PRACOWNIKU

2.4.Szczególne osi¹gniêcia w okresie podlegaj¹cym ocenie:

Wype³nia pracownik do spraw kadrowych
1.1.Dane dotycz¹ce pracownika:
1. Imiê i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Stanowisko
4. Data rozpoczêcia
pracy w U M i G
5. Data ostatniego awansu
na stanowisko

Podpis ............................... data .....................................

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
CZÊÆ III
OCENA PRACOWNIKA

Wspó³praca ze zwierzchnikami

Wype³nia dokonuj¹cy oceny
3.1.Osoba dokonuj¹ca oceny ..........................................
(imiê i nazwisko oraz stanowisko)

3.2.Szczególne osi¹gniêcia w okresie podlegaj¹cym ocenie:
3.3.Pora¿ki poniesione w okresie podlegaj¹cym ocenie:
3.4.Oceny szczegó³owe: SKALA OCEN:
1  negatywna
2  zadowalaj¹ca
3  dobra
4  szczególnie dobra
5  wyró¿niaj¹ca
Lp.
I.
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TREÆ
Ocena przygotowania zawodowego
i efektów pracy
Przygotowanie zawodowe do pracy
na obecnie zajmowanym stanowisku
Gotowoæ do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych
Planowanie i organizowanie pracy w³asnej
Jakoæ wykonywanej pracy

OCENA

Kultura osobista
IV.

Umiejêtnoci kierownicze
Umiejêtnoæ planowania i organizowania pracy podleg³ym pracownikom
Umiejêtnoæ oceny i w³aciwego
wykorzystania wiedzy i dowiadczenia
zawodowego pracowników
Umiejêtnoæ podzia³u zadañ pomiêdzy
pracowników
Umiejêtnoæ ustalania celów pracy
i priorytetów
Umiejêtnoæ przekazywania
i egzekwowania poleceñ
Umiejêtnoæ motywowania
pracowników
Konsekwencja w dzia³aniu

3.5.Mocne strony osoby ocenianiej:

Terminowoæ w wype³nianiu zadañ
Dok³adnoæ
Obowi¹zkowoæ
Poczucie odpowiedzialnoci
Samodzielnoæ w realizacji zadañ
II.

3.6.S³abe strony osoby ocenianej:

Cechy osobowe
Inicjatywa
Pomys³owoæ i kreatywnoæ

3.7.Ocena opisowa pracy:

Otwartoæ na nowatorskie rozwi¹zania
Umiejêtnoæ trafnego podejmowania
decyzji
Umiejêtnoæ krytycznej oceny zdarzeñ
Zdolnoæ do nieulegania presji i zachochowania równowagi w trudnych sytuacjach
III.

Umiejêtnoci interpersonalne
Umiejêtnoæ pracy w zespole
Dba³oæ o dobr¹ atmosferê w pracy

3.8.Zalecenia w zakresie uzupe³nienia lub podniesienia
kwalifikacji zawodowych (potrzeby szkoleniowe):
3.9.Ocena koñcowa: (niepotrzebne skreliæ)

POZYTYWNA

NEGATYWNA
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3.10.Propozycje dokonuj¹cego oceny (niepotrzebne skreliæ):
Pracownik kwalifikuje siê do:
1. Awansu
2. Pozostawienia na obecnym stanowisku
3. Pozostawienia na obecnym stanowisku pod warunkiem
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
4. Zmiany zakresu obowi¹zków/przeniesienia na inne stanowisko (podaæ jakie)
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
5. Skierowania na podwy¿szenie kwalifikacji zawodowych
(podaæ jakich)
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
6. Rozwi¹zania stosunku pracy
..............................................
podpis dokonuj¹cego oceny

......................................
data

CZÊÆ IV
OWIADCZENIE OSOBY OCENIANEJ
Owiadczam, ¿e zosta³em(am) zapoznany(a) z niniejsz¹
ocen¹. Do przedstawionej oceny nie wnosz¹ uwag (wnoszê nastêpuj¹ce uwagi)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Zosta³em(am) poinformowany(a) o prawie odwo³ania siê
w terminie 7 dni, od oceny kwalifikacyjnej, zgodnie z § 7
pkt. 2 Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Urzêdzie Miasta i Gminy w Sztumie, do Przewodnicz¹cego Komisji.
..............................................
podpis pracownika

......................................
data

Dziennik Urzêdowy
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§1

W bud¿ecie miasta Pruszcz Gdañski na rok 2001 uchwalonym uchwa³¹ Nr XXXI/245/2001 r. Rady Miasta Pruszcz
Gdañski, z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu miasta Pruszcz Gdañski na rok 2001, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) zwiêksza siê dochody bud¿etu miasta o kwotê
54.382 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do niniejszej
uchwa³y,
2) zwiêksza siê wydatki bud¿etu miasta o kwotê
21.100 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do niniejszej
uchwa³y.
§2
Bud¿et miasta, po wprowadzeniu zmian wymienionych
w § 1 wynosi:
1) dochody bud¿etu  32.482.691 z³,
2) wydatki bud¿etu  35.149.409 z³.
§3
Zmniejsza siê przychody bud¿etu miasta o kwotê
33.282 z³ oraz dokonuje ich zmian, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§4
Dokonuje siê zmian w wykazie zadañ inwestycyjnych,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do uchwa³y.
§5
Dokonuje siê zmian w planie finansowym zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do uchwa³y.
§6
Dokonuje siê zmian przychodów i wydatków rodków
specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do uchwa³y.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

612
UCHWA£A Nr XXXV/272/2001 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany bud¿etu miasta na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496 i Nr 132
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107,
poz. 686; Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i 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 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014;
z 1999 r. Nr 38, poz. 360; Nr 49, poz. 485; Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 136;
Nr 48 poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251,
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada
Miasta uchwala, co nastêpuje:

613
UCHWA£A Nr XXXV/277/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 czerwca 2001 r.
o zmianie uchwa³y w sprawie zasad gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz okrelenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu lokali powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci.
Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 30 ustawy z dnia 2 lipaca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr z 1998 r. Nr 120, poz 787, Nr 162,
poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 5,
poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 95, poz. 1041, Nr 122,
poz. 1317) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XIII/66/95 Rady Miasta Pruszcz Gdañski
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
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z dnia 23 marca 1995 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz okrelenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu lokali powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci, zmienionej
uchwa³¹ Nr L/342/98 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia
20 lutego 1998 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 3 ust. 1 dodaje siê literê g w brzmieniu:
g) w innych uzasadnionych spo³ecznie przypadkach
losowych tj. gdy wystêpuje:
 zagro¿enie dla pozosta³ych mieszkañców lokalu
mieszkalnego udokumentowan¹ chorob¹ spo³eczn¹ tak¹ jak grulica, choroby weneryczne
oraz schorzenia psychiczne,
 przemoc w rodzinie udokumentowana postêpowaniem s¹dowym zaopiniowanych pozytywnie
przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ i rozstrzygniêtych jednog³on¹ uchwa³¹ Zarz¹du Miasta.
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
1. Do wynajmu lokalu socjalnego mo¿e byæ zakwalifikowana osoba która:
1) naby³a prawo do takiego lokalu na podstawie
orzeczenia s¹dowego,
2) nie ma zapewnionych potrzeb mieszkaniowych,
a jej dochód miesiêczny w przeliczeniu na cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza
75% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
3) w innych uzasadnionych spo³ecznie przypadkach
losowych wymienionych w § 3 ust. 1 lit. g zaopiniowanych pozytywnie przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ i rozstrzygniêtych jednog³on¹
uchwa³¹ Zarz¹du Miasta.
2.Pierwszeñstwo do wynajmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom wymienionym kolejno w ust. 1 pkt
1 i 3.
3.Lokale socjalne przyznaje siê na czas oznaczony tj.
na okres 3 lat. Umowê najmu mo¿na przed³u¿yæ
na nastêpny okres, jeli najemca nadal znajduje siê
w sytuacji uzasadniaj¹cej zawarcie umowy.

Numer
Obwodu

Poz. 613, 614
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3) w § 8 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Wnioski o umieszczenie na wykazie osób uprawnionych do wynajmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego nale¿y sk³adaæ do dnia 31 padziernika
danego roku.
Wnioski z³o¿one po tym terminie bêd¹ rozpatrywane w roku nastêpnym.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek
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UCHWA£A Nr XXXV/278/2001 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie podzia³u Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski
na obwody g³osowania.
Na podstawie art. 30 i 31 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) w zwi¹zku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12
kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê podzia³u Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski na obwody g³osowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 23 wrzenia 2001 r. oraz ustala siê ich granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Ulice: 24-Marca, Obroñców Pokoju, Raciborskiego

Klub M.-6
ul. Obroñców Pokoju Nr 6
tel.: 682-3662

2

Ulice: 11 Listopada, Konwaliowa, Kwiatowa, Obroñców
Wybrze¿a, Ogrodowa, 1-Maja, Pogodna, 3-Maja

Miejski Orodek Pomocy
Spo³ecznej
ul. Obroñców Wybrze¿a Nr 11
tel.: 682-2755
UWAGA!
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych

3

Ulice: 10 Lutego, Tysi¹clecia

Szko³a Podstawowa Nr 2
im. Miko³aja Kopernika
ul.Tysi¹clecia Nr 5
tel.: 682-3514

4

Ulice: Armii Krajowej, Batalionów Ch³opskich, Czo³gistów,

Przedszkole Nr 3

Poz. 614
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Gen. Hallera, Gryfa Pomorskiego, Niepodleg³oci, Pu³kowa,
Skarpowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Szarych Szeregów,
Tczewska, Wczasowa, Widokowa, Witosa, Wojska Polskiego,
Zastawna

ul. Obroñców Wybrze¿a Nr 5
tel.: 682-3538

5

Ulice: Bogus³awskiego, Bednarska, Cechowa, Chodkiewicza,
Gen. Sikorskiego w cz. od ul. Grunwaldzkiej do torów kolejowych,
Grota Roweckiego, Grunwaldzka od ul. Mickiewicza do ul. Przy
Torze, Jacka Soplicy, Józefa Che³moñskiego, Ko³³¹taja, Komunalna, Konopnickiej, Kowalska, Krasickiego, £ukasiewicza, Matejki,
Mickiewicza, Moniuszki, Nad Raduni¹, Nowowiejskiego, Orl¹t
wowskich, Pana Tadeusza, Przy Torze, Rzemielnicza, Staszica,
Sybiraków, Wybickiego, ¯eromskiego

Szko³a Podstawowa Nr 3
ul. Matejki Nr 4
tel.: 682-2953

6

Ulice: Aleja ks. Józefa Wal¹ga, Chopina, Dworcowa, Gdañska,
Gdyñska, Grunwaldzka w czêci od Gdañskiej do ul. Mickiewicza,
Krótka, Obroñców Poczty Polskiej, Plac Wyzwolenia, Podmiejska,
Przemys³owa, Wita Stwosza, Wojciecha Kossaka

Miejski Dom Kultury
ul. Chopina Nr 34
tel.: 682-3207

7

Ulice: Bema, Drzyma³y, D¹browskiego, Lotników Polskich, Nowa,
Okulickiego, Polskich Kolejarzy, Powstañców Warszawy, Pu³askiego, P³k D¹bka, Zwyciêstwa

Przedszkole Wojskowe Nr 142
ul. ¯wirki i Wigury Nr 8
tel.: 682-3487

8

Ulice: Lotnicza, S³oneczna, Sucharskiego, ¯u³awska, ¯wirki
i Wigury

Hala Widowiskowo-Sportowa
przy ZSO Nr 1
ul. Niemcewicza 1
tel.: 773-3585
UWAGA!
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych

9

Ulice: Bohaterów Monte Cassino, Dywizjonu 303, Gen. Skalskiego,
Sikorskiego Nr 33, 35,37,38,40,42,44, (Komarowo)

Kasyno Wojskowe
ul. Dywizjonu 303
tel.: 682-4028

10

Ulice: Baczyñskiego, Banacha, Curie Sk³odowskiej, Czarnieckiego,
Dmowskiego, Kiliñskiego, Korczaka, Modrzejewskiej, Modrzewskiego, Na³kowskiej, Okrzei, Paderewskiego, Plater, Reymonta,
Staffa, Szymanowskiego, Traugutta, Wincentego Pola, Wyspiañskiego, Zapolskiej

Przedszkole Nr 1
ul. Kochanowskiego Nr 6
tel.: 682-3575

11

Ulice: D¹brówki, Gnienieñska, Janka Winiewskiego, Kochanowskiego, Konarskiego, Kopernika, Kordeckiego, Kociuszki, Milenijna, Niemcewicza, Obroñców Westerplatte, Or³a Bia³ego, PCK,
Piastowska, Prusa, ciegiennego, wiêtego Wojciecha, Wazów

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1
ul. Niemcewicza Nr 1
tel.: 682-3610

12

Ulice: Aliny, Asnyka, Balladyny, Batorego, Beniowskiego, Biskupa
Zespó³ Szkó³ Nr 2
Grabowskiego, Broniewskiego, Bronis³awa Malinowskiego,
ul. Kasprowicza Nr 16
Chochlika, Chrobrego, Fantazego, Fredry, Ga³czyñskiego, G³owac- tel.: 682-2024
kiego, Goplany, Heweliusza, Horsztyñskiego, Jagie³³y, Janusza
Kusociñskiego, Jaminowa, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego,
Kirkora, Kolberga, Komara, Kordiana, Korzeniowskiego, Krahelskiej,
Królowej Jadwigi,Krzemieniecka, Krzywoustego, Ksiêdza Marka,
Ksiêdza Skargi, Lawendowa, Lemiana, £okietka, Ludwiki niadeckiej, Majkowskiego, Mazepy, Mieszka I, Miêdzyrzeckiego, M³odzie¿owa, Narutowicza, Norwida, Orkana, Orzeszkowej, Plac Wolnoci,
Poniatowskiego, Powstañców Wielkopolskich, Radosna, Reja, Ró¿ana, Salomei, Sid³y, Sienkiewicza, Skierki, S³owackiego, Sobieskiego, Tetmajera, Tuwima, Wac³awa Rzewuskiego, Wyczó³kowskiego, Wysockiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek
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Gdañsk, dnia 22 czerwca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/266-A/11/2001/II/KK
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c), w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 6 kwietnia 2001 r.
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
EMPEC Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Ustce
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770540036
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci (- 2,67%),
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci (26,0%),
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 31 maja
2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:

Poz. 614, 615

 wytwarzanie ciep³a z dnia 7 padziernika 1998 r.
Nr WCC/174/266/U/OT1/98/WF zmienion¹ decyzjami:
z dnia 24 lutego 2000 r. NR WCC/174A/266/W/3/2000/
RW oraz z dnia 16 stycznia 2001 r. Nr WCC/174B/266/
W/3/2001/RW,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 7 padziernika
1998 r. Nr PCC/188/266/U/OT1/98/WF, zmienion¹ decyzj¹: z dnia 16 stycznia 2000 r. Nr PCC/188A/266/W/3/
2001/RW
w dniu 6 kwietnia 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne, zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce
koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania ciep³a, przesy³ania i dystrybucji oraz
obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹
zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) tej ustawy, do zakresu kompetencji Prezesa URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te
przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy oraz zweryfikowanych porównywalnych kosztów poniesionych przez
Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym
pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Ponadto Przedsiêbiorstwo zastosowa³o
przepis § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, zosta³y ustalone adekwatnie do
mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku obowi¹zywania taryfy.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw uwzglêdnione zosta³y w
cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 31 maja 2003 r., tj. na
okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹ weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen i stawek
op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
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Poz. 615
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki 
Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa URE powinno czyniæ
zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji
i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji
w ca³oci lub w czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
EMPEC Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 40
76-270 Ustka
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji
Prezesa URE
Nr OGD  820 /266-A/11/2001/II/KK
z dnia 22 czerwca 2001 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ 1  Objanienie pojêæ u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ 2  Zakres prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ 3  Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ 4  Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen
i stawek op³at
CZÊÆ 5  Warunki stosowania cen i stawek op³at.
CZÊÆ 6  Zasady wprowadzania zmiany cen
i stawek op³at

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

CZÊÆ 1
OBJANIENIE POJÊÆ U¯YWANYCH W TARYFIE
 Ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z
1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),
 Rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053),
 Rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 Odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 Instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 Obiekt budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 Zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

Dziennik Urzêdowy
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 Warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego, okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o,
 Liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w
celu ogrzewania obiektów,
 Wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a, wytworzonego we w³asnych ród³ach ciep³a lub
zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej EMPEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹
w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 40, 76-270 Ustka, zwany dalej EMPEC.
OZNACZENIE RÓDE£ CIEP£A:
 KR1 Kot³ownia rejonowa na mia³ wêglowy przy ul.
Krótkiej 4 w Ustce wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody, oraz lokalne ród³a ciep³a na paliwa p³ynne lub gazowe (gaz ziemny, olej opa³owy) wyposa¿one w uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy, wytwarzaj¹ce
ciep³o w postaci gor¹cej wody, dla których moc zamówiona nie przekracza 1 MW:
 KG1 ród³o lokalne opalane gazem przy ul. Marynarki Polskiej 38 w Ustce.
 KG2 ród³o lokalne opalane gazem przy ul. Marynarki Polskiej 40 w Ustce.
 KG3 ród³o lokalne opalane gazem przy ul. Krótkiej
1 w Ustce.
 KO1 ród³o lokalne opalane olejem opa³owym przy
ul. Marynarki Polskiej 62 w Ustce.
 KO2 ród³o lokalne opalane olejem opa³owym przy
ul. Dar³owskiej 33 w Ustce.
CZÊÆ 2
ZAKRES PROWADZONEJ DZIA£ALNOCI
GOSPODARCZEJ ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM
W CIEP£O
EMPEC prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie
zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 Wytwarzania ciep³a:
zmienionej decyzjami: Nr WCC/174/266/U/OTI/98/WF z
dnia 7 padziernika 1998 r. Nr WCC/174A/266/W/3/2000/RW
z dnia 24 lutego 2000 r. Nr WCC/174B/266/W/3/2001/RW
z dnia 16 stycznia 2001 r.

Symbol
grupy
odbiorców
I
II
III

Bazowa cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna
46.704,36
46.704,36
46.704,36

Poz. 615
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rata
miesiêczna
3.892,03
3.892,03
3.892,03

 Przesy³ania i dystrybucji ciep³a:
zmienionej decyzj¹: Nr PCC/188/226/U/OT1/98/WF z
dnia 7 padziernika 1998 r. Nr PCC/188A/W/3/2001/RW z
dnia 16 stycznia 2001 r.
CZÊÆ 3
PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
Grupa I  Odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle KR1 dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ bêd¹c¹ w³asnoci¹ EMPEC i
wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i przez niego eksploatowane.
Grupa II  Odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle KR1 dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ bêd¹c¹ w³asnoci¹ EMPEC i
wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ EMPEC i przez niego eksploatowane.
Grupa III  Odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle KR1 dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ bêd¹c¹ w³asnoci¹ EMPEC, i
grupowe wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ EMPEC i
przez niego eksploatowane:
 bezporednio do rozdzielaczy w obiektach,
 do rozdzielaczy w obiektach, poprzez instalacje odbiorcze za wêz³ami grupowymi, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
Rozliczanie za ciep³o dokonywane jest wg wskazañ
urz¹dzeñ pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych
w wêle grupowym.
Grupa IV  Odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle KR1 dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ bêd¹c¹ w³asnoci¹ EMPEC i
grupowe wêz³y cieplne, które wraz z instalacjami odbiorczymi za tymi wêz³ami stanowi¹ w³asnoæ EMPEC i s¹
przez niego eksploatowane.
Rozliczanie za ciep³o dokonywane jest wg wskazañ
urz¹dzeñ pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych
w obiektach.
Grupa V  Odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w lokalnych ród³ach KG1, KG2 i KG3 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.
Grupa VI  Odbiorcy, dla których ciep³o wytworzone
w lokalnych ród³ach KO1 i KO2 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym
jest ono zlokalizowane.
CZÊÆ 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ
BAZOWYCH CEN I STAWEK OP£AT
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.
4.1.1. Wytwarzanie ciep³a:

Bazowa cena
ciep³a [z³/GJ]

Bazowa cena
nonika ciep³a
3
[z³/m ]

21,63
21,63
21,63

9,69
9,69
9,69

Bazowa
stawka op³aty
za zamówion¹
moc [z³/MW]
rata
miesiêczna
-

Bazowa
stawka op³aty
za ciep³o
[z³/GJ]
-
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IV
V
VI

46.704,36
-

3.892,03
-

21,63
-

9,69
-

9.268,87
9.446,77

28,59
35,77

4.1.2. Przesy³anie i dystrybucja ciep³a:

Bazowa stawka op³aty sta³ej
Symbol
za us³ugi przesy³owe [z³/MW]
grupy
odbiorców
rata
roczna
miesiêczna
13.706,16
1.142,18
I
22.027,68
1.835,64
II
20.968,56
1.747,38
III
23.457,60
1.954,80
IV
V
VI
-

Bazowa stawka
op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
4,10
5,80
5,80
7,38
-

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata
roczna
miesiêczna
126,36
10,53
126,36
10,53
126,36
10,53
126,36
10,53
-

4.2. Bazowe ceny i stawki op³at brutto*.
4.2.1. Wytwarzanie ciep³a:

Symbol
grupy
odbiorców
I
II
III
IV
V
VI

Bazowa cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna
56.979,36
56.979,36
56.979,36
56.979,36
-

rata
miesiêczna
4.748,28
4.748,28
4.748,28
4.748,28
-

Bazowa cena
ciep³a [z³/GJ]

Bazowa cena
nonika ciep³a
3
[z³/m ]

26,39
26,39
26,39
26,39
-

11,82
11,82
11,82
11,82
-

Bazowa
stawka op³aty
za zamówion¹
moc [z³/MW]
rata
miesiêczna
11.308,02
11.525,06

Bazowa
stawka op³aty
za ciep³o
[z³/GJ]
34,88
43,64

4.2.2. Przesy³anie i dystrybucja ciep³a:

Bazowa stawka op³aty sta³ej
Symbol
za us³ugi przesy³owe [z³/MW]
grupy
odbiorców
rata
roczna
miesiêczna
16.721,52
1.393,46
I
26.873,76
2.239,48
II
25.581,60
2.131,80
III
28.618,32
2.384,86
IV
V
VI

Bazowa stawka
op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
5,00
7,08
7,08
9,00
-

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata
roczna
miesiêczna
154,20
12,85
154,20
12,85
154,20
12,85
154,20
12,85
-

* w cenach i stawkach op³at brutto uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby
przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz
cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania
kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach

publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 119 poz. 773 z pón.
zm.) obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o
przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu
postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.3.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych,niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szych,
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o
których mowa w pkt. 4.3.1.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 615, 616, 617

 1208 

CZÊÆ 5
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT
5.1.Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
5.1.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone
w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
 niedotrzymania przez EMPEC standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez
odbiorców warunków umowy,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4
rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY
CEN I STAWEK OP£AT
1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ bêd¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od
dnia ich opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at, odbiorcy
zostan¹ powiadomieni pisemnie w terminie co najmniej
14 dni przed wystawieniem pierwszej faktury, w której
zastosowane bêd¹ nowe ceny i stawki op³at.
Prezes Zarz¹du
I. Zagrodzki

616
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 25 czerwca 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
we W³adys³awowie w okrêgu wyborczym Nr 7 przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2001 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 24 czerwca 2001 r. w województwie pomorskim przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady
Miejskiej we W³adys³awowie w okrêgu wyborczym
Nr 7.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej we
W³adys³awowie w okrêgu wyborczym Nr 7 wybrano 1
radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej we
W³adys³awowie w okrêgu wyborczym Nr 7 liczba osób
uprawnionych do g³osowania wynios³a 389, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 77 wyborców, co stanowi 19,79% uprawnionych do g³osowania.

CZÊÆ II
Miejska Komisja Wyborcza we W³adys³awowie potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tych protoko³ów Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych
na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 7 w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
77
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy ródmiecie II
39
1) KRANC Lech
39
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Zrzeczenie handlu i
Us³ug W³adys³awowo
26
1) BIA£AS Adam
26
Lista Nr 3  Komitet Wyborczy Przyjació³ SLD W³adys³awowa
3
1) STOLARCZYK Lech
3
Lista Nr 4  Komitet Wyborczy Rafa³a Jêdryszka 9
1) JÊDRYSZKA Adam
9
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym KRANC Lech z listy Nr 1 Komitet Wyborczy ródmiecie II.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

617
ROZPORZ¥DZENIE Nr 4/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie zakazu utrzymywania pszczó³ w strefach izolacyjnych trutowiska, po³o¿onego na terenie Nadlenictwa Elbl¹g w Oddziale 21 w gminie Krynica Morska.
Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. Nr 123, poz. 774, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustanawia siê nastêpuj¹ce strefy izolacyjne trutowiska
po³o¿onego na terenie Nadlenictwa Elbl¹g w Oddziale 21 w gminie Krynica Morska:
1) strefa I  obejmuje tereny po³o¿one w odleg³oci 10
km wokó³ trutowiska,
2) strefa II  obejmuje tereny po³o¿one w odleg³oci 5
km od granicy strefy I.
§2
1. W strefie I zakazuje siê utrzymywania pszczó³ z wyj¹tkiem ulików weselnych z matkami do unasienniania
na trutowisku oraz pni ojcowskich.
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2. W strefie II zakazuje siê utrzymywania pszczó³ z wyj¹tkiem rasy kraiñskiej.
§3
Dopuszcza siê przywóz i wywóz pasiek rasy pszczó³
okrelonej w § 2 pod warunkiem posiadania zgody Inspektoratu Olsztyñskiego Krajowego Centrum Hodowli
Zwierz¹t w Warszawie oraz wiadectwa zdrowia pszczó³
wydanego przez lekarza weterynarii.
§4
Zobowi¹zuje siê Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

do dwukrotnego przegl¹du pasiek w okresie sezonu hodowlanego w II strefie izolacyjnej trutowiska oraz prowadzenia dzia³alnoci profilaktycznej.
§5
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
K. Pusz
I Wicewojewoda
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