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685
ROZPORZ¥DZENIE Nr 5/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 25 lipca 2001 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody Paraszyñskie
W¹wozy.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 22, poz. 268, Nr 48, poz. 550 i 552, Nr 62, poz. 718 i
Nr 122 poz. 1321 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 45,
poz. 497) oraz art. 23 i 23a ustawy z dnia 16 padziernika
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492,
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r.

Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14,
poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 133, poz. 885
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 21)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ Paraszyñskie W¹wozy, zwany dalej rezerwatem, i obejmuje
ochron¹ czêciow¹ obszar lasu Nadlenictwa Strzebielino o powierzchni 55,22 ha, po³o¿ony w gminie £êczyce, w powiecie wejherowskim, w województwie
pomorskim.
2. W sk³ad rezerwatu wchodz¹ pododdzia³y lasu oznaczone na mapach projektowanego planu urz¹dzania
lasu Nadlenictwa Strzebielino obrêb Bo¿epole Lenic-
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two Paraszynek wg stanu na dzieñ 1 lipca 2001 roku,
jako: 201 m; 208 d, f; 209 b, f, g, h, i; 210 b, i; 211 h, i, j.
3. Okrela siê granicê rezerwatu jak na mapie w skali
1:25 000 stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* i na mapie gospodarczej Nadlenictwa Strzebielino w skali 1:5 000
(wg stanu na dzieñ 1 lipca 2001 roku) stanowi¹cej za³¹cznik nr 2*.
§2
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie biocenoz lenych i ródliskowych z rzadkimi i chronionymi gatunkami rolin i zwierz¹t, a tak¿e elementów rodowiska abiotycznego, w tym przede wszystkim licznych ródlisk i silnie urozmaiconej rzeby terenu.
§3
1. Na obszarze rezerwatu zabrania siê:
1) polowania, chwytania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia ich i zabijania, zbierania poro¿y zwierzyny
p³owej, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych oraz
gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,
2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i
innych rolin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoci, innego zanieczyszczania
wód, gleby oraz powietrza,
4) dokonywania zmian obszarów objêtych ochron¹,
5) zmiany stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ one innym celom ni¿ ochrona przyrody,
6) wydobywania ska³, minera³ów,
7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
8) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania
róde³ wiat³a o otwartym p³omieniu,
9) zbioru dziko rosn¹cych rolin, grzybów oraz ich czêci,
10) ruchu pieszego (poza szlakiem do tego wyznaczonym), rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej
wierzchem,
11) wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,
12) ruchu pojazdów,
13) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹
przyrody, z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych
zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa
publicznego,
14) zak³ócania ciszy,
15) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu,
16) biwakowania,
17) prowadzenia badañ naukowych bez zgody w³aciwego organu uznaj¹cego obszar za rezerwat przyrody.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹:
1) wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochrony lub rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przypadku koniecznoci likwidacji nag³ych zagro¿eñ,
czynnoci nie ujêtych w planie ochrony rezerwatu
lub rocznych zadaniach ochronnych za zgod¹ organu ustanawiaj¹cego plan ochrony lub roczne zadania ochronne,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacj¹ skutków klêski ¿ywio³owej,
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3) wykonywania zadañ z zakresu obronnoci kraju w
przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.
3. Zakazy, o których mowa w ust. 1, ppkt 10 i 12, nie dotycz¹ s³u¿b lenych i ochrony przyrody.
§4
Bie¿¹cy nadzór, kontrolê oraz uzgodnienia wynikaj¹ce
z niniejszego rozporz¹dzenia w imieniu Wojewody wykonuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdañsku.
§5
1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ponadto rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ w³aciwego urzêdu gminy i so³ectw w
sposób odpowiadaj¹cy zwyczajom miejscowym.
Wojewoda Pomorski
wz. Wojewody Pomorskiego
K. Pusz
I Wicewojewoda
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
w Gdañsku
z dnia 30 lipca 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Czarnej D¹brówce w okrêgu wyborczym Nr 6 przeprowadzonych w dniu 22 lipca 2001 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 22 lipca 2001 roku na obszarze województwa
pomorskiego przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce
do Rady Gminy w Czarnej D¹brówce licz¹cej do 20 tysiêcy mieszkañców.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Czarnej D¹brówce w okrêgu wyborczym Nr 6 wybrano 1
radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Czarnej D¹brówce, w okrêgu wyborczym Nr 6 liczba osób
uprawnionych do g³osowania wynosi³a 238.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 79
wyborców, co stanowi 33,19% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Czarnej D¹brówce potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tego protoko³u
Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w
okrêgu wyborczym Nr 6 i uwzglêdniaj¹c liczbê g³osów
wa¿nych w okrêgu wyborczym Nr 6 oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy Nr 6
w którym wybierano jednego radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
*) Za³¹czników nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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1. G³osów wa¿nych oddano
76
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1 Komitet Wyborczy Jednoæ So³ectwa 12
1) STOLC Stanis³aw
12
Lista Nr 2 Komitet Wyborczy Ela
35
1) BENKOWSKA El¿bieta
35
Lista Nr 3 Komitet Wyborczy Nasza Szansa
29
1) MALEK Jadwiga
29
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹ BENKOWSKA El¿bieta z Listy Nr 2 Komitet Wyborczy Ela.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 30 lipca 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 10 przeprowadzonych w dniu 29 lipca 2001 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 29 lipca 2001 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 10.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w
Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 10 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w
Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 10 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 806, w g³osowaniu
wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 57 wyborców, co
stanowi 7,07 % uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Miejska Komisja Wyborcza w Gniewie 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 10
w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
57
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet na rzecz wspierania samorz¹dnoci
23
1) BRZEZIÑSKI Jacek
23

Lista nr 2  Komitet Wyborczy Nizina Nadwilañska
34
1) GRYBEK Jadwiga
34
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹ Jadwiga Grybek z listy Nr 2  Komitet
Wyborczy Nizina Nadwilañska.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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UCHWA£A Nr189/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 15 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Miejskiego w Nowym Stawie.
Na podstawie art. 33 ust. 2 w zwi¹zku z art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261,
Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, 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 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) Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miejskiego w Nowym Stawie w brzmieniu przedstawionym
przez Zarz¹d Miejski.
2. Treæ Regulaminu zawarta jest w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 296/98 Rady Miejskiej w Nowym
Stawie z dnia 18 czerwca 1998 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

689
UCHWA£A Nr 215/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 25 maja 2001 r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr 189/2001 z dnia 15 lutego 2001 r. dotycz¹cej uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego w Nowym Stawie.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 33 ust. 2 w zwi¹zku z
art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
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rz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.:
Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr113, poz. 734, 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) Rada Miejska w Nowym
Stawie uchwala, co nastêpuje:

3.

§1
W uchwale Nr 189/2001 z dnia 15 lutego 2001 roku w
sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego w Nowym Stawie § 4 otrzymuje nowe
brzmienie: uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

4.

5.

§2
Pozosta³e postanowienia pozostaj¹ bez zmian.

6.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.

8.

§1
1. Urz¹d Miejski w Nowym Stawie zwany dalej Urzêdem
jest aparatem pomocniczym Zarz¹du Miejskiego w Nowym Stawie.
2. Siedzib¹ Urzêdu jest miasto Nowy Staw.
3. Urz¹d realizuje zadania:
a) w³asne  wynikaj¹ce z ustawy samorz¹dowej, ustaw
szczegó³owych, ustawy kompetencyjnej, statutu
gminy, uchwa³ Rady Miejskiej i Zarz¹du Miejskiego,
b) zlecone  z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹ce z ustawy kompetencyjnej wzglêdnie przekazane gminie w drodze porozumieñ z w³aciwymi organami administracji rz¹dowej,
c) wynikaj¹ce z porozumieñ zawartych z w³aciwymi
organami jednostek samorz¹du terytorialnego na
podstawie umocowania prawnego.
§2
1. Zadania okrelone w § 1 ust. 3 Regulaminu wykonuj¹
referaty i równorzêdne komórki organizacyjne (samodzielne stanowiska) Urzêdu stosownie do ich merytorycznych zakresów dzia³ania.
2. Przy wykonywaniu zadañ i za³atwianiu spraw stosuje
siê postanowienia Kodeksu Postêpowania Administracyjnego, chyba ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej.
§3
Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1. Ustawie samorz¹dowej  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
z 1996 r., Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.).
2. Ustawie kompetencyjnej  nale¿y przez to rozumieæ
ustawê z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadañ i kompetencji okrelonych w ustawach szczególnych po-

9.
10.
11.
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miêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34,
poz. 198 z pón. zm.) oraz ustawê z dnia 24 lipca 1998
r. o zmianie niektórych ustaw okrelaj¹cych kompetencje organów administracji publicznej w zwi¹zku z
reform¹ ustrojow¹ pañstwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668).
Ustawie o pracownikach samorz¹dowych  nale¿y
przez to rozumieæ ustawê z dnia 22 marca 1990 r. o
pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124
z pón. zm.).
Instrukcji Kancelaryjnej  nale¿y przez to rozumieæ Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych (Dz.U.
Nr 112, poz. 1319).
Kodeksie Pracy  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z
dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. z 1998 r. Dz.U. Nr 21,
poz. 94 z pón. zm.).
Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ zespó³ pracowników, zatrudnionych w Urzêdzie Miejskim w Nowym
Stawie, wyposa¿ony w rodki techniczno  biurowe,
prowadz¹cy obs³ugê mieszkañców miasta i gminy
Nowy Staw oraz okrelone sprawy gminy.
Radzie, Komisjach Rady, Zarz¹dzie  nale¿y przez to
rozumieæ odpowiednio Radê Miejsk¹ w Nowym Stawie, Komisje sta³e Rady Miejskiej, Zarz¹d Miejski w
Nowym Stawie.
Burmistrzu, Zastêpcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku  nale¿y przez to rozumieæ odpowiednio Burmistrza Miasta Nowy Staw, Nieetatowego Zastêpcê Burmistrza Miasta Nowy Staw, Sekretarza, Skarbnika
Miasta i Gminy Nowy Staw.
Referatach i samodzielnych stanowiskach  nale¿y
przez to rozumieæ równorzêdne jednostki organizacyjne w Urzêdzie.
Kierownikach Referatów  nale¿y przez to rozumieæ
Kierowników równorzêdnych jednostek organizacyjnych w Urzêdzie.
Regulaminie  nale¿y przez to rozumieæ Regulamin
Organizacyjny Urzêdu Miejskiego w Nowym Stawie.
II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZÊDU
§4

Kierownictwo Urzêdu stanowi¹:
1) Burmistrz,
2) Zastêpca Burmistrza  pod nieobecnoæ Burmistrza lub
niemo¿noæ wykonywania przez niego funkcji,
3) Sekretarz,
4) Skarbnik.
§5
W Urzêdzie funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce Referaty i samodzielne stanowiska:
1. Referat Organizacyjny (OR),
2. Referat Finansowy (FN),
3. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
4. Referat Spraw Obywatelskich,
5. Referat Gospodarki Nieruchomociami i Rolnictwa,
6. Urz¹d Stanu Cywilnego,
7. Stanowisko ds. organizacji owiaty, kultury i zdrowia,
8. Stanowisko ds. komputerowej obs³ugi bazy danych
 administrator bezpieczeñstwa informacji,
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9. Stanowisko ds. obs³ugi prawnej,
10. Stanowisko ds. oc, zarz¹dzania kryzysowego, spraw
obronnych, bhp, ppo¿. i Gminnej Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej,
11. Stanowisko ds. promocji i rozwoju miasta i gminy.
§6
1. Referaty dziel¹ siê na stanowiska pracy.
2. Podzia³ zadañ pomiêdzy Referaty i samodzielne stanowiska dokonuje Burmistrz.
§7
Strukturê organizacyjn¹ Urzêdu okrela schemat organizacyjny stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.
§8
Strukturê stanowisk w Urzêdzie stanowi za³¹cznik Nr 2
do Regulaminu.
III. ZASADY WYKONYWANIA
FUNKCJI KIEROWNICZYCH W URZÊDZIE
§9
1. Burmistrz kieruje prac¹ Urzêdu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.
2. Burmistrz jest kierownikiem Urzêdu i zwierzchnikiem
s³u¿bowym pracowników zatrudnionych w Urzêdzie
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzêdu.
4. Prac¹ Referatów kieruj¹ ich kierownicy, którzy s¹ odpowiedzialni za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie referatów.
5. Kierownicy Referatów ustalaj¹ szczegó³owe zakresy
czynnoci dla poszczególnych pracowników i kontroluj¹ ich realizacjê.
6. W przypadku gdy kieruj¹cy referatem nie mo¿e pe³niæ
swoich obowi¹zków z powodu urlopu lub innych usprawiedliwionych przyczyn  zastêpuje go wyznaczony
przez niego pracownik. O fakcie zastêpstwa konieczne
jest poinformowanie Burmistrza lub merytorycznego
Zastêpcê.
7. Spory kompetencyjne miêdzy Kierownikami Referatów
i samodzielnych stanowisk rozstrzyga Burmistrz.
IV. ZADANIA I KOMPETENCJE
KIEROWNICTWA URZÊDU
z uwzglêdnieniem statusu pracownika
§ 10
1. Burmistrz i Nieetatowy Zastêpca Burmistrza  stanowiska z wyboru.
2. Wybór na stanowiska, o których mowa w ust. 1 nale¿y
do wy³¹cznej w³aciwoci Rady.
3. Sposób nawi¹zania stosunku pracy z Burmistrzem oraz
inne sprawy z nim zwi¹zane, w tym zmiana wynagrodzenia, wyp³ata innych wiadczeñ zwi¹zanych z zatrudnieniem, okrela Statut Gminy i uchwa³a w sprawie podejmowania przez Przewodnicz¹cego Rady czynnoci
z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Nowy
Staw.
§ 11
Do zakresu zadañ i kompetencji Burmistrza nale¿y:

1. Kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy.
2. Reprezentowanie gminy i jej urzêdu na zewn¹trz.
3. Wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej.
4. Udzielanie upowa¿nienia dla pracowników Urzêdu do
wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu.
5. Udzielanie pe³nomocnictwa w sprawach nale¿¹cych
do jego wy³¹cznej kompetencji. O udzielaniu pe³nomocnictwa powiadamia Zarz¹d na najbli¿szym posiedzeniu.
6. Podejmowaniu czynnoci nale¿¹cych do kompetencji Zarz¹du w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki mog¹cych zagra¿aæ zdrowiu lub ¿yciu ludzkiemu.
7. Czynnoci, o których mowa w ust. 6 wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.
8. Wspó³dzia³anie z Rad¹ oraz jej organami w zakresie
swojego dzia³ania.
9. Jest pracodawc¹ w rozumieniu kodeksu pracy.
10. Na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów mo¿e mianowaæ pracowników samorz¹dowych.
11. Wydawanie zarz¹dzeñ wprowadzaj¹cych w ¿ycie
m.in. regulaminy dotycz¹ce dzia³alnoci Urzêdu
(z wyj¹tkiem Regulaminu Organizacyjnego).
12. Jest Szefem Obrony Cywilnej.
13. Jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du  organizuje pracê Zarz¹du, przewodniczy jego posiedzeniom, sprawuje
nadzór nad wykonywaniem uchwa³, zadañ gminy
okrelonych przepisami prawa.
14. Nadzorowanie realizacji zadañ zleconych z zakresu
administracji publicznej.
15. Jest Kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego.
16. Zatwierdzanie zakresów czynnoci i odpowiedzialnoci pracowników Urzêdu.
17. Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych.
18. Przedk³adanie Wojewodzie uchwa³ Rady w terminie
7 dni od ich podjêcia.
19. Podejmowanie decyzji nale¿¹cych do kompetencji
Urzêdu.
20. Podpisywanie pism i dokumentów wychodz¹cych na
zewn¹trz Urzêdu.
21. Utrzymywanie wiêzi ze spo³eczeñstwem, prowadzenie konsultacji spo³ecznych i innych form zasiêgania
opinii mieszkañców, ich organizacji i rodowisk lokalnych.
22. Informowanie spo³eczeñstwa o podejmowanych
przez gminê dzia³aniach.
§ 12
Burmistrz sprawuje bezporedni nadzór nad dzia³alnoci¹:
1. Nieetatowego Zastêpcy Burmistrza,
2. Sekretarza,
3. Skarbnika,
4. Kierowników Referatów,
5. Osób zajmuj¹cych samodzielne stanowiska,
6. Pe³nomocnika ds. Informacji Niejawnych.
§ 13
Do Referatów i samodzielnych stanowisk objêtych bezporednim nadzorem Burmistrza nale¿¹:
1. Referat Finansowy,
2. Referat Spraw Obywatelskich,
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4.
5.
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7.
8.
9.
10.
11.

Referat Organizacyjny,
Urz¹d Stanu Cywilnego,
Radca Prawny,
Stanowisko ds. organizacji owiaty, kultury, zdrowia,
Stanowisko ds. oc, zarz¹dzania kryzysowego, spraw
obronnych, bhp, ppo¿. i Gminnej Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej,
Stanowisko ds. komputerowej obs³ugi bazy danych
 administrator bezpieczeñstwa informacji,
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Referat Gospodarki Nieruchomociami i Rolnictwa,
Stanowisko ds. rozwoju i promocji miasta i gminy
Nowy Staw.
§ 14

Zastêpca Burmistrza zastêpuje Burmistrza w czasie jego
nieobecnoci lub niemo¿noci wykonywania funkcji.
§ 15
1. Sekretarz  stanowisko z powo³ania.
2. Powo³anie na stanowisko Sekretarza nale¿y do wy³¹cznej w³aciwoci Rady.
§ 16
1. Zadania i kompetencje Sekretarza okrelone s¹ w zakresie czynnoci dla Sekretarza Gminy.
2. Sekretarz posiada tak¿e zakres uprawnieñ przekazanych przez Burmistrza Miasta Nowy Staw zaakceptowanych przez Zarz¹d na podstawie uchwa³y.
3. Wspó³dzia³a z Rad¹ i jej Komisjami.
4. Wspó³pracuje z s¹siednimi gminami.
5. Wspó³dzia³a w opracowywaniu dokumentów gminnych.
6. Przyjmuje ustne owiadczenia ostatniej woli spadkodawcy.
7. Czuwa nad tokiem i terminowoci¹ wykonywanych
zadañ.
8. Prezentuje nowoprzyjêtych pracowników i zapoznaje
ich ze wszystkimi przepisami dotycz¹cymi funkcjonowania Urzêdu.
9. Sprawuje funkcjê pe³nomocnika ds. wyborów.
10. Pe³ni funkcje Kierownika Referatu Organizacyjnego.
11. Stwierdza w³asnorêcznoæ podpisu.
12. Przedstawia Burmistrzowi propozycje do powierzania okrelonych czynnoci pracownikom, w szczególnoci tych, których nie powierzono nikomu.
§ 17
1. Skarbnik  stanowisko z powo³ania.
2. Powo³anie na stanowisko, o którym mowa w ust. 1
nale¿y do wy³¹cznej w³aciwoci Rady.
§ 18
Do zadañ Skarbnika nale¿y:
1. Przekazywanie pracownikom samorz¹dowym wytycznych do opracowania niezbêdnych informacji zwi¹zanych z projektem uchwa³y bud¿etowej.
2. Wspó³praca przy opracowywaniu projektu uchwa³y
bud¿etowej.
3. Dokonywanie analizy bud¿etu oraz bie¿¹ce informowanie Zarz¹du o jego realizacji.
4. Czuwanie nad prawid³owym obiegiem informacji i
dokumentacji finansowej.
5. Zapewnienie sporz¹dzania prawid³owej sprawozdawczoci bud¿etowej.
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6. Wykonywanie, okrelonych przepisami prawa, obowi¹zków w zakresie rachunkowoci.
7. Dokonywanie kontroli finansowej.
8. Sprawowanie kontroli nad s³u¿bami finansowymi
Urzêdu i jednostek gminnych.
9. Realizowanie ustaw: o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, podatkach i op³atach lokalnych, op³acie skarbowej, podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
10. Zapewnienie ochrony mienia komunalnego (poprzez
wskazywanie jak ta ochrona ma wygl¹daæ np. ubezpieczenia).
11. Kontrasygnowanie czynnoci prawnych skutkuj¹cych
powstawanie zobowi¹zañ finansowych gminy.
12. Pe³nienie funkcji Kierownika Referatu Finansowego.
13. Wykonywanie innych zadañ w zakresie gospodarki
finansowej zleconych przez Burmistrza.
14. Wspó³dzia³anie z Rad¹ i jej organami w zakresie swego dzia³ania.
V. STRUKTURA ZADANIA
I KOMPETENCJA POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW
I SAMODZIELNYCH STANOWISK
§ 19
Ogólny zakres dzia³ania Referatów i stanowisk samodzielnych polega na:
1. Przygotowywaniu projektów uchwa³, materia³ów,
sprawozdañ, analiz pod obrady Rady, jej organów,
Zarz¹du oraz dla potrzeb Burmistrza.
2. Realizacji zadañ wynikaj¹cych z postanowieñ
uchwa³ Rady oraz uchwa³, zarz¹dzeñ i postanowieñ
Zarz¹du.
3. Zapewnieniu organizacyjnych i prawnych warunków sprawowania przez Radê i Zarz¹d nadzoru nad
gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
4. Realizacji zadañ w zakresie obronnoci kraju, obrony cywilnej nale¿¹cych do kompetencji Burmistrza.
5. Wspó³dzia³aniu z organami administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej, a tak¿e organizacjami spo³ecznymi, zawodowymi, gospodarczymi i politycznymi
dzia³aj¹cymi na terenie miasta i gminy Nowy Staw,
powiatu oraz regionu.
6. Prowadzeniu nadzoru w jednostkach podporz¹dkowanych Radzie w ramach w³aciwoci rzeczowej.
7. Rozpatrywaniu i za³atwianiu wg. w³aciwoci skarg
i wniosków, interpelacji radnych i listów obywateli.
8. Zapewnieniu w³aciwej i terminowej realizacji zadañ.
9. Referaty obowi¹zane s¹ do wzajemnego uzgadniania swojej dzia³alnoci oraz wspó³pracy przy wykonywaniu zadañ w zakresie niezbêdnym do zapewnienia prawid³owego dzia³ania Urzêdu.
10. Referaty obowi¹zane s¹ w zakresie swojego dzia³ania dostarczaæ Referatowi wiod¹cemu lub opracowuj¹cemu powierzon¹ sprawê  niezbêdne opinie, informacje i materia³y a tak¿e opracowania
cz¹stkowe w danym temacie.
11. Referatem wiod¹cym jest referat okrelony, w niniejszym Regulaminie zgodnie z zakresem zadañ i
kompetencji.
12. W sprawach budz¹cych w¹tpliwoci  o w³aciwoci rzeczowej rozstrzyga Burmistrz.
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13. W sprawach nie objêtych zakresem kompetencji Referatów podejmuj¹ one dzia³ania na polecenie Burmistrza, Zarz¹du b¹d Rady.
§ 20
W sk³ad Referatu Organizacyjnego wchodz¹ nastêpuj¹ce stanowiska pracy:
1. stanowisko ds. organizacyjnych, obs³ugi kancelarii,
archiwum, spraw gospodarczo  technicznych,
2. stanowisko ds. osobowych, robót publicznych i interwencyjnych,
3. stanowisko ds. obs³ugi Rady i jej organów (Komisji),
4. stanowisko ds. obs³ugi Zarz¹du, organów samorz¹du mieszkañców, wyborów.
§ 21
Do kompetencji Referatu Organizacyjnego nale¿y:
1. W zakresie spraw administracyjno  gospodarczych:
a) zarz¹dzanie budynkiem administracyjnym Urzêdu
oraz gospodarowanie lokalami biurowymi,
b) zaopatrzenie materia³owo  techniczne Urzêdu,
c) prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych, bie¿¹cych oraz konserwacji
w budynku Urzêdu,
d) prowadzenie spraw ³¹cznoci i telekomunikacji,
e) prowadzenie kancelarii ogólnej, archiwum zak³adowego,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z funkcjami reprezentacyjnymi (techniczna obs³uga konferencji,
sesji, narad i spotkañ).
2. W zakresie spraw organizacji i funkcjonowania Urzêdu:
a) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu,
b) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania
Urzêdu,
c) prowadzenie ewidencji aktów prawnych organów
naczelnych i centralnych, wojewody, wykazu przepisów gminnych,
d) nadzór nad przechowywaniem pieczêci urzêdowych,
e) przyjmowanie interesantów zg³aszaj¹cych skargi,
wnioski oraz zlecanie badania ich przez pozosta³e
Referaty i samodzielne stanowiska  stosownie do
udzielonych dyspozycji,
f) organizowanie przeprowadzania kontroli wewnêtrznych w Urzêdzie,
g) koordynowanie i kontrola terminowego za³atwiania
skarg i wniosków przez Referaty i samodzielne stanowiska oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz, które winny byæ przedk³adane Burmistrzowi  raz w roku.
3. Wykonywanie zadañ zwi¹zanych z wyborami, referendami.
4. W zakresie polityki kadrowej:
a) gospodarowanie etatami i funduszem p³ac w Urzêdzie,
b) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzêdu, osób zatrudnionych
w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
c) prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
d) organizowanie i przeprowadzanie przegl¹dów kadrowych oraz okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,

e) analiza sytuacji kadrowej w Urzêdzie,
f) prowadzenie spraw zwi¹zanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników.
5. W zakresie obs³ugi biurowo  merytorycznej Rady,
Komisji sta³ych i doranych, zarz¹du:
1) przygotowywanie posiedzeñ Rady, Komisji, Zarz¹du,
2) opracowywanie materia³ów z obrad Rady i jej organów (wniosków, opinii, ustaleñ) oraz przekazywanie ich odpowiednim organom do za³atwienia,
3) prowadzenie rejestru uchwa³ Rady, Zarz¹du, interpelacji i wniosków radnych,
4) sta³a wspó³praca w zakresie przep³ywu informacji
z dzia³alnoci Rady, Komisji sta³ych, Zarz¹du,
5) sporz¹dzanie protoko³ów z obrad Rady, Komisji, Zarz¹du,
6) opracowywanie projektów planów pracy Rady i jej
organów,
7) organizowanie kontroli spo³ecznych Komisji Rady,
8) wspó³udzia³ w przygotowaniu planów spotkañ radnych z wyborcami,
9) przesy³anie w ustalonym terminie podjêtych
uchwa³  Wojewodzie,
10) prowadzenie dokumentacji z odbytych posiedzeñ,
narad samorz¹du mieszkañców.
§ 22
W sk³ad Referatu Finansowego wchodz¹ nastêpuj¹ce
stanowiska pracy:
1. Skarbnik Miasta i Gminy (G³ówny Ksiêgowy),
2. stanowisko ds. ksiêgowoci bud¿etowej,
3. stanowisko ds. wymiaru podatków i op³at,
4. stanowisko ds. poboru podatków, op³at i windykacji nale¿noci,
5. stanowisko ds. poboru i windykacji pozosta³ych dochodów i op³at,
6. stanowisko ds. kontroli gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 23
1. Referat Finansowy prowadzi sprawy zwi¹zane z terenow¹ gospodark¹ bud¿etowo  finansow¹ gminy, wymiarem, poborem zobowi¹zañ pieniê¿nych oraz poborem op³at lokalnych.
2. Do zadañ i kompetencji Referatu Finansowego nale¿¹
w szczególnoci:
1) opracowywanie projektu uchwa³y bud¿etowej,
2) opracowywanie projektu uchwa³y dotycz¹cej procedury uchwalania bud¿etu,
3) przekazywanie wytycznych do planowania bud¿etowego i wskaników bud¿etowych,
4) opracowywanie projektu szczegó³owego podzia³u
dochodów i wydatków  uchwalonych przez Radê,
5) opracowywanie projektu rozdysponowania nadwy¿ki bud¿etowej,
6) weryfikacja planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
7) zapewnienie prawid³owego przebiegu wykonania
bud¿etu,
8) dokonywanie okrelonych analiz realizacji bud¿etu
oraz przedstawianie wniosków zmierzaj¹cych do
poprawy dyscypliny bud¿etowej a tak¿e zachowania zasady równowagi bud¿etowej,
9) przygotowywanie projektu uchwa³ Rady Miejskiej w
sprawie dokonywania zmian w bud¿ecie,
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10) przeprowadzanie kontroli gospodarczo  finansowych
w jednostkach bud¿etowych finansowanych z bud¿etu
gminy,
11) windykacja nale¿noci (upomnienia, tytu³y wykonawcze),
12) sprawowanie kontroli nad nale¿ytym wykonywaniem
obowi¹zków przez g³ównych ksiêgowych jednostek
bud¿etowych,
13) opracowywanie zbiorczych, okresowych sprawozdañ
finansowych i dokonywanie ich analiz,
14) przygotowywanie decyzji dotycz¹cych podatków i
op³at,
15) rozpatrywanie odwo³añ, skarg i za¿aleñ w sprawach
wymiaru podatków i op³at lokalnych,
16) przygotowywanie propozycji w zakresie rozpatrywania podañ w sprawach odraczania, rozk³adania na raty,
umarzania lub zaniechania (poboru) wymiaru podatków i op³at lokalnych,
17) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej
w sprawie wprowadzenia lub ustalenia wysokoci niektórych podatków i op³at w oparciu o obowi¹zuj¹ce
przepisy,
18) prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestru przypisów i odpisów oraz ewidencji w zakresie ³¹cznego
zobowi¹zania pieniê¿nego rolników, podatku od nieruchomoci,
19) sporz¹dzanie sprawozdawczoci statystycznej w zakresie podatków i op³at zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami,
20) wspó³praca z Bankami, Inspektorami ZUS,
21) rozliczanie i ksiêgowanie ró¿nych dochodów gminy,
22) wspó³praca z jednostkami organizacyjnymi Urzêdu.
§ 24
W sk³ad Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wchodz¹ nastêpuj¹ce stanowiska pracy:
1. stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarczego i budownictwa  Kierownik Referatu,
2. stanowisko ds. gospodarki komunalnej, zamówieñ
publicznych,
3. stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej, dodatków mieszkaniowych, komisji przeciwalkoholowej,
4. stanowisko ds. ochrony rodowiska, melioracji, komunikacji i dróg,
§ 25
Do zadañ i kompetencji Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nale¿y:
1) koordynacja dzia³alnoci jednostki organizacyjnej
gminy powo³anej do realizacji zadañ u¿ytecznoci
publicznej,
2) prowadzenie spraw zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji
w zakresie infrastruktury technicznej, w tym uzbrojenie terenów pod budownictwo wielo i jednorodzinne,
3) badanie potrzeb oraz ocena jakoci i stopnia zaspokojenia potrzeb ludnoci w zakresie gospodarki komunalnej,
4) wnioskowanie wielkoci us³ug, nak³adów dotacji bud¿etowych przy opracowaniu planu i bud¿etu w zakresie gospodarki komunalnej,
5) organizacja wykonawstwa robót i us³ug zleconych
przez Referat oraz kontrola ich realizacji,
6) ocena dzia³alnoci inwestycyjnej i remontowej w zakresie gospodarki komunalnej,
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7) tworzenie zasobu mieszkaniowego oraz gospodarowanie nim,
8) wnioskowanie o nadawanie nazw ulic, placów, numeracji nieruchomoci,
9) za³atwianie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki lokalami u¿ytkowymi,
10) przygotowywanie materia³ów do planów zagospodarowania przestrzennego,
11) koordynacja i obs³uga dzia³añ zwi¹zanych z uzgodnieniami projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
12) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zawiadczeñ,
13) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ustaleniami warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
14) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy i przygotowywanie wyników tej oceny a tak¿e
analiza wniosków w sprawach sporz¹dzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
15) badanie potrzeb oraz ocena jakoci i stopnia zaspokojenia ludnoci w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
16) ocena dzia³alnoci inwestycyjnej i remontowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
17) przygotowywanie skierowañ w sprawach zasiedlania,
opró¿niania lokali mieszkalnych a tak¿e realizacja wyroków s¹dowych dotycz¹cych eksmisji zgodnie z ustaw¹ o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
18) przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji
administracyjnych o przyznanie b¹d odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
a) sporz¹dzanie list wyp³at dodatków mieszkaniowych,
b) wnioskowanie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wyp³aty,
19) opracowywanie analiz, potrzeb mieszkaniowych na
terenie miasta i gminy; uwzglêdnianie potrzeb mieszkaniowych osób znajduj¹cych siê w najtrudniejszych
warunkach mieszkaniowych,
20) wspó³praca z Administracj¹ Domów Mieszkalnych w
zakresie gospodarki lokalami,
21) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska,
22) nadzór nad urz¹dzeniami zwi¹zanymi z systemem
melioracji na terenie miasta i gminy,
23) zarz¹dzanie drogami gminnymi oraz prowadzenie
ewidencji tych dróg,
24) planowanie owietlenia miejsc publicznych i dróg
znajduj¹cych siê na terenie miasta i gminy,
25) planowanie finansowania owietlenia ulic, placów,
dróg zarz¹dzanych przez gminê,
26) realizacja powierzonych zadañ zgodnie z ustaw¹ o
zamówieniach publicznych,
27) koordynacja, nadzór nad przestrzeganiem przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych przez jednostki
organizacyjne Urzêdu i gminne jednostki organizacyjne,
28) wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
29) organizacja i prowadzenie targowisk gminnych,
30) wnioskowanie i przeprowadzanie procedury dotycz¹cej za³o¿enia, rozszerzenia, likwidacji cmentarza komunalnego, utrzymanie cmentarza komunalnego,
31) nadzór nad pracownikami interwencyjnymi, z robót
publicznych,
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32) prowadzenie spraw zwi¹zanych z komisj¹ RPA,
33) wnioskowanie oznakowanie ulic, dróg, placów.
§ 26
W sk³ad Referatu Gospodarki Nieruchomociami i Rolnictwa wchodz¹ nastêpuj¹ce stanowiska pracy:
1) stanowisko ds. gospodarki nieruchomociami i rolnictwa  Kierownik Referatu,
2) stanowisko ds. gospodarki nieruchomociami w
miecie,
3) stanowisko ds. komputerowego systemu ewidencji
gruntów i op³at za u¿ytkowanie wieczyste.
§ 27
Do zadañ i kompetencji Referatu Gospodarki Nieruchomociami i Rolnictwa nale¿y, w szczególnoci:
1) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy o gospodarce nieruchomociami,
2) prowadzenie spraw z zakresu zarz¹du mieniem komunalnym, m.in.;
a) sprzeda¿ domów, lokali mieszkalnych,
b) sprzeda¿ dzia³ek, nieruchomoci zabudowanych,
c) przekazywanie gruntów i nieruchomoci w zarz¹d i u¿ytkowanie,
d) dzier¿awa gruntów i nieruchomoci,
e) ustalanie i naliczanie op³at za u¿ytkowanie, zarz¹d, dzier¿awê, u¿ytkowanie wieczyste.
3) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego, przys³uguj¹cego osobom fizycznym, w prawo w³asnoci,
4) sk³adanie wniosków o za³o¿enie, b¹d dokonanie
zmian w ksiêgach wieczystych,
5) ustalanie op³at za u¿ytkowanie wieczyste, u¿ytkowanie nieruchomoci,
6) zlecanie wycen nieruchomoci gruntowych, lokali,
7) wprowadzanie op³at rocznych za niewykorzystanie
gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem,
8) sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem,
9) zagospodarowanie komunalnych gruntów rolnych,
prowadzenie imiennego wykazu dzier¿awców gruntów,
10) sk³adanie wniosków o dofinansowanie zadañ dotycz¹cych mienia komunalnego,
11) planowanie dochodów z mienia komunalnego,
12) przygotowywanie sprawozdañ, ocen, informacji o
stanie mienia komunalnego,
13) wspó³praca z Urzêdem Statystycznym w sprawie
przekazywania zmian w wykazach indywidualnych
gospodarstw i dzia³ek rolnych,
14) wspó³uczestnictwo w opracowywaniu spisów rolnych,
15) wspó³praca z Agencj¹ W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa i Agencj¹ Rynku Rolnego,
16) wystawianie wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t,
17) realizacja ustawy o zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t,
18) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki rolnej i
weterynarii,
19) prowadzenie rejestru plantatorów oraz nadzoru nad
upraw¹ maku.

§ 28
W sk³ad Referatu Spraw Obywatelskich wchodz¹ nastêpuj¹ce stanowiska pracy:
1) stanowisko ds. ewidencji ludnoci, ochrony informacji niejawnych, dzia³alnoci gospodarczej  Kierownik Referatu  Pe³nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
2) stanowisko ds. dowodów osobistych, spraw wojskowych, kancelarii tajnej.
§ 29
Do zadañ i kompetencji Referatu Spraw Obywatelskich nale¿y:
1) ewidencja ludnoci i dokumentów stwierdzaj¹cych
to¿samoæ,
2) wydawanie decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu,
3) przyjmowanie zg³oszeñ pobytu sta³ego, pobytu czasowego i cudzoziemców,
4) zapewnienie w Urzêdzie ochrony informacji niejawnych,
5) kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie
przepisów o ochronie tych informacji,
6) przeprowadzanie szkoleñ pracowników w zakresie
ochrony informacji niejawnych wg. zasad okrelonych odrêbn¹ ustaw¹,
7) wspó³praca w realizacji zadañ z w³aciwymi jednostkami i komórkami s³u¿b ochrony pañstwa,
8) opracowanie planu postêpowania z materia³ami zawieraj¹cymi informacje niejawne stanowi¹ce tajemnicê pañstwow¹  w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
9) podejmowanie dzia³añ wyjaniaj¹cych naruszenie
przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
10) prowadzenie kancelarii tajnej,
11) prowadzenie spraw wynikaj¹cych z ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony, a w szczególnoci;
a) przygotowywanie i prowadzenie spraw zwi¹zanych z poborem z terenu miasta i gminy Nowy
Staw,
b) prowadzenie rejestru osób o nieuregulowanym
stosunku do s³u¿by wojskowej,
c) przygotowywanie i wydawanie decyzji poborowym sprawuj¹cym opiekê nad cz³onkami rodziny,
d) utrzymywanie w sta³ej aktualizacji dokumentów
dot. odtwarzania ewidencji wojskowej.
12) przygotowywanie list wyborców na wybory i referenda,
13) kasowanie dowodów osobistych osób zmar³ych,
14) prowadzenie kartoteki by³ych mieszkañców,
15) dokonywanie bie¿¹cej aktualizacji rejestru wyborców,
16) nagrywanie dyskietek aktualizacyjnych,
17) prowadzenie spraw zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ m.in. ewidencjonowanie dzia³alnoci gospodarczej,
18) udzielanie zezwoleñ na krajowy, zarobkowy przewóz osób taksówkami i pojazdami samochodowymi nie bêd¹cymi taksówkami,
19) Wspó³praca z kolegiami ds. wykroczeñ i s¹dami w
sprawach:
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a) wykonywania nieodp³atnie dozorowanej pracy na rzecz
miasta i gminy,
b) prowadzenie rejestru postanowieñ o ustanowieniu
kuratora i podawania do publicznej wiadomoci.

10) inicjowanie dzia³añ w zakresie organizowania imprez
kulturalnych,
11) rozpatrywanie pod k¹tem zgodnoci z przepisami
zg³oszeñ organizacji imprez masowych.

§ 30

§ 32

Do zadañ i kompetencji Urzêdu Stanu Cywilnego nale¿y prowadzenie spraw w zakresie akt stanu cywilnego
oraz wynikaj¹cych z kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, a w szczególnoci:
1) prowadzenie ksi¹g stanu cywilnego urodzeñ, ma³¿eñstw, zgonów,
2) prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksi¹g
stanu cywilnego,
3) przyjmowanie owiadczeñ woli:
a) o wst¹pienie w zwi¹zek ma³¿eñski (w formie uroczystej),
b) o uznaniu dziecka,
c) o nadanie dziecku nazwiska ojca,
d) o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwi¹zanego ma³¿eñstwa,
4) aktualizowanie przechowywanych ksi¹g przez wpisywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na
podstawie wyroków, postanowieñ s¹dowych, decyzji administracyjnych, zawiadomieñ i aktów nades³anych przez inne USC, owiadczeñ woli osób zainteresowanych,
5) wydawanie wypisów z ksi¹g stanu cywilnego i zawiadczeñ dotycz¹cych tych ksi¹g,
6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach;
a) o odtworzeniu treci aktu stanu cywilnego,
b) o sprostowaniu oczywistego b³êdu pisarskiego i
uzupe³nieniu treci aktu stanu cywilnego,
c) o wpisaniu do ksiêgi stanu cywilnego aktu urodzenia, ma³¿eñstwa lub zgonu sporz¹dzonego za
granic¹ w urzêdzie konsularnym.
7) prowadzenie innych nie wymienionych wy¿ej spraw
wynikaj¹cych z kodeksu cywilnego, rodzinnego i
opiekuñczego, umów miêdzynarodowych ratyfikowanych przez Polskê dotycz¹cych rejestracji stanu
cywilnego oraz in. przepisów,
8) przyjmowanie zg³oszeñ o zawarciu ma³¿eñstwa konkordatowego.
§ 31

Do zadañ i kompetencji stanowiska ds. oc, zarz¹dzania kryzysowego, spraw obronnych, bhp, ppo¿. i Gminnej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej nale¿y:
1) realizacja spraw polegaj¹cych na planowaniu, koordynacji, organizowaniu przedsiêwziêæ obrony
cywilnej na terenie miasta i gminy Nowy Staw ze
szczególnym uwzglêdnieniem nadzwyczajnych zagro¿eñ i ochrony rodowiska naturalnego,
2) ochrona ludnoci, zak³adów pracy, urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej, dóbr kultury oraz ratowanie i
udzielanie pomocy w czasie wojny,
3) wystêpowanie do w³aciwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ  z wnioskiem o przydzielenie do s³u¿by w formacji obrony cywilnej poborowych oraz przedstawienie wykazów innych
osób, o przeznaczeniu których  do s³u¿by w obronie cywilnej decyduje Burmistrz i w³aciwi komendanci formacji obrony cywilnej,
4) uchylanie, zgodnie z uprawnieniami, przydzia³ów
do s³u¿by w formacjach OC,
5) prowadzenie ksi¹¿ki ewidencji kart przydzia³ów organizacyjno  mobilizacyjnych,
6) wyznaczanie osób odbywaj¹cych s³u¿bê w formacjach OC, zobowi¹zanych do wiadczeñ niezbêdnych dla potrzeb obrony kraju,
7) przygotowywanie projektów zarz¹dzeñ o ewakuacji ludnoci z obszarów zagro¿onych oraz o przyjmowaniu ludnoci z innych gmin,
8) opracowywanie planów i realizacja szkoleñ formacji OC i ludnoci gminy,
9) opracowywanie sprawozdañ z realizacji zadañ w
zakresie OC,
10) popularyzowanie OC poprzez formy okrelone zarz¹dzeniami i wytycznymi Szefa OCK i Szefa OC
województwa,
11) organizowanie i prowadzenie na terenie miasta i
gminy Nowy Staw  akcji kurierskiej maj¹cej na celu
natychmiastowe dorêczanie dokumentów powo³ania do realizacji wiadczeñ osobistych i rzeczowych,
12) ustalanie wiadczeñ pieniê¿nych ¿o³nierzom odbywaj¹cym æwiczenia wojskowe,
13) nak³adanie wiadczeñ rzeczowych i osobistych na
rzecz obrony,
14) pe³nienie obowi¹zków spo³ecznego inspektora pracy zwi¹zanych z bhp oraz propagowaniem i przestrzeganiem przepisów ppo¿.,
15) prowadzenie spraw zwi¹zanych z Gminn¹ Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹,
16) uwzglêdnianie postulatów dotycz¹cych potrzeb Si³
Zbrojnych.
§ 33

Do zadañ i kompetencji stanowiska ds. organizacji
owiaty, kultury i zdrowia nale¿y:
1) zapewnienie kszta³cenia, wychowania i opieki w
przedszkolu, szko³ach podstawowych i gimnazjum,
2) koordynacja dzia³alnoci placówek owiatowo  wychowawczych,
3) kontrola placówek w zakresie zadañ przypisanych
organowi prowadz¹cemu w ustawie o systemie
owiaty,
4) organizacja narad, szkoleñ, sympozjów, itp.,
5) nadzór nad realizacj¹ obowi¹zku szkolnego,
6) przygotowanie organizacyjne zwi¹zane z zak³adaniem placówek (akt za³o¿ycielski, statut, itp.) i ich
likwidacj¹,
7) wspó³dzia³anie i nadzór nad Nowostawskim Orodkiem Kultury,
8) wspó³dzia³anie ze stowarzyszeniami,
9) organizowanie dzia³añ na rzecz w³aciwej informacji i reklamy z zakresu dzia³alnoci kulturalnej i zdrowotnej,

Zadaniami stanowiska ds. obs³ugi prawnej s¹:
1) udzielanie opinii i porad oraz wyjanieñ w zakresie stosowania prawa,
2) opiniowanie pod wzglêdem formalno  prawnym:
a) projektów uchwa³ Rady, Zarz¹du, zarz¹dzeñ Burmistrza,
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b) projektów decyzji, umów, porozumieñ, ugód,
3) wykonywanie pisemnych opinii w sprawach:
a) skomplikowanych,
b) rozwi¹zywania z pracownikiem stosunku pracy,
c) umarzania wierzytelnoci.
4) wykonywanie zastêpstwa procesowego przed s¹dami
powszechnymi i NSA,
5) udzielanie informacji o:
a) zmianach w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym,
b) uchybieniach w dzia³alnoci urzêdu w zakresie przestrzegania i skutkach tych uchybieñ,
6) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawi¹zanie, zmiana lub rozwi¹zanie stosunku prawnego.
§ 34
Do zadañ i kompetencji stanowiska ds. promocji, rozwoju miasta i gminy nale¿y:
1. koordynacja i wspó³uczestnictwo w dzia³aniach na
rzecz promocji i rozwoju miasta i gminy Nowy Staw
poprzez:
1) wydawnictwa informacyjne i reklamowe o miecie, gminie,
2) wspieranie stowarzyszeñ i organizacji, podmiotów
gospodarczych promuj¹cych miasto i gminê,
3) nadzór i pilotowanie kontaktów miasta i gminy z
miastem (-ami) i regionami zaprzyjanionymi.
2. prowadzenie dokumentacji i korespondencji zwi¹zanej z promocj¹,
3. wspó³organizowanie uczestnictwa miasta i gminy w
spotkaniach, konferencjach i wystawach,
4. prowadzenie dzia³añ informacyjnych obrazuj¹cych
wydarzenia zwi¹zane z promocj¹ i rozwojem,
5. sporz¹dzanie planów i sprawozdañ w zakresie promocji i rozwoju,
6. cis³a wspó³praca i koordynacja dzia³añ strategicznych s³u¿¹cych rozwojowi, pozyskiwaniu rodków,
inwestorów, kreowaniu polityki przyjaznej inwestorom,
7. wspó³praca z zagranic¹, pomoc i koordynowanie
dzia³añ z merytorycznymi referatami, których wspó³praca dotyczy,
8. wspó³praca z PAIZ, Agencj¹ Rozwoju Pomorza Gdañskiego.
§ 35
Do zadañ i kompetencji stanowiska ds. komputerowej
obs³ugi bazy danych  administratora bezpieczeñstwa
informacji nale¿y:

1. obs³uga systemu komputerowego;
1) aktualizacja danych systemowych,
2) wprowadzanie zmian,
3) tworzenie kopii bazy danych.
2. obs³uga edytora tekstu, opieka nad serwerem, sieci¹
komputerow¹,
3. zbieranie i zapisywanie b³êdów wystêpuj¹cych w pracy sieci komputerowej,
4. aktualizacja systemów komputerowych z dyskietek
dostarczonych przez RADIX,
5. kompletowanie dokumentacji dotycz¹cej sprzêtu
komputerowego,
6. przestrzeganie i wdra¿anie zasad wynikaj¹cych z ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych,
7. nadzór nad prawid³owym stosowaniem instrukcji postêpowania w sytuacji naruszenia zasad ochrony danych osobowych oraz instrukcji okrelaj¹cej sposób
zarz¹dzania systemami informatycznymi s³u¿¹cymi do
przetwarzania danych osobowych w formie elektronicznej,
8. nadzór nad bezpieczeñstwem danych, przeciwdzia³anie dostêpowi do systemu osób niepowo³anych,
9. podejmowanie odpowiednich dzia³añ w przypadku
naruszenia systemu zabezpieczenia danych,
10. pomoc u¿ytkownikom systemów informatycznych w
tworzeniu nowych zbiorów danych b¹d uzupe³nianiu dotychczasowych,
11. sta³a wspó³praca z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
§ 36
Za³¹czniki nr 1  13 do Regulaminu stanowi¹ jego integraln¹ czêæ.
§ 37
Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie wymaganym
dla jego wprowadzenia.
§ 38
1. Regulamin wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego Regulaminu traci
moc uchwa³a Nr 296/98 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego w
Nowym Stawie.
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Struktury Organizacyjnej
Urzêdu Miejskiego w Nowym Stawie

Urz¹d Stanu Cywilnego

Ref. Spraw Obywatelskich

OP

Skarbnik Gminy

SKG

USC

Ref. Finansowy

FN

SO

OZ

Stanowisko ds.zarz¹dzania
kryzysowego,spraw obronnych,
bhp, ppo¿

ZK

Stanowisko ds.komputerowej
obs³ugi bazy danych administrator bezpieczeñstwa
informacji

Zarz¹d Miejski

ZM

Burmistrz

BM

Nieetatowy Z-ca Burmistrza

ZB

Sekretarz Gminy

SG

Nowostawski O
Stawie

Ref. Organizacyjny

OR

Przedszkole w N

Ref. Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej

GKM

Administracja Do
Nowym Stawie

Ref. Gospodarki Nieruchomociami
i Rolnictwa

RNR

Miejski Orodek
Nowym Stawie

Stanowisko ds.promocji, rozwoju
Miasta i Gminy

PR

Zespó³ Szkó³ w N

Szko³a Podstawo
w Nowym Stawie
ABI
Szko³a Podstawo

Szko³a Podstawo
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Stanowisko ds.organizacji owiaty,
kultury, zdrowia

RM

 1545 

Radca Prawny

Rada Miejska

Struktura Stanowisk

Lp.

Stanowiska Kierownicze

1
2
3
4

Burmistrz
Nieetatowy Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik

5

Stanowisko ds. obs³ugi prawnej
- Radca Prawny

6

Referaty

7

9
Referat Finansowy

11
12
13
14

16
17

Referat Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej

- ds. ksiêgowoci bud¿etowej
- ds. wymiaru podatków
i op³at
- ds. poboru podatków , op³at i
windykacji nale¿noci
- ds. poboru i windykacji
pozosta³ych dochodów i op³at
-ds. kontroli gminnych
jednostek organizacyjnych
- ds. planowania
przestrzennego,
gospodarczego, budownictwa
(Kierownik Ref.)
- ds. gospodarki komunalnej,
zamówieñ publicznych
- ds. gospodarki mieszkaniowej,
dodatków mieszkaniowych,
komisji przeciwalkoholowej
- ds. ochrony rodowiska,
melioracji, komunikacji
i dróg

Sekretarz
Sekretarz
Sekretarz
Sekretarz

Eta

wybór
wybór
powo³anie
powo³anie
umowa
o pracê lub
umowa
zlecenie

1
1
1

umowa
o pracê
umowa
o pracê
umowa
o pracê
umowa
o pracê

1/2

1
1
1
1

Kierownik
Referatu

umowa
o pracê
umowa
o pracê
umowa
o pracê
umowa
o pracê
umowa
o pracê
umowa
o pracê lub
mianowani
e
umowa
o pracê

Kierownik
Referatu

umowa
o pracê

1

Kierownik
Referatu

umowa
o pracê

1

Skarbnik
Skarbnik
Skarbnik
Skarbnik
Skarbnik
Burmistrz

1
1
1
1
1
1
1
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18

Kierownik

- ds. organizacyjnych, obs³ugi
kancelarii, archiwum,
gospodarczo - technicznych
- ds. osobowych, robót
publicznych, interwencyjnych
- ds. obs³ugi Rady i jej organów
(Komisji)
- ds. obs³ugi Zarz¹du, organów
samorz¹du mieszkañców,
wyborów

Status
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8

15

Podporz¹dkowanie
Rada Miejska
Rada Miejska
Rada Miejska
Rada Miejska
Burmistrz

Referat Organizacyjny

10

Stanowiska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Za³¹cznik Nr 2
do Regulaminu Orghanizacyjnego Urzêdu Miejskiejgo
w Nowym Stawie

Referat Spraw
Obywatelskich

20

21

Kierownik

Referat Gospodarki
Nieruchomociami i
Rolnictwa

- ds. gospodarki
nieruchomociami
w miecie
- ds. komputerowego
systemu ewidencji gruntów
i naliczania op³at za
u¿ytkowanie wieczyste

22

23
24

Kierownik USC
Nieetatowy Z-ca Kierownika
USC

31

kierowca

32

kierowca sam. ciê¿.

27

28
29

Samodzielne
stanowisko

1

Kierownik
Referatu

umowa
o pracê

1

Burmistrz

umowa
o pracê
lub mianowanie

1

Kierownik
Referatu

umowa o
pracê

1

Kierownik
Referatu

umowa o
pracê

1

Rada Miejska
Rada Miejska 
Kierownik USC

powo³anie

1/

powo³anie

-

Burmistrz

umowa
o pracê

1

Burmistrz

umowa
o pracê

1/

Burmistrz

umowa
o pracê

1/

Burmistrz

umowa
o pracê

1/

Sekretarz
Burmistrz
Burmistrz

umowa
o pracê
umowa
o pracê
umowa
o pracê

2
1
1
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30

- ds. organizacji owiaty,
kultury i zdrowia
- ds.OC , zarz¹dzania
kryzysowego, spraw
Samodzielne
obronnych, bhp, ppo¿.,
stanowisko
Gminnej Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej
- ds. komputerowej obs³ugi
Samodzielne
bazy danych  administrator
stanowisko
bezpieczeñstwa informacji
Samodzielne
- ds. promocji i rozwoju
stanowisko
miasta i gminy
PRACOWNICY OBS£UGI
sprz¹taczka

26

Burmistrz

umowa
o pracê
lub mianowanie
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- ds. ewidencji ludnoci,
ochrony informacji
niejawnych, dzia³alnoci
gospodarczej
- ds. dowodów osobistych,
kancelarii tajnej i spraw
wojskowych
- ds. gospodarki
nieruchomociami
i rolnictwa

Poz. 689

19

Kierownik  Pe³nomocnik ds.
Informacji Niejawnych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Lp.

Stanowiska
Kierownicze
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor
Kierownik
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor

Poz. 689
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Podporz¹dkowanie
KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Nowostawski Orodek
Kultury
Zarz¹d
w Nowym Stawie
Przedszkole w Nowym
Zarz¹d
Stawie
Administracja Domów
Mieszkalnych w Nowym
Zarz¹d
Stawie
Miejski Orodek Pomocy
Spo³ecznej w Nowym
Zarz¹d
Stawie
Zespó³ Szkó³ w Nowym
Zarz¹d
Stawie
Szko³a Podstawowa Nr 2
im. W. Pola w Nowym
Zarz¹d
Stawie
Szko³a Podstawowa
Zarz¹d
w Myszewie
Szko³a Podstawowa
Zarz¹d
w wierkach
Referaty

Stanowiska

Za³¹cznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Miejskiego w Nowym Stawie
REGULAMIN PRACY
URZÊDU MIEJSKIEGO W NOWYM STAWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Pracy Urzêdu Miejskiego w Nowym Stawie
zwany dalej Regulaminem ustala wewnêtrzny porz¹dek
w Urzêdzie jako zak³adzie pracy.
§2
1. Postanowienia Regulaminu obowi¹zuj¹ wszystkich pracowników Urzêdu.
2. Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Referatów s¹ zobowi¹zani do czuwania nad przestrzeganiem przepisów regulaminu.
§3
1. Sekretarz zapoznaje wszystkich pracowników z pracownikiem nowoprzyjêtym i przepisami dotycz¹cymi
funkcjonowania Urzêdu, a tak¿e z wszystkimi jego obowi¹zkami i wykazem spraw stanowi¹cych tajemnicê
s³u¿bow¹ i pañstwow¹.
2. W nastêpnej kolejnoci pracownik kierowany jest na
przeszkolenie do inspektora zajmuj¹cego siê sprawami bhp i ppo¿. Owiadczenie o w/w szkoleniu umieszcza siê w jego aktach osobowych.
3. Pracownik obowi¹zany jest, bez wezwania, do dostarczenia wszelkich dokumentów, które mog¹ rodziæ skutki
finansowe np. warunkuj¹ce otrzymanie dodatku za sta¿
lub nagrody jubileuszowej. Po uzupe³nieniu dokumentów prawo do otrzymania wiadczeñ przys³uguje od
nastêpnego miesi¹ca.

Status

Etat

powo³anie

1

powo³anie

1

powo³anie

1

powo³anie

1

powo³anie

1

powo³anie

1

powo³anie

1

powo³anie

1

II. CZAS PRACY
§4
Rozk³ad czasu pracy, jego wymiaru w poszczególnych
dniach tygodnia ustala w drodze zarz¹dzenia  kierownik
Urzêdu zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.
§5
1. Czas pracy nale¿y wy³¹cznie wykorzystaæ na wykonywanie zadañ s³u¿bowych.
2. Za³atwianie przez pracownika spraw spo³ecznych, osobistych i nie zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹ powinno
odbywaæ siê w czasie wolnym od pracy.
§6
1. Ka¿dy pracownik jest zobowi¹zany do punktualnego
przybycia do pracy, a nastêpnie podpisania listy obecnoci.
2. Jako formy kontroli wykorzystywania czasu pracy stosuje siê:
1) listê obecnoci,
2) ewidencjê wyjæ s³u¿bowych w godzinach pracy,
3) ewidencjê delegacji s³u¿bowych,
4) ewidencjê wyjæ prywatnych,
5) ewidencjê spónieñ do pracy.
3. Kontrolê obecnoci pracowników i dyscypliny pracy
sprawuje Sekretarz, inspektor ds. osobowych oraz Kierownicy Referatów.
4. Brak podpisu pracownika na licie obecnoci lub wpisu do ewidencji wyjæ w godzinach pracy oznacza nieobecnoæ wymagaj¹c¹ usprawiedliwienia.
5. Listy obecnoci i zbiory ewidencyjne wyszczególnione w ust. 2 prowadzi Referat Organizacyjny.
§7
1. W Urzêdzie zatrudnia siê wy³¹cznie pracowników dyspozycyjnych.
2. Je¿eli wymagaj¹ tego potrzeby Urzêdu  pracownicy
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3.

4.

5.

6.

mog¹ wykonywaæ pracê poza normalnymi godzinami
pracy  jedynie na polecenie prze³o¿onego, a w wyj¹tkowych przypadkach tak¿e w nocy oraz w niedziele i
wiêta.
Pracownikom zatrudnionym w Urzêdzie za pracê wykonywan¹  na polecenie prze³o¿onego  poza normalnymi godzinami pracy przys³uguje czas wolny (na wniosek pracownika). Czas, o którym mowa wy¿ej mo¿e
byæ udzielony w okresie bezporednio poprzedzaj¹cym
urlop wypoczynkowy, b¹d po jego zakoñczeniu, a w
wyj¹tkowych przypadkach w innym terminie ustalonym z prze³o¿onym.
Koniecznoæ pracy w godzinach nadliczbowych oraz
jej wykonywanie ka¿dorazowo potwierdza Kierownik
Referatu powiadamiaj¹c o tym Kierownika Urzêdu lub
osobê przez niego upowa¿nion¹.
Czas dy¿uru pe³nionego przez pracownika poza normalnymi godzinami pracy w Urzêdzie lub innym miejscu wyznaczonym przez Urz¹d nie wlicza siê do czasu
pracy, je¿eli podczas dy¿uru pracownik nie wykonywa³ pracy.
Za czas dy¿uru przys³uguje czas wolny od pracy w
wymiarze odpowiadaj¹cym d³ugoci dy¿uru.
§8

W uzasadnionych przypadkach Kierownicy Referatów
mog¹ wnioskowaæ do Burmistrza o indywidualny rozk³ad
czasu pracy dla pracownika.
§9
1. Pracownik mo¿e w godzinach pracy opuciæ budynek
Urzêdu wy³¹cznie po uprzednim uzyskaniu zgody prze³o¿onego.
2. Przed opuszczeniem Urzêdu pracownik jest zobowi¹zany do wpisania swojego wyjcia do ksi¹¿ki (ewidencji) wyjæ s³u¿bowych lub prywatnych, podaj¹c cel,
miejsce, godzinê wyjcia a po powrocie faktyczny czas
przybycia.
3. W przypadku czasowego opuszczenia przez pracowników pomieszczenia biurowego nale¿y to pomieszczenie zamkn¹æ na klucz, pozostawiaj¹c w miejscu widocznym dla interesantów  stosown¹ informacjê.
§ 10
W czasie pracy pracownikowi przys³uguje ok. 20 minutowa przerwa na spo¿ycie posi³ku, która nie mo¿e zak³óciæ normalnego toku pracy.
III. NIEOBECNOÆ W PRACY
§ 11
1. O niemo¿noci stawienia siê do pracy z przyczyn z góry
wiadomych pracownik powinien uprzedziæ prze³o¿onego.
2. W razie nie stawienia siê do pracy poza przyczynami
okrelonymi w ust. 1, pracownik zobowi¹zany jest zawiadomiæ prze³o¿onego osobicie, przez inne osoby
lub za porednictwem poczty, o przyczynie nieobecnoci i przewidywanym czasie jej trwania  pierwszego dnia nieobecnoci, nie póniej ni¿ w drugim dniu
nieobecnoci.
W przypadku zawiadomienia za porednictwem poczty  za datê zawiadomienia uwa¿a siê datê stempla
pocztowego.
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3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 mo¿e
byæ usprawiedliwione w przypadku, gdy pracownik ze
wzglêdu na szczególne okolicznoci nie móg³ zawiadomiæ o jej przyczynie.
4. Pracownik jest obowi¹zany usprawiedliwiæ prze³o¿onemu nieobecnoæ w pracy lub spónienie do pracy
podaj¹c niezw³ocznie przyczynê nieobecnoci lub spónienia, a w razie koniecznoci przedstawiæ odpowiednie dowody.
§ 12
Nieobecnoæ w pracy lub spónienie do pracy usprawiedliwiaj¹ przyczyny uniemo¿liwiaj¹ce stawienie siê do
pracy, a w szczególnoci:
1) niezdolnoæ do pracy spowodowana chorob¹ pracownika lub izolacj¹ z powodu choroby zakanej,
2) odsuniêcie od pracy na podstawie zawiadczenia lekarza, komisji lekarskiej, inspektora sanitarnego,
3) leczenie uzdrowiskowe, je¿eli jego okres zosta³ uznany zawiadczeniem lekarskim za okres niezdolnoci
do pracy,
4) choroba cz³onka rodziny pracownika wymagaj¹ca
sprawowanie przez niego osobistej opieki,
5) okolicznoæ wymagaj¹ca sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem,
6) koniecznoæ wypoczynku po nocnej podró¿y s³u¿bowej w granicach nie przekraczaj¹cych 8 godzin
od zakoñczenia podró¿y, je¿eli pracownik nie korzysta³ z miejsca sypialnego,
7) przyczyny nieobecnoci, o której mowa w pkt 1, 3, 4
i 5 pracownik jest zobowi¹zany usprawiedliwiæ
przedk³adaj¹c zawiadczenie lekarskie najpóniej w
dniu przyst¹pienia do pracy.
§ 13
1. W celu za³atwienia spraw nie zwi¹zanych z zakresem
obowi¹zków s³u¿bowych w czasie godzin pracy, Kierownik Urzêdu b¹d osoba przez niego upowa¿niona,
mog¹ udzieliæ zwolnienia tylko w razie koniecznoci.
2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1
pracownikowi przys³uguje wynagrodzenie, je¿eli odpracowa³ czas zwolnienia.
3. Referaty oraz samodzielne stanowiska prowadz¹ ewidencjê rozliczania czasu pracy.
IV. URLOPY
§ 14
1. Urlopy wypoczynkowe udzielane s¹ pracownikom na
podstawie rocznego planu urlopów.
2. Sekretarzowi, Skarbnikowi, Kierownikom Referatów
urlopy wypoczynkowe udziela Burmistrz wg. zg³aszanych potrzeb, w taki sposób, by nie zak³óci³o funkcjonowania Referatu.
3. Przy opracowywaniu planu urlopów nale¿y uwzglêdniaæ wnioski pracowników przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady zapewnienia normalnego toku pracy.
4. Urlop wypoczynkowy winien byæ udzielony zgodnie z
planem a powiadomienie pracownika o terminie urlopu nastêpuje poprzez wrêczenie karty urlopowej.
5. Prze³o¿ony mo¿e odwo³aæ pracownika z urlopu wypoczynkowego, gdy jego obecnoæ w Urzêdzie jest wymagana okolicznociami nieprzewidzianymi w chwili
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rozpoczêcia urlopu. Pracodawca jest zobowi¹zany wtedy do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w zwi¹zku z odwo³aniem go z urlopu.
§ 15
Na wniosek pracownika, umotywowany wa¿nymi przyczynami, Burmistrz mo¿e udzieliæ urlopu bezp³atnego,
je¿eli nie spowoduje to zak³ócenia normalnego toku pracy w Urzêdzie.
§ 16
Urlopy szkoleniowe oraz inne zwolnienia w celach szkoleniowych mog¹ byæ udzielane przez Burmistrza jedynie
na udokumentowany wniosek pracownika w granicach
obowi¹zuj¹cego prawa.
V. OBOWI¥ZKI PRACODAWCY
§ 17
Do obowi¹zków Pracodawcy nale¿y w szczególnoci:
1) zaznajamianie pracowników podejmuj¹cych pracê z ich
prawami i obowi¹zkami, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz instrukcjami
bhp i ppo¿.,
2) organizowanie pracy w sposób zapewniaj¹cy pe³ne
wykorzystanie czasu pracy jak równie¿ korzystanie z
uzdolnieñ i kwalifikacji pracowników,
3) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy,
4) terminowe i prawid³owe wyp³acanie wynagrodzenia oraz
innych wiadczeñ zwi¹zanych ze stosunkiem pracy,
5) umo¿liwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji,
6) zaspokajanie w miarê posiadanych rodków potrzeb
kulturalnych i socjalnych pracowników,
7) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów
oceny pracowników i uzyskiwanych wyników w pracy.
VI. OBOWI¥ZKI PRACOWNIKA
§ 18
Do podstawowych obowi¹zków pracownika nale¿y:
1. Dba³oæ o wykonywanie zadañ gminy z uwzglêdnieniem interesu pañstwa i spo³ecznoci lokalnej,
2. Przestrzeganie prawa,
3. Sumienne, rzetelne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadañ,
4. Informowanie organów, instytucji, osób fizycznych i
udostêpnianie dokumentów znajduj¹cych siê w posiadaniu Urzêdu, je¿eli prawo tego nie zabrania,
5. Ochrona informacji prawnie chronionych,
6. Zachowanie uprzejmoci, ¿yczliwoci w kontaktach
ze zwierzchnikiem, podw³adnymi, wspó³pracownikami, a zw³aszcza w kontaktach z interesantami,
7. Zachowywanie siê z godnoci¹ w miejscu pracy i poza
ni¹,
8. cis³e przestrzeganie ustalonego w Urzêdzie czasu
pracy i porz¹dku wewnêtrznego,
9. Przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy
oraz przepisów ppo¿.,
10. Pog³êbianie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
11. Staranny, estetyczny wygl¹d,
12. Realizowanie zadañ wspólnych wynikaj¹cych z Regulaminu Organizacyjnego.

§ 19
Pracownicy samorz¹dowi podlegaj¹ okresowym ocenom kwalifikacyjnym na zasadach i w trybie okrelonym
w Regulaminie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w Urzêdzie Miejskim w Nowym Stawie stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego UM w
Nowym Stawie.
§ 20
Ustawowe obowi¹zki pracowników samorz¹dowych
okrela pragmatyka, a w kwestiach nieuregulowanych k.p.
VII. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW
§ 21
Pracownik uprawniony jest do:
1. Otrzymywania wynagrodzenia za wykonywan¹ pracê,
a) wynagrodzenie jest p³atne na rachunek oszczêdnociowo-rozliczeniowy pracownika do 30-go dnia
ka¿dego miesi¹ca,
2. Otrzymywania urlopu zgodnie z planem urlopów,
3. Awansu, je¿eli na zajmowanym stanowisku osi¹ga
wyniki lepsze od wymaganych oraz wykonywana przez
niego praca jest bez zastrze¿eñ ze strony prze³o¿onego.
§ 22
1. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas
zwolnieñ od pracy udzielanych:
1) w okresie wypowiedzenia umowy o pracê na poszukiwanie pracy,
2) na opiekê nad dzieckiem w wieku do lat 14,
3) w celu wziêcia udzia³u w rozmaitych uroczystociach
i wydarzeniach rodzinnych, jak np. lub w³asny lub
dziecka, urodzenie dziecka, mieræ osoby bliskiej,
4) w celu wziêcia udzia³u w posiedzeniu w komisji pojednawczej w charakterze strony lub wiadka.
2. Pracownicy nie trac¹ prawa do wynagrodzenia za czas
zwolnieñ od pracy udzielonych dla wykonywania zadañ wynikaj¹cych z funkcji:
1) spo³ecznego inspektora pracy,
2) zwi¹zkowej w zak³adzie pracy lub poza nim,
3) cz³onka rady pracowniczej przedsiêbiorstwa pañstwowego,
4) cz³onka komisji bhp  za czas udzia³u w posiedzeniach,
5) ³awnika,
oraz dla odbycia æwiczeñ wojskowych.
3. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za
czas:
1) urlopu wypoczynkowego,
2) zwolnieñ od pracy w celu wziêcia udzia³u w szkoleniach,
3) przeprowadzenia obowi¹zkowych badañ lekarskich
i szczepieñ ochronnych przewidzianych przepisami
o zwalczaniu chorób zakanych, badañ okresowych
i kontrolnych, badañ lekarskich w okresie ci¹¿y.
4) Nie trac¹ prawa do wynagrodzenia pracownicy bêd¹cy honorowymi krwiodawcami  za czas zwolnienia z pracy w celu oddania krwi b¹d przeprowadzenia okresowych badañ lekarskich zleconych przez
stacjê krwiodawstwa.
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5) Jako wyp³atê gwarancyjn¹ nale¿y traktowaæ wyp³acane pracownikom przez 35 dni w roku kalendarzowym
wynagrodzenie z tyt. niezdolnoci do pracy spowodowanej chorob¹.
VIII. DYSCYPLINA PRACY, NAGRADZANIE I KARANIE
§ 23
Do szczególnie ra¿¹cych przypadków naruszenia ustalonego porz¹dku i dyscypliny pracy nale¿y:
1. Wykonywanie w czasie godzin pracy  prac nie zwi¹zanych z zadaniami wynikaj¹cymi ze stosunku pracy,
2. Nie stawienie siê do pracy, spónienia lub samowolne opuszczenie bez usprawiedliwienia.
3. Stawianie siê do pracy w stanie nietrzewoci lub
spo¿ywanie alkoholu w pracy,
4. Zak³ócanie porz¹dku i spokoju w miejscu pracy,
5. Nie wykonywanie poleceñ prze³o¿onych wynikaj¹cych z zakresu dzia³ania,
6. Niew³aciwy stosunek do prze³o¿onych, wspó³pracowników, interesantów,
7. Nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppo¿.,
8. Nieprzestrzeganie ochrony informacji prawnie chronionych  okrelonych odrêbnymi ustawami.
§ 24
Pracownik, w stanie wskazuj¹cym na spo¿ycie alkoholu nie mo¿e byæ dopuszczony do pracy.
§ 25
W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegaj¹
ustalonego porz¹dku i dyscypliny pracy, nie wykonuj¹
lub wykonuj¹ niesumiennie swoje obowi¹zki stosowane
s¹ kary:
1. W stosunku do pracowników samorz¹dowych mianowanych;
a) kara porz¹dkowa, która stanowi upomnienie 
karê porz¹dkow¹ stosuje bezporedni prze³o¿ony za przewinienie mniejszej wagi w trybie okrelonym ustaw¹ o pracownikach samorz¹dowych.
b) kara dyscyplinarna  karami dyscyplinarnymi s¹;
 nagana,
 nagana z ostrze¿eniem,
 nagana z pozbawieniem mo¿liwoci awansowania przez okres do 2 lat  do wy¿szej grupy
zaszeregowania lub na wy¿sze stanowisko,
 przeniesienie na ni¿sze stanowisko,
 wydalenie z pracy z Urzêdu.
2. W stosunku do pozosta³ych pracowników stosuje
siê kary przewidziane art. 108 kodeksu pracy tj:
 karê upomnienia,
 karê nagany,
 karê pieniê¿n¹.
3. Kary wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje Kierownik Urzêdu, zawiadamiaj¹c o tym pracownika na pimie. Odpis pisma wk³ada siê do akt
osobowych pracownika.
4. Kierownik Urzêdu przed zastosowaniem kary mo¿e
wzi¹æ pod uwagê osi¹gniêcia w pracy lub nienaganne zachowanie siê pracownika i z w³asnej inicjatywy cofn¹æ karê.
5. W sprawach dyscyplinarnych w stosunku do pracowników samorz¹dowych mianowanych orzekaj¹
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Komisje Dyscyplinarne I i II instancji powo³ane w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej.
§ 26
Pracownik otrzymuje wyró¿nienie wówczas, gdy poza
obowi¹zkami wynikaj¹cymi
z zakresu czynnoci:
1) wykonuje inne zadania przez okres d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce,
2) wykazuje troskê o gminê i jej mieszkañców,
3) systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe,
4) wykazuje inicjatywê zawodow¹.
§ 27
Fundusz nagród przeznaczony jest na:
1) nagrody dla pracowników koñcz¹cych studia z wynikiem bardzo dobrym,
2) nagrody specjalne za szczególne osi¹gniêcia w pracy
zawodowej,
3) nagrody zwyk³e.
§ 28
Przyznawanie nagród, o których mowa w § 26 odbywa siê zgodnie z ustalonym w Urzêdzie Regulaminem
nagradzania.
§ 29
1. Pracodawca dokonuje podzia³u rodków awansowych.
2. Wnioski awansowe przedstawiaj¹ Sekretarz, Skarbnik,
Kierownicy Referatów.
IX. OBS£UGA INTERESANTÓW
§ 30
1. Interesanci przyjmowani s¹ przez ca³y czas pracy Urzêdu.
2. Obs³uga mieszkañców powinna byæ rzeczowa i sprawna z zachowaniem zasad uprzejmoci.
§ 31
1. W Urzêdzie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce godziny przyjêæ
interesantów:
1) Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w ka¿d¹ rodê w godzinach od 900 do
1500 a w razie koniecznoci codziennie,
2) Sekretarz przyjmuje interesantów na zasadach okrelonych wy¿ej.
2. Kierownicy Referatów i merytoryczni pracownicy przyjmuj¹ interesantów we wszystkich sprawach codziennie w godzinach pracy Urzêdu.
X. ZA£ATWIANIE SPRAW
§ 32
1. Ogólne zasady postêpowania ze sprawami wniesionymi do Urzêdu okrela:
1) kodeks postêpowania administracyjnego,
2) instrukcja kancelaryjna,
3) przepisy szczególne.
2. Odpowiedzialnoæ za terminowe i prawid³owe za³atwianie spraw ponosz¹ Kierownicy Referatów i osoby zajmuj¹ce samodzielne stanowiska.
3. Referat Organizacyjny prowadzi rejestr skarg, wniosków wp³ywaj¹cych do Urzêdu.
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§ 33

XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

1. Pracownicy Urzêdu powinni za³atwiaæ sprawy bez zw³oki  kieruj¹c siê przepisami prawa oraz zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
2. Pracownicy za³atwiaj¹cy sprawy s¹ zobowi¹zani do
nale¿ytego i wyczerpuj¹cego informowania stron o
okolicznociach faktycznych i prawnych mog¹cych
mieæ wp³yw na ustalenie praw i obowi¹zków podmiotów postêpowania.
Czuwaj¹ nad tym, aby strony i inne osoby uczestnicz¹ce w postêpowaniu nie ponios³y szkody z powodu nieznajomoci prawa. W tym celu udzielaj¹ im niezbêdnej pomocy oraz wskazówek.

§ 37

§ 34
1. W Urzêdzie obowi¹zuje pisemna forma za³atwiania
spraw.
2. Ustne za³atwienie sprawy mo¿e byæ stosowane tylko
w przypadku, gdy przemawia za tym interes strony, a
przepisy prawa nie stoj¹ temu na przeszkodzie. Treæ
oraz motywy takiego za³atwiania spraw powinny byæ
utrwalone w aktach sprawy w formie protoko³u lub
podpisanej przez strony notatki s³u¿bowej.
3. Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z
czynnoci w terenie sporz¹dza siê ( o ile nie jest przewidziana dla nich forma protoko³u) notatki s³u¿bowe
lub czyni siê adnotacje w aktach, je¿eli powziête t¹ drog¹ wiadomoci maj¹ znaczenie dla za³atwianej sprawy. Notatki lub protokó³ do³¹cza siê do akt danej sprawy.
§ 35
1. Pracownik za³atwia sprawy wg. kolejnoci wp³ywu i
stopnia pilnoci.
2. W przypadku przed³u¿enia terminu za³atwienia sprawy  pracownik obowi¹zany jest zawiadomiæ o tym
strony podaj¹c przyczyny zw³oki  wskazuj¹c nowy
termin za³atwienia sprawy.
3. Je¿eli pracownik nie dope³ni obowi¹zku okrelonego
w ust. 2  podlega odpowiedzialnoci porz¹dkowej lub
dyscyplinarnej b¹d innej przewidzianej przepisami
prawa.
XI. ZABEZPIECZENIE MIENIA I AKT
§ 36
1. Zabrania siê, bez uprzedniego uzyskania zgody prze³o¿onego  przenoszenie lub wynoszenie przez pracowników z pomieszczeñ Urzêdu jakichkolwiek narzêdzi,
materia³ów, dokumentów.
2. Pracownicy zobowi¹zani s¹ do utrzymywania i przestrzegania porz¹dku, czystoci i estetyki w pomieszczeniach biurowych.
3. Zabrania siê palenia tytoniu w budynku Urzêdu.
4. Pracownicy zobowi¹zani s¹ po zakoñczeniu pracy do
zabezpieczenia pomieszczeñ biurowych.
5. Po zakoñczeniu pracy klucz do pomieszczeñ biurowych
nale¿y zostawiaæ w miejscu do tego celu wyznaczonym.
6. Pracownicy mog¹ pozostawaæ w budynku Urzêdu po
godzinach pracy, wy³¹cznie za zgod¹ prze³o¿onych.
7. Akta, piecz¹tki i inne przedmioty winny byæ zabezpieczone (zamkniête) przed dostêpem osób trzecich.
8. Zabieranie dokumentów z Urzêdu jest zabronione.

Wszelkie zebrania o charakterze spo³ecznym mog¹ byæ
organizowane w Urzêdzie w godzinach pracy wy³¹cznie
za zgod¹ Burmistrza lub w razie jego nieobecnoci  zastêpcy Burmistrza.
Za³¹cznik Nr 4 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego
w Nowym Stawie
REGULAMIN
DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN
KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW SAMORZ¥DOWYCH ZATRUDNIONYCH W URZÊDZIE MIEJSKIM W
NOWYM STAWIE
§1
Ocenom kwalifikacyjnym podlegaj¹ wszyscy pracownicy samorz¹dowi zatrudnieni w Urzêdzie Miejskim w Nowym Stawie, zwanym dalej urzêdem, za wyj¹tkiem jego
kierownictwa.
§2
Poddanie siê okresowej ocenie kwalifikacyjnej jest obowi¹zkiem ka¿dego pracownika.
§3
1. Ocen kwalifikacyjnych pracowników urzêdu dokonuje
siê co dwa lata
2. W przypadku uzyskania przez pracownika oceny negatywnej  ponown¹ ocenê dokonuje siê nie wczeniej
ni¿ po up³ywie trzech miesiêcy.
§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 ma s³u¿yæ tak¿e do ustalenia potrzeb w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników oraz stworzenia podstaw formalnych i merytorycznych do przeniesienia na inne stanowisko pracownika, który nie spe³nia warunków wymaganych na zajmowanym stanowisku, lub z którym stosunek pracy
powinien byæ rozwi¹zany ze wzglêdu na jego nieprzydatnoæ, brak kwalifikacji.
§5
1. Przy dokonywaniu oceny kwalifikacyjnej pracownika
nale¿y w szczególnoci uwzglêdniæ:
a) kwalifikacje i umiejêtnoci zawodowe wynikaj¹ce z
posiadanego wykszta³cenia, dowiadczenia zawodowego oraz pog³êbiania wiedzy;
b) aktywnoæ zawodow¹, jakoæ, terminowoæ, rezultaty wykonywania 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;
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2. Przy ocenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych nale¿y ponadto uwzglêdniæ:
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) konsekwencje w postêpowaniu oraz zdolnoæ przewidywania skutków ekonomiczno  finansowych podejmowanych decyzji i dzia³añ.
§6
Ocen kwalifikacyjnych pracowników dokonuje Komisja do spraw oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzêdu
Miejskiego w Nowym Stawie zwana dalej Komisj¹.
§7
Ocenê kwalifikacyjn¹ dokonuje siê na arkuszu oceny,
stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszego regulaminu.
§8
1. Dokonuj¹cy oceny zapoznaj¹ podleg³ych pracowników
z ocen¹ kwalifikacyjn¹ i jej uzasadnieniem, a nastêpnie
podpisane i przyjête do wiadomoci arkusze ocen,
przekazuj¹ Komisji, celem przedstawienia jej wyników;
2. Pracownikowi przys³uguje prawo z³o¿enia, w terminie
7 dni od dnia zapoznania siê z ocen¹, odwo³ania od
oceny kwalifikacyjnej do Przewodnicz¹cego Komisji.
§9
1. W sk³ad komisji, o której mowa w § 6 wchodz¹:
 Przewodnicz¹cy  Burmistrz Miasta;
 Cz³onek  Sekretarz;
 Cz³onek  Odpowiedni Kierownik Referatu w stosunku do swoich podleg³ych pracowników;
 Cz³onek  Przedstawiciel Rady wybrany przez Radê.
2. Do Komisji nale¿y:
a) rozpatrywanie wyników dokonywanych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzêdu;
b) rozpatrywanie odwo³añ od ocen kwalifikacyjnych;
c) przekazanie po zakoñczeniu pracy arkuszy ocen pracownikowi do spraw osobowych.
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1. Imiê i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Stanowisko
4. Data rozpoczêcia pracy w UM
5. Data ostatniego awansu
na stanowisko
6. Sta¿ pracy ogó³em
7. Wykszta³cenie
8. Okres oceny
9. Data ostatniej oceny
Czêæ I arkusza oceny pracownika zosta³a wype³niona
przez .................................................................................
podpis ............................... data ......................................
CZÊÆ II. OPIS PRACY
2.1.G³ówne zadania i obowi¹zki(wg wa¿noci):

2.2.Szkolenia w okresie podlegaj¹cym ocenie:

2.3.Pora¿ki poniesione w okresie podlegaj¹cym ocenie:

§ 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 1996 r. 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).

2.4.Szczególne osi¹gniêcia w okresie podlegaj¹cym ocenie:

Za³¹cznik do Regulaminu
ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA
CZÊÆ I. INFORMACJE O PRACOWNIKU
1.1.Dane dotycz¹ce pracownika:

podpis ............................... data ......................................
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CZÊÆ III. OCENA PRACOWNIKA
3.1.Osoba dokonuj¹ca oceny ............................................

umiejêtnoæ trafnego podejmowania
decyzji

(imiê i nazwisko oraz stanowisko)

3.2.Szczególne osi¹gniêcia w okresie podlegaj¹cym ocenie:

umiejêtnoæ krytycznej oceny zdarzeñ
zdolnoæ do nieulegania presji
i zachowania równowagi
w trudnych sytuacjach
III. Umiejêtnoci interpersonalne

3.3.Pora¿ki poniesione w okresie podlegaj¹cym ocenie:

umiejêtnoæ pracy w zespole
dba³oæ o dobr¹ atmosferê w pracy
wspó³praca ze zwierzchnikami
kultura osobista

3.4.Oceny szczegó³owe:

Lp.

I.

SKALA OCEN:
1-negatywna
2-zadowalaj¹ca
3-dobra
4-szczególnie dobra
5-wyró¿niaj¹ca

TREÆ

OCENA

Ocena przygotowania zawodowego
i efektów pracy

umiejêtnoæ przekazywania
pracownikom celów i priorytetów

planowanie i organizowanie
pracy w³asnej

umiejêtnoæ przekazywania
i egzekwowania poleceñ

jakoæ wykonywanej pracy
terminowoæ w wype³nianiu zadañ

umiejêtnoæ motywowania
pracowników

dok³adnoæ

konsekwencja w dzia³aniu

obowi¹zkowoæ
poczucie odpowiedzialnoci

3.5.Mocne strony osoby ocenianej:

samodzielnoæ w realizacji zadañ

II.

umiejêtnoæ oceny i w³aciwego
wykorzystania wiedzy i dowiadczenia
zawodowego pracowników

umiejêtnoæ ustalania celów
pracy i priorytetów

gotowoæ do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych

TREÆ

umiejêtnoæ planowania
i organizowania pracy
podleg³ym pracownikom

umiejêtnoæ podzia³u zadañ
pomiêdzy pracowników

przygotowanie zawodowe do pracy
na obecnie zajmowanym stanowisku

Lp.

IV. Umiejêtnoci kierownicze

OCENA

Cechy osobowe
inicjatywa
pomys³owoæ i kreatywnoæ
otwartoæ na nowatorskie rozwi¹zania

3.6.S³abe strony osoby ocenianej:
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3.7.Ocena opisowa pracy:

3.8.Zalecenia w zakresie uzupe³nienia lub podniesienia
kwalifikacji zawodowych (potrzeby szkoleniowe):

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. Zmiany zakresu obowi¹zków / przeniesienia na inne
stanowisko (podaæ jakie)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. Skierowania na podwy¿szenie kwalifikacji zawodowych (podaæ jakie)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6. Rozwi¹zania stosunku pracy
..............................................

...........................................

Podpis dokonuj¹cego oceny

3.9.Ocena koñcowa: (niepotrzebne skreliæ)

POZYTYWNA

NEGATYWNA

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

Data

CZÊÆ IV. OWIADCZENIA OSOBY OCENIANEJ
Owiadczam, ¿e zosta³em(am) poinformowany(a)
z niniejsz¹ ocen¹. Do przedstawionej oceny nie wnoszê
uwag ( wnoszê nastêpuj¹ce uwagi)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Zosta³em(am) poinformowany(a) o prawie odwo³ania
siê w terminie 7 dni, od oceny kwalifikacyjnej, zgodnie z
§ 8 pkt. 2 Regulaminu dokonywania okresowych ocen
kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Urzêdzie Miejskim w Nowym Stawie, do Przewodnicz¹cego Komisji.
................................................
...........................................
Podpis pracownika

Data

Wzór formularza poleceñ Burmistrza
Burmistrz
Miasta Nowy Staw
Pan / Pani
....................................
....................................
....................................

1. Termin wykonania

2.

natychmiast

dzi do godz............

pilne

bez terminu

Polecenie  proszê o:

do dnia......... godz........

3. Informacja

rozmowê

akceptujê

zreferowanie za³¹czonego materia³u

nie mam uwag

zreferowanie stanu sprawy

do wiadomoci

uwagi i wnioski

do wykorzystania

wykonanie proby
przygotowanie pisma na mój podpis
udzielenie odpowiedzi w moim imieniu
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4. Przesy³am w za³¹czeniu materia³y, które nale¿y:
po zapoznaniu siê zwróciæ do Sekretariatu Burmistrza
po zapoznaniu siê przekazaæ do ...................................................................
powieliæ w liczbie ....................... egz. i przekazaæ do .....................................
zachowaæ w aktach wydzia³u
Data ................................ Podpis ..................................
Treæ odpowiedzi adresata:
Za³¹cznik Nr 5 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego
w Nowym Stawie
REGULAMIN
OBS£UGI PRAWNEJ
URZÊDU MIEJSKIEGO W NOWYM STAWIE
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
§1
1. Obs³uga prawna Urzêdu wykonywana jest przez radcê
prawnego.
2. Radca prawny jest niezale¿ny w wydawaniu opinii i nie
wolno wydawaæ mu poleceñ o sposobie lub treci wydawanej opinii.
3. Radcy prawnemu nale¿y zabezpieczyæ pe³n¹ obs³ugê
administracyjn¹, niezbêdne wydawnictwa, podrêczniki i materia³y biurowe.
II. ZADANIA RADCY PRAWNEGO
§2
1. Udzielanie opinii i porad oraz wyjanieñ w zakresie stosowania prawa.
2. Udzielanie informacji o:
a) zmianach w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym w zakresie dzia³alnoci tej jednostki;
b) uchybieniach w jej dzia³alnoci w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybieñ;
c) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest
nawi¹zanie, zmiana lub rozwi¹zanie stosunku prawnego.
3. Wydawanie pisemnych opinii w sprawach:
a) projektów uchwa³ Rady, Zarz¹du, zarz¹dzeñ Burmistrza;
b) skomplikowanych;
c) zawarcia umowy d³ugoterminowej lub nietypowej
albo dotycz¹cej przedmiotu o znacznej wartoci;
d) rozwi¹zania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia;
e) odmowy uznania zg³oszonych roszczeñ;
f) zwi¹zanych z postêpowaniem przed organami orzekaj¹cymi;
g) zawarcia i rozwi¹zania umowy z kontrahentem zagranicznym;
h) zawarcia ugody w sprawach maj¹tkowych;
i) umorzenia wierzytelnoci.

4. Zawiadomienia organu powo³anego do cigania przestêpstw o stwierdzeniu przestêpstwa ciganego z urzêdu.
III. OPINIE PRAWNE
§3
1. Opinie prawne poza wymienionymi w § 2 ust. 3 wydawane s¹ na wniosek pisemny.
2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ niezbêdne dokumenty
przedstawiaj¹c je w opisie wniosku. Dokumenty kompletowane s¹ zgodnie ze wskazaniami radcy prawnego.
3. Wniosek o wydanie opinii prawnej winien zawieraæ
przedmiot w¹tpliwoci i wyranie sprecyzowane pytanie.
4. Porada prawna nie wymagaj¹ca poszukiwania róde³
udzielana jest niezw³ocznie. Porada prawna mo¿e byæ
udzielana ustnie.
5. Radca prawny jest uprawniony do domagania siê
wszelkich wyjanieñ oraz dokumentów maj¹cych zwi¹zek ze spraw¹. Wyjanienia oraz treæ dokumentów zebranych przez radcê prawnego stanowi¹ tajemnicê
s³u¿bow¹.
IV. REPREZENTACJA PRZED
ORGANAMI ORZEKAJ¥CYMI
§4
1. Radca prawny wystêpuje przed organami orzekaj¹cymi.
2. Wszelk¹ dokumentacjê do sprawy przygotowuje w³aciwy pracownik.
3. Radca prawny nie odpowiada za wynik sprawy, je¿eli
nie zosta³y mu przed³o¿one wyczerpuj¹ce informacje i
pe³na dokumentacja.
V. OBS£UGA
ADMINISTRACYJNA RADCY PRAWNEGO
§5
Obs³ugê administracyjn¹ radcy prawnego wykonuje
wyznaczony pracownik. Do jego obowi¹zków nale¿y:
1. Niezw³oczne zawiadamianie radcy prawnego o terminach spraw.
2. Informowanie prze³o¿onych o koniecznoci zorganizowania zastêpstwa radcy prawnego jeli sytuacja
tego wymaga.
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Za³¹cznik Nr 6 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego
w Nowym Stawie
REGULAMIN KONTROLI
(WEWNÊTRZNEJ I ZEWNÊTRZNEJ)
I. OSOBY UPOWA¯NIONE
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI
§1
1. Do przeprowadzenia kontroli upowa¿nieni s¹:
1) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawach zleconych przez Radê;
2) Przewodnicz¹cy Rady i Komisje sta³e Rady w sprawach dotycz¹cych ich zakresu dzia³ania;
3) Pe³nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w
zakresie ochrony tajemnicy okrelonej odrêbn¹ ustaw¹, ustaw¹ o tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej;
4) Administrator Bezpieczeñstwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych okrelonych odrêbn¹ ustaw¹;
5) Burmistrz, Sekretarz w sprawach zwi¹zanych z funkcjonowaniem Urzêdu, dyscypliny pracy;
6) Skarbnik w sprawach z zakresu dzia³alnoci finansowo  gospodarczej;
7) Inspektor ds. Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych w zakresie zadañ obronnych oraz organizacji wykonywanych zadañ obrony cywilnej;
8) Inspektor Owiaty, Kultury i Zdrowia w sprawach
zwi¹zanych z funkcjonowaniem szkó³, przedszkola,
Nowostawskiego Orodka Kultury oraz s³u¿by zdrowia;
9) Kierownicy Referatów w stosunku do swoich podw³adnych.
2. Ustalenia ust. 1 nie zwalniaj¹ od sta³ego przeprowadzania samokontroli.
II. SYSTEM ORAZ FORMY KONTROLI
§2
1. Kontrol¹ objête s¹:
1) Referaty;
2) Samodzielne stanowiska;
3) Jednostki organizacyjne gminy.
2. W ramach kontroli prowadzi siê:
1) Kontrole wewnêtrzne;
2) Kontrole zewnêtrzne.
§3
Kontrola obejmuje czynnoci polegaj¹ce na:
1) ustaleniu stanu faktycznego;
2) badaniu zgodnoci podejmowanych rozstrzygniêæ z
obowi¹zuj¹cymi aktami prawnymi;
3) badaniu terminowoci za³atwianych spraw;
4) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawid³owoci jak równie¿ osób za nie odpowiedzialnych;
5) wskazaniu sposobu i rodków umo¿liwiaj¹cych usuniêcie stwierdzonych nieprawid³owoci w zaleceniach
pokontrolnych;
6) wskazaniu przyk³adów sumiennej i dobrej pracy.
§4
Kontrola mo¿e dotyczyæ jednej okrelonej sprawy, czê-
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ci lub ca³oci spraw prowadzonych przez dan¹ osobê,
jednostkê kontrolowan¹, z wybranego miesi¹ca, kwarta³u, roku bie¿¹cego, ubieg³ego, a jeli to konieczne z kilku
ubieg³ych lat.
§5
Kontrola mo¿e byæ przeprowadzona w nastêpuj¹cy sposób:
1. Kontrola formalna  tj. badanie prawid³owoci dokumentów, urz¹dzeñ ewidencyjnych i sprawnoci w
zakresie zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
2. Kontrola rachunkowa  tj. badanie prawid³owoci
dzia³añ arytmetycznych zawartych w dokumentach
i sprawozdaniach;
3. Kontrola merytoryczna  tj. badanie rzetelnoci, gospodarnoci i zaradnoci podjêtych dzia³añ i operacji gospodarczych z treci¹ badanych dokumentów
i obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
III. TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI
§6
1. Kontrole przeprowadzane s¹ w oparciu o harmonogramy kontroli sporz¹dzone na zlecenie lub z w³asnej inicjatywy osób upowa¿nionych do kontroli.
2. Harmonogramy kontroli gromadzone s¹ w Referacie
Organizacyjnym.
3. Kontrole zlecone przez Radê lub jej Komisje oraz inne
osoby upowa¿nione do kontroli  s¹ jawne.
Kontrolowany jest uprzedzany ( ustnie lub pisemnie )
przez kontroluj¹cego o dacie, temacie kontroli;
4. Kontrole przeprowadza siê w dniach i godzinach pracy obowi¹zuj¹cych w Urzêdzie i jednostkach organizacyjnych gminy.
5. Na ¿¹danie kontroluj¹cego  kontrolowani s¹ obowi¹zani do udzielania ustnych i pisemnych wyjanieñ i okazywania bez zw³oki ¿¹danych dokumentów.
6. Z kontroli sporz¹dza siê protokó³ wskazuj¹c w nim nieprawid³owoci. Protokó³ winien byæ zakoñczony wnioskami. Sporz¹dza siê go w 3 egzemplarzach, z których
1 egzemplarz otrzymuje osoba  jednostka kontrolowana, 1 egzemplarz prze³o¿ony, 1 egzemplarz pozostaje w aktach kontroluj¹cego.
7. O wynikach kontroli niezw³ocznie powiadamia siê ten
organ lub osobê, której kontrolowany i kontroluj¹cy
podlegaj¹.
§7
Kontrolowany zobowi¹zany jest w terminie 7 dni do
z³o¿enia pisemnych wyjanieñ, co do ustaleñ zawartych
w protokole.
IV. OBOWI¥ZKI KONTROLUJ¥CYCH
§8
Do obowi¹zków kontroluj¹cego nale¿y:
1. Rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego;
2. W razie stwierdzenia nieprawid³owoci i uchybieñ 
ustalenie ich przyczyn i skutków;
3. Ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawid³owoci i uchybienia;
4. Sporz¹dzenie w 3 egzemplarzach protoko³u kontroli;
5. Powiadomienie o wynikach kontroli organu lub osoby,
której kontroluj¹cy i kontrolowany podlegaj¹.
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V. WYST¥PIENIA POKONTROLNE
§9
Dokumentacja pokontrolna winna byæ zarejestrowana
w Referacie Organizacyjnym, który wyst¹pienia pokontrolne przekazuje do realizacji kontrolowanym.
§ 10
Kierownicy Referatów, osoby zajmuj¹ce stanowiska samodzielne oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, którym przekazano wyst¹pienia pokontrolne
przygotowuj¹ propozycje realizacji wyst¹pieñ pokontrolnych.
§ 11
Ostateczn¹ wersjê na wyst¹pienie pokontrolne przedk³ada siê do podpisu Burmistrzowi w terminie 30 dni od
wp³ywu wyst¹pienia albo w terminie okrelonym w wyst¹pieniu.
§ 12
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy informuj¹
Burmistrza o skierowanych do nich wyst¹pieniach pokontrolnych organów kontroli specjalistycznej i osób upowa¿nionych do kontroli oraz przekazuj¹ mu odpisy udzielonych odpowiedzi.
Za³¹cznik Nr 7 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego
w Nowym Stawie
OBIEG DOKUMENTÓW
I. KORESPONDENCJA WP£YWAJ¥CA
§1
1. Prowadzenie dokumentów w Urzêdzie odbywa siê na
podstawie przepisów Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej dla organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319);
2. Do podstawowych czynnoci kancelaryjnych nale¿y:
1) ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdzia³ i rozliczenie korespondencji oraz przesy³ek;
2) prowadzenie ewidencji wp³ywów specjalnych i wartociowych;
3) sporz¹dzanie czystopisów pism oraz ich powielanie;
4) wysy³anie korespondencji i przesy³ek;
5) przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, faksów itp.;
§2
1. Korespondencja wp³ywaj¹ca do Urzêdu jest niezw³ocznie rejestrowana w dzienniku korespondencji wp³ywowej;
2. Czynnoæ, o której mowa w ust. 1 oznacza:
1) nadanie korespondencji pieczêci daty wp³ywu  na
pimie lub kopercie (w przypadku koperty nie podlegaj¹cej otwarciu);
2) wpisanie do dziennika korespondencji wp³ywowej
pism pod kolejnym numerem i naniesienie tego numeru na pieczêci wp³ywu  na korespondencji;
3) wpisanie oznaczeñ literowych (symboli)adresata.
§3
1. Po wykonaniu czynnoci okrelonych w § 2 pracownik

obs³uguj¹cy sekretariat przekazuje korespondencjê wg
w³aciwoci rzeczowej Burmistrzowi, który nanosi
oznaczenia literowe (symbole) adresata i ewentualne dyspozycje, co do za³atwienia sprawy;
2. Przy wykonywaniu czynnoci o których mowa w ust. 1,
Burmistrz powinien stosowaæ wzór formularza poleceñ stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego regulaminu.
§4
1. Korespondencja po jej zwrocie przez Burmistrza zostaje skierowana do w³aciwego adresata;
2. Sekretariat Urzêdu jest odpowiedzialny za uzupe³nienie ka¿dej korespondencji wp³ywowej a tak¿e odbiór
korespondencji od Burmistrza.
§5
Korespondencja do Rady Miejskiej i Komisji sta³ych
Rady jest wpisywana do dziennika korespondencji wp³ywowej w Sekretariacie Urzêdu i niezw³ocznie kierowana
do pracownika obs³uguj¹cego Radê i jej organy.
§6
1. Korespondencja zawieraj¹ca jedynie imiê i nazwisko
adresata  bez pieczêci nadawcy  traktowana jest jako
prywatna. Nie podlega rejestracji;
2. W przypadku, gdy oka¿e siê, i¿ korespondencja, o której mowa w ust. 1 nie mia³a charakteru prywatnego 
adresat zobowi¹zany jest do przed³o¿enia jej celem zarejestrowania.
II. KORESPONDENCJA WYSY£ANA
§7
Korespondencja zwi¹zana z prowadzonym postêpowaniem administracyjnym, s¹dowym a tak¿e inna, je¿eli
wymagaj¹ tego przepisy prawa b¹d inne okolicznoci 
wysy³ana jest listami poleconymi lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez adresata.
§8
1. Referaty i pozosta³e komórki organizacyjne w Urzêdzie
wysy³aj¹ korespondencje za porednictwem sekretariatu.
2. Wysy³ka korespondencji poleconej jest rejestrowana
w ksi¹¿kach nadawczych.
§9
Ka¿de pismo powinno byæ zredagowane w taki sposób aby bez trudu mo¿na by³o zrozumieæ jego treæ.
Za³¹cznik Nr 8 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego
w Nowym Stawie
OZNACZENIE STANOWISK
I ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI
§1
1. W korespondencji obowi¹zuj¹ oznaczenia podane w
schemacie graficznym struktury organizacyjnej Urzêdu.
2. Pisma i akty normatywne oznacza siê pieczêciami wg
wzorów podanych w Rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji
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kancelaryjnej dla organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319).
§2
Korespondencjê podpisuje Burmistrz lub osoba przez
niego upowa¿niona.
§3
Burmistrz podpisuje osobicie:
1) zarz¹dzenia, decyzje, postanowienia, owiadczenia;
2) pisma i dokumenty kierowane do organów administracji rz¹dowej, jednostek samorz¹du terytorialnego,
przedstawicielstw dyplomatycznych a tak¿e pisma kierowane do organów i instytucji innych pañstw.
§4
Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Referatów podpisuj¹
pisma i dokumenty w zakresie swojego dzia³ania oraz w
ramach udzielonych im przez Burmistrza  upowa¿nieñ.
§5
Dokumenty przedstawione do podpisu Burmistrzowi,
Sekretarzowi winny byæ uprzednio w lewym dolnym rogu
parafowane przez osobê je sporz¹dzaj¹c¹ lub akceptuj¹c¹.
Za³¹cznik Nr 9 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego
w Nowym Stawie
OBOWI¥ZKI KIEROWNIKÓW REFERATÓW
I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH,
W URZÊDZIE WOBEC ORGANÓW
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE
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4. Uchwa³y po ich podjêciu s¹ kierowane przez pracownika, o którym mowa w ust. 3, do w³aciwych rzeczowo Kierowników Referatów b¹d innych komórek organizacyjnych. Potwierdzenie odbioru uchwa³y odbywa siê w rejestrze uchwa³.
5. Tryb opracowywania i przedstawiania na sesji miêdzy
innymi projektów planów zagospodarowania przestrzennego i projektu uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu reguluj¹ odrêbne przepisy.
II. OBOWI¥ZKI KIEROWNIKÓW REFERATÓW I INNYCH
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZWI¥ZANE Z ZAPEWNIENIEM REALIZACJI UCHWA£ RADY ORAZ
SK£ADANIEM SPRAWOZDAÑ Z ICH WYKONANIA
§3
1. Po podjêciu przez Radê uchwa³y  Kierownik Referatu
lub inna Komórka organizacyjna Urzêdu opracowuje 
na polecenie Burmistrza  sposób jej realizacji;
2. Sposób realizacji uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
a) zadania wynikaj¹ce z uchwa³y;
b) jednostki realizuj¹ce;
c) terminy wykonania.
§4
W przypadku, gdy z uchwa³y Rady wynika obowi¹zek
z³o¿enia przez Zarz¹d sprawozdania lub informacji z jej
realizacji, Kierownik w³aciwego Referatu lub inna komórka organizacyjna opracowuje sprawozdanie lub informacjê celem przedstawienia ich w terminie okrelonym w
uchwale.

I. OBOWI¥ZKI KIEROWNIKÓW REFERATÓW I INNYCH
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, DOTYCZ¥CE PRZYGOTOWANIA MATERIA£ÓW NA POSIEDZENIA ORGANÓW RADY

III.OBOWI¥ZKI KIEROWNIKÓW REFERATÓW I INNYCH
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZ¥CE ZA£ATWIANIA WNIOSKÓW KOMISJI, INTERPELACJI I
WNIOSKÓW RADNYCH ORAZ TRYB ICH ZA£ATWIANIA

§1

§5

1. Kierownicy Referatów i pozosta³e komórki organizacyjne Urzêdu s¹ zobowi¹zani do opracowywania  na
polecenie Burmistrza materia³ów, które bêd¹ rozpatrywane na posiedzeniach Rady i jej organów oraz Zarz¹du.
2. W przypadku, gdy przygotowaniem materia³ów, o których mowa w ust. 1 jest zainteresowanych kilka jednostek organizacyjnych Urzêdu  Burmistrz wyznacza Referat wiod¹cy, odpowiedzialny za wszelkie czynnoci
zwi¹zane z opracowaniem.

1. Wnioski Komisji oraz interpelacje i wnioski Radnych
rejestruje pracownik obs³uguj¹cy Radê i jej organy a
nastêpnie przekazuje Kierownikom Referatów lub innym komórkom organizacyjnym w Urzêdzie;
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 niezw³ocznie po otrzymaniu wniosku lub interpelacji podejmuj¹ niezbêdne
czynnoci w celu ich za³atwienia oraz przygotowania
odpowiedzi zainteresowanym;
3. Projekty odpowiedzi na wnioski i interpelacje przedk³adane s¹ do akceptacji i podpisu Burmistrzowi.

§2

§6

1. Projekty uchwa³ i inne materia³y na sesje musz¹ byæ
zaakceptowane przez Zarz¹d a nastêpnie przed w³¹czeniem ich do porz¹dku obrad sesji skontrolowane
pod wzglêdem normatywnym przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Ka¿dy projekt uchwa³y opiniowany jest przez Radcê
Prawnego.
3. Projekty uchwa³ i inne materia³y na sesje powinny byæ
przekazane pracownikowi obs³uguj¹cemu Radê w odpowiedniej iloci egzemplarzy i terminach ustalonych
przez pracownika obs³uguj¹cego Radê.

Odpowiedzi otrzymuj¹:
a) na interpelacje i wnioski Radnych:
1) radny;
2) inspektor ds. obs³ugi Rady i jej organów (kopiê);
b) na wniosek Komisji:
1) komisja;
2) inspektor ds. obs³ugi Rady i jej organów (kopiê).
§7
1. O sposobie za³atwienia wniosków Komisji i Radnych
nale¿y zawiadomiæ w ci¹gu 14 dni od ich otrzymania;
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2. Odpowied na interpelacjê powinna byæ udzielona
Radnemu niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu
14 dni od daty jej z³o¿enia;
3. Kopie odpowiedzi na wnioski i interpelacje nale¿y przekazaæ pracownikowi obs³uguj¹cemu Radê;
4. Stanowisko nie uwzglêdniaj¹ce wniosku lub interpelacji powinno byæ szczegó³owo uzasadnione.
§8
Nadzór nad wykonaniem postanowieñ okrelonych w
§ 5 sprawuje inspektor ds. obs³ugi Rady i jej organów
wraz z Sekretarzem, informuj¹c Burmistrza o przebiegu
realizacji interpelacji i wniosków zg³aszanych do realizacji.
Za³¹cznik Nr 10 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego
w Nowym Stawie
ZASADY I TRYB POSTÊPOWANIA
PRZY OPRACOWYWANIU I WYDAWANIU
AKTÓW PRAWNYCH
§1
1. Niniejsze zasady dotycz¹ opracowywania projektów
aktów prawnych Burmistrza, Zarz¹du Miejskiego a tak¿e
wnoszonych na sesje Rady;
2. Przygotowanie projektu aktu prawnego obejmuje:
1) opracowanie za³o¿eñ okrelaj¹cych podstawowe
kierunki projektowanego aktu prawnego;
2) dokonanie uzgodnieñ projektu aktu prawnego;
3) wstêpne aprobowanie projektu aktu prawnego.
3. Projekty aktów prawnych przygotowuj¹ Kierownicy
Referatów na polecenie Burmistrza b¹d z w³asnej inicjatywy, je¿eli wynika to z przepisów lub z faktycznych
potrzeb wymagaj¹cych uregulowania.
§2
Akty prawne powszechnie obowi¹zuj¹ce ustanawiaj¹:
1. Rada Miejska w Nowym Stawie  w formie uchwa³  w
sprawach okrelonych przepisami prawa i statutem.
2. Zarz¹d Miejski w Nowym Stawie  w formie uchwa³,
zarz¹dzeñ, zarz¹dzeñ porz¹dkowych. Zarz¹dzenia podlegaj¹ zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady.
3. Burmistrz  w formie zarz¹dzeñ, zarz¹dzeñ porz¹dkowych i decyzji. Zarz¹dzenia porz¹dkowe wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.
§3
1. Przepisy gminne og³asza siê przez rozplakatowanie w
miejscach publicznych, nie póniej ni¿ 4 dni po ich
uchwaleniu, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Przepisy prawa miejscowego wchodz¹ w ¿ycie 14 dni
po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, o ile nie przewiduj¹ innego terminu.
§4
Przy opracowywaniu projektów aktów prawnych nale¿y kierowaæ siê nastêpuj¹cymi podstawowymi zasadami:
1) postanowienia projektu aktu nie mog¹ byæ sprzeczne z aktualnie obowi¹zuj¹cym ustawodawstwem;
2) projekt aktu nie mo¿e zawieraæ postanowieñ wykraczaj¹cych poza granice upowa¿nienia ustawowego,

a tak¿e wkraczaæ w sferê spraw zastrze¿onych do kompetencji innych organów.
§5
Projekty aktów prawnych powinny sk³adaæ siê z:
1) tytu³u;
2) podstawy prawnej;
3) treci;
4) oznaczenia organu wydaj¹cego akt;
5) daty.
§6
1. Je¿eli wymagaj¹ tego przepisy b¹d inne okolicznoci
do opracowywanych aktów prawnych nale¿y sporz¹dzaæ (na odrêbnej karcie) uzasadnienie;
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno w
sposób jasny, wyczerpuj¹cy, a jednoczenie zwiêz³y i
konkretny przedstawiaæ stosunki faktyczne i prawne w
dziedzinie stanowi¹cej przedmiot objêty uregulowaniem. Ponadto w uzasadnieniu nale¿y w razie potrzeby wskazaæ na przewidywane efekty i nastêpstwa finansowe itp.
3. Pod uzasadnieniem podpisuje siê Burmistrz  jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du;
4. W celu uzgodnienia projektu aktu prawnego  wnioskodawca przekazuje go zainteresowanym jednostkom
okrelaj¹c termin w jakim te jednostki powinny ustosunkowaæ siê do projektu;
5. Opinie do projektu zainteresowane jednostki zamieszczaj¹ na oryginale uzasadnienia, b¹d zg³aszaj¹ w formie pisemnej do wnioskodawcy;
6. Wnioskodawca i jednostki organizacyjne opiniuj¹ce
projekty powinny d¹¿yæ do uzgodnienia rozbie¿noci
stanowisk w drodze bezporedniej konsultacji. W przypadku uzgodnienia stanowisk  wnioskodawca zobowi¹zany jest sporz¹dziæ odpowiedni¹ notatkê, wyjaniaj¹c na czym polega ró¿nica stanowisk miêdzy poszczególnymi jednostkami opiniuj¹cymi a wnioskodawc¹
oraz z jakich wzglêdów wnioskodawca nie mo¿e podzieliæ stanowiska jednostek opiniuj¹cych.
§7
1. Rejestr aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza
prowadzi Referat Organizacyjny.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 powinien zawieraæ:
1) numer porz¹dkowy w danym roku kalendarzowym;
2) przedmiot sprawy;
3) datê podpisu aktu;
4) wnioskodawcê;
5) uwagi.
3. Na samym akcie (przy zarejestrowaniu) nale¿y wpisaæ
jego numer porz¹dkowy wynikaj¹cy z zapisu w rejestrze.
Za³¹cznik Nr 11 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego
w Nowym Stawie
ZASADY PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW
BHP I PPO¯
§1
1. Pracodawca ponosi odpowiedzialnoæ za stan bezpieczeñstwa i higieny pracy.
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2. Pracodawca jest obowi¹zany chroniæ zdrowie i ¿ycie
pracownika przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególnoci:
1) organizowaæ pracê w sposób zapewniaj¹cy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewniæ przestrzeganie przepisów bhp a tak¿e wydawaæ polecenia usuniêcia uchybieñ oraz kontrolowaæ wykonywanie tych poleceñ,
3) zapewniaæ wykonywanie nakazów, wyst¹pieñ, decyzji, zarz¹dzeñ wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy,
4) zapewniaæ wykonanie zaleceñ spo³ecznego inspektora pracy,
5) organizowaæ szkolenia okresowe w zakresie bhp i
ppo¿. dla pracowników administracyjno  biurowych, kadry kierowniczej co szeæ lat oraz pracowników fizycznych co trzy lata.
§2
W zakresie ochrony przeciwpo¿arowej pracodawca jest
zobowi¹zany:
1) przestrzegaæ przeciwpo¿arowych wymagañ budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposa¿yæ budynek w sprzêt po¿arniczy i ratowniczy oraz rodki ganicze zgodnie z zasadami okrelonymi w odrêbnych przepisach,
3) zapewniæ osobom przebywaj¹cym w budynku bezpieczeñstwo i mo¿liwoæ ewakuacji,
4) przygotowaæ budynek do prowadzenia akcji ratowniczej,
5) ustaliæ sposoby postêpowania na wypadek powstania po¿aru,
6) sprawowaæ nadzór nad zaznajomieniem pracowników z przepisami ppo¿.
§3
Ka¿dy pracownik ma obowi¹zek:
1) znaæ przepisy i zasady bhp i ppo¿.,
2) braæ udzia³ w szkoleniach i instrukta¿ach oraz poddawaæ siê wymaganym egzaminom sprawdzaj¹cym,
3) wykonywaæ pracê w sposób zgodny z przepisami bhp
i ppo¿.,
4) stosowaæ siê do wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceñ prze³o¿onych,
5) niezw³ocznie zawiadamiaæ prze³o¿onego o zauwa¿onym wypadku, zagro¿eniu ¿ycia lub zdrowia ludzkiego,
6) wspó³dzia³aæ z pracodawc¹ i prze³o¿onymi w wype³nianiu obowi¹zków dotycz¹cych bhp i ppo¿.,
7) dbaæ o nale¿yty stan urz¹dzeñ, sprzêtu, maszyn oraz o
porz¹dek i ³ad w miejscu pracy;
8) stosowaæ rodki ochrony zbiorowej, a tak¿e u¿ywaæ
przydzielonych rodków ochrony indywidualnej;
9) poddawaæ siê wstêpnym, okresowym, kontrolnym i
innym zleconym badaniom lekarskim i stosowaæ siê
do wskazañ lekarskich;
10) niezw³ocznie zawiadomiæ prze³o¿onego o zauwa¿onym w zak³adzie pracy (urzêdzie) wypadku albo zagro¿eniu ¿ycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec
wspó³pracowników, a tak¿e inne osoby znajduj¹ce siê
w rejonie zagro¿enia, o gro¿¹cym im niebezpieczeñstwie;
11) wspó³dzia³aæ z pracodawc¹ i prze³o¿onymi w wype³nianiu obowi¹zków dotycz¹cych bhp i ppo¿.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Pracownik ma prawo:
1) powstrzymaæ siê od wykonywania pracy, zawiadamiaj¹c o tym niezw³ocznie prze³o¿onego, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadaj¹ przepisom bhp, ppo¿. i
stwarzaj¹ bezporednie zagro¿enie dla zdrowia lub
¿ycia pracownika,
2) oddaliæ siê z miejsca zagro¿enia zawiadamiaj¹c o tym
prze³o¿onego,
3) powstrzymaæ siê od wykonywania pracy w przypadku
gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagro¿enie dla innych osób,
4) za czas powstrzymywania siê od wykonywania pracy
lub oddalenia siê z miejsca zagro¿enia, w przypadkach
o których mowa w pkt. 1  pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
5) przepisy pkt 1, 2, 3 nie dotycz¹ pracownika, którego
obowi¹zkiem pracowniczym jest ratowanie ¿ycia ludzkiego lub mienia.
§5
Ryzyko zawodowe  to prawdopodobieñstwo wyst¹pienia niepo¿¹danych zdarzeñ zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹, powoduj¹cych straty, w szczególnoci wyst¹pienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagro¿eñ zawodowych wystêpuj¹cych w
rodowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.
1. Pracodawca jest zobowi¹zany oceniaæ i dokumentowaæ i informowaæ pracowników o ryzyku zawodowym
wystêpuj¹cym przy okrelonych pracach oraz stosowaæ niezbêdne rodki profilaktyczne zmniejszaj¹ce ryzyko, w szczególnoci:
1) zapewniæ organizacjê pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj¹cy pracowników przed zagro¿eniami wypadkowymi oraz oddzia³ywaniem czynników
szkodliwych dla zdrowia;
2) zapewniæ likwidacjê zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia pracowników, g³ównie przez stosowanie technologii,
urz¹dzeñ, materia³ów nie powoduj¹cych takich zagro¿eñ.
2. Pracownik po zapoznaniu siê z informacjami przedstawionymi przez pracodawcê nt. mog¹cego wyst¹piæ ryzyka zawodowego na danym stanowisku  podpisuje
stosowne owiadczenie.
3. Je¿eli ze wzglêdu na rodzaj procesu pracy likwidacja
zagro¿eñ nie jest mo¿liwa, nale¿y stosowaæ odpowiednie rozwi¹zania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie rodki ochrony zbiorowej, ograniczaj¹ce
wp³yw tych zagro¿eñ na zdrowie i bezpieczeñstwo pracowników.
4. W sytuacji, gdy ograniczenie zagro¿eñ w wyniku zastosowania rozwi¹zañ organizacyjnych i technicznych
nie jest wystarczaj¹ce, pracodawca jest obowi¹zany
zapewniæ pracownikom rodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagro¿eñ.
§6
1. Pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ systematyczne kontrole stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy ze
szczególnym uwzglêdnieniem organizacji procesów
pracy, stanu technicznego maszyn i innych urz¹dzeñ
technicznych oraz ustaliæ sposoby rejestracji nieprawid³owoci i metody ich usuwania.
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2. W razie stwierdzenia bezporedniego zagro¿enia dla
¿ycia lub zdrowia pracowników, osoba kieruj¹ca pracownikami jest zobowi¹zana do niezw³ocznego wstrzymania prac i podjêcia dzia³añ w celu usuniêcia tego
zagro¿enia.
§7
1. Pracodawca jest zobowi¹zany zapewniæ pracownikom
sprawnie funkcjonuj¹cy system pierwszej pomocy w
razie wypadku oraz rodki do udzielania pierwszej pomocy a tak¿e wyznaczyæ pracownika  koordynatora
sprawuj¹cego nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w urzêdzie.
2. Wyznaczenie pracownika  koordynatora, o którym
mowa w ust. 1 nie zwalnia pracodawcy z obowi¹zku
zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy zatrudnionym pracownikom.
Za³¹cznik Nr 12 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego
w Nowym Stawie
OCHRONA PRACY KOBIET
I. PRACE WZBRONIONE WSZYSTKIM KOBIETOM:
§1
1. Wszystkie prace, przy których najwy¿sze wartoci obci¹¿enia prac¹ fizyczn¹ zmierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy przekraczaj¹
2900 kJ.
2. Prace przy rêcznym podnoszeniu, przenoszeniu i przewo¿eniu ciê¿arów o masie przekraczaj¹cej 1/4 wartoci ustalonej dla wszystkich kobiet nie bêd¹cych w ci¹¿y
lub w okresie karmienia:
a) przy rêcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciê¿arów
po powierzchni p³askiej
 3 kg przy pracy sta³ej,
 5 kg przy pracy dorywczej,
b) przy rêcznym przenoszeniu pod górê ( np. schodami itp. ):
 2 kg przy pracy sta³ej,
 3,75 kg przy pracy dorywczej.
§2
II. PRACE WZBRONIONE
KOBIETOM W CI¥¯Y I W OKRESIE KARMIENIA:
1) prace przy obs³udze monitorów ekranowych  powy¿ej 4 godzin na dobê,
2) prace w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
3) kobiety w ci¹¿y nie wolno bez jej zgody delegowaæ
poza sta³e miejsce pracy.
§3
1) pracodawca nie mo¿e wypowiedzieæ ani rozwi¹zaæ
umowy o pracê w okresie ci¹¿y, a tak¿e w okresie urlo-

pu macierzyñskiego pracownicy, chyba ¿e zachodz¹
przyczyny uzasadniaj¹ce rozwi¹zanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy,
2) umowa o pracê zawarta na czas okrelony lub czas
wykonywania okrelonej pracy albo na okres próbny
przekraczaj¹cy jeden miesi¹c, która uleg³aby rozwi¹zaniu po up³ywie trzeciego miesi¹ca ci¹¿y, ulega przed³u¿eniu do dnia porodu,
3) pracodawca zobowi¹zany jest udzieliæ pracownicy ciê¿arnej zwolnieñ od pracy na zalecone badania lekarskie,
4) pracownica karmi¹ca piersi¹ ma prawo do dwóch pó³godzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy  przy karmieniu wiêcej ni¿ jednego dziecka przys³uguj¹ dwie przerwy po 45 minut ka¿da,
5) kobiety opiekuj¹cej siê dzieckiem w wieku do 4 lat nie
mo¿na bez jej zgody zatrudniaæ w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej, jak równie¿ delegowaæ
poza sta³e miejsce pracy,
6) rozwi¹zanie przez pracodawcê umowy o pracê za wypowiedzeniem w okresie ci¹¿y lub urlopu macierzyñskiego mo¿e nast¹piæ tylko w razie og³oszenia upad³oci lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest zobowi¹zany uzgodniæ z reprezentuj¹c¹ pracownicê zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ termin rozwi¹zania umowy o pracê,
7) w razie niemo¿noci w tym okresie zapewnienia innego zatrudnienia, pracownicy przys³uguj¹ wiadczenia
okrelone w odrêbnych przepisach. Okres pobierania
tych wiadczeñ wlicza siê do okresu zatrudnienia, od
którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
§4
W okresie ci¹¿y i urlopu macierzyñskiego obowi¹zuje
zakaz wypowiadania warunków pracy i p³acy ( wynika to
z brzmienia art. 42 § 1 kp).
Za³¹cznik Nr 13 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego
w Nowym Stawie
WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PODLEG£YCH GMINIE
I. JEDNOSTKI BUD¯ETOWE
1) Zespó³ Szkó³ w Nowym Stawie;
2) Szko³a Podstawowa Nr 2 im. W. Pola;
3) Szko³a Podstawowa w Myszewie;
4) Szko³a Podstawowa im. A. Gajewskiego w wierkach;
5) Przedszkole w Nowym Stawie;
6) Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej;
7) Nowostawski Orodek Kultury.
II. ZAK£ADY BUD¯ETOWE
1) Administracja Domów Mieszkalnych.
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§1

UCHWA£A Nr 214/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 25 maja 2001 r.

1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta i gminy w wysokoci
10.386.894,na skutek zwiêkszenia o kwotê
279.114,2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta i gminy w wysokoci
10.595.294,na skutek zwiêkszenia o kwotê
226.114,-

w sprawie ustalenia wysokoci op³aty za wiadczenie
us³ug przedszkolnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, 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 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 art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z pón. zm.)  Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Za wiadczenie us³ug przedszkolnych przekraczaj¹cych
podstawy programowe ( 5 godzin) ustala siê op³atê sta³¹
p³atn¹ miesiêcznie za pobyt ka¿dego dziecka w Przedszkolu w Nowym Stawie w wysokoci:
 85 z³otych
 za drugie i ka¿de kolejne dziecko w Przedszkolu obowi¹zuje obni¿ka 20 % ( op³ata sta³a  68 z³)
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna
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UCHWA£A Nr 212/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 25 maja 2001 r.
w sprawie zmian w bud¿ecie miasta i gminy na 2001
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89,
poz. 401,Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, 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 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 art. 109, ust. 1, art. 124,
ust. 1, art. 128, 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 i Nr 49, poz. 485)  Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:

§2
1. ród³em pokrycia deficytu jest kredyt z Banku Ochrony rodowiska w Elbl¹gu oraz wolne rodki z lat ubieg³ych
2. Ustala siê przychody bud¿etowe w kwocie 600.000,3. Wolne rodki z lat ubieg³ych
50.000,4. Ustala siê rozchody bud¿etowe w kwocie
na skutek zwiêkszenia o kwotê
441.600,zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*
53.000,§3
1. Ustala siê subwencjê ogóln¹ w kwocie
429.663,na skutek zmniejszenia o kwotê
1.053,2. Ustala siê subwencjê owiatow¹ w kwocie
3.110.525,na skutek zwiêkszenia o kwotê
30.128,3. Ustala siê dotacjê celow¹ w kwocie
na skutek zwiêkszenia o kwotê
819.720,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*
197.000,§4
1. Ustala siê realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie
819.720,na skutek zwiêkszenia o kwotê
197.000,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*
2. Ustala siê kwotê wydatków na realizacjê zadañ inwestycyjnych w kwocie
883.000,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*
3. Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
w kwocie
650,4. Ustala siê dotacjê celow¹ dla powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ w kwocie
1.500,§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna
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UCHWA£A Nr XXXV/223/01
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 27 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 oraz pkt 10 oraz
art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58,
* Za³¹czników Nr 3, 4, 5 nie publikuje siê.
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poz. 261, Nr 89, poz. 401,Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 662, 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 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 art. 109, 111, 116
ust. 1, art. 124, ust. 1, art. 128, 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 i Nr 49, poz. 485) oraz
art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49,
poz. 196 z pón. zm.)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

3. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie:
 przenoszenia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w dziale.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2001 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak

§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w kwocie
8.763.883 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie
9.533.883 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Ustala siê niedobór bud¿etowy w kwocie 770.000 z³
ród³em pokrycia niedoboru jest kredyt bankowy.
4. Okrela siê przychody i rozchody zwi¹zane z niedoborem bud¿etowym
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
5. Ustala siê nak³ady inwestycyjne na kwotê
1.054.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
6. Ustala siê dochody i wydatki z zakresu administracji
rz¹dowej zlecone gminom w kwocie
629.320 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
7. Ustala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej
w tym:
a) przychody
45.000 z³
b) rozchody
110.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
8. Ustala siê kwotê dotacji
72.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
9. Ustala siê nak³ady inwestycyjne inwestycji wieloletniej pod nazw¹ budowa gimnazjum w Cewicach
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
10. Ustala siê rezerwy w bud¿ecie w kwocie 244.854 z³
w tym:
a) rezerwa ogólna w kwocie
94.854 z³
b) rezerwa celowa na owiatê w kwocie 150.000 z³
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UCHWA£A Nr XXXV/230/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr I/01/99 Rady Gminy Cewice z dnia 19 stycznia 1999r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Cewicach.
Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.:
Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 662, 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 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) Rada Gminy Cewice
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Cewicach stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr I/01/99
Rady Gminy Cewice z dnia 19 stycznia 1999 r. dokonuje
siê zmian w ten sposób, ¿e:
1. Czêæ II Schemat Organizacyjny Urzêdu Gminy Cewice  przyjmuje postaæ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Czêæ III Organizacyja Urzêdu Gminy Cewice  przyjmuje treæ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

§2

§2

1. Dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych okrela siê kwot¹
62.080 z³
2. Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
okrela siê kwot¹
62.080 z³

Pozosta³e postanowienia uchwa³y Nr I/01/99 Rady
Gminy Cewice z dnia 19 stycznia 1999 r. nie ulegaj¹ zmianie.

§3
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek krótkoterminowych maksymalnie do kwoty
300.000 z³ na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
bud¿etowego deficytu bud¿etu.
2. Upowa¿ania siê Zarz¹d Gminy do samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ maksymalnie do kwoty 600.000 z³.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie publikuje siê.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXV/230/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 28 lutego 2001 r.
II. Schemat organizacyjny Urzêdu Gminy w Cewicach
Rada Gminy

Zarz¹d Gminy
Wójt

Zastêpca Wójta

Skarbnik Gminy
Zespó³ Obs³ugi
Finansowokadrowej

Referat
Bud¿etowy

Zespó³
Utrzymania
Nieruchomoci
i Ochrony
rodowiska

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/230/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 28 lutego 2001 r.
III. ORGANIZACJA URZÊDU GMINY CEWICE
Wójt  Kierownik Urzêdu Gminy  1 etat
Zastêpca Wójta  zastêpca kierownika Urzêdu Gminy,
pe³nomocnik Zarz¹du Gminy ds. profilaktyki alkoholowej,
odpowiedzialny za sprawy sportu, nadzoruje przydzielone stanowiska samodzielne, zastêpuje sekretarza gminy
w przypadku nieobecnoci  nieetatowy lub 1 etat w zale¿noci od uchwa³y Rady Gminy w/s wyboru zastêpcy
wójta
Zespó³ Obs³ugi Finansowo-Kadrowej (ZO) 4 etaty
1. Stanowisko ds. bud¿etów jednostek
2. Stanowisko ds. p³ac i rozliczeñ ZUS
3. Stanowisko ds. ksiêgowania
4. Stanowisko ds. kadrowych i BHP (KA)
Zespó³ prowadzi m.in. bud¿ety jednostek gminnych, które nie posiadaj¹ w³asnych s³u¿b ksiêgowych (obecnie:
szko³y, GCK), sprawy kadrowe i p³acowe pracowników
jednostek gminnych w tym Urzêdu Gminy
Referat Bud¿etowy (RB) 6 etatów
1. Skarbnik Gminy (SK)
2. Stanowisko ds. ksiêgowania
3. Stanowisko ds. Ksiêgowania, podatku VAT, ró¿nych
rozliczeñ i rodków trwa³ych
4. Stanowisko ds. obs³ugi kasowej Urzêdu Gminy i jednostek
5. Stanowisko ds. wymiaru nale¿noci podatkowych
6. Stanowisko ds. windykacji
Referat prowadzi m.in. bud¿et gminny jako ca³oci, ksiêgowoæ Urzêdu Gminy jako zak³adu pracy w zakresie nie
objêtym przez Zespó³ Obs³ugi Finansowo-Kadrowej, podatki i windykacjê nale¿noci oraz us³ugi kasowe
Zespó³ Utrzymania Nieruchomoci i Ochrony rodowiska (ZU) 8 etatów
1. Stanowisko ds. ochrony rodowiska (OS)
2. Stanowisko ds. dokumentowania kosztów i bezrobocia, fakturzysta

Stanowiska
Samodzielne

Sekretarz Gminy
Stanowiska
Samodzielne

Administracja
i obs³uga

3. Stanowisko ds. dokumentowania kosztów, fakturzysta
4. Stanowiska obs³ugi (5 etatów)
 Kierowca, robotnik gospodarczy, konserwator urz¹dzeñ i budowli  2 etaty
 Konserwator budowli i urz¹dzeñ sanitarnych lub wodoci¹gowych  1 etat
 Dozorca wysypiska, robotnik gospodarczy  2 etaty
Zespó³ prowadzi sprawy m.in. ca³oci tematyki ochrony
rodowiska, zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków, gospodarki odpadami w tym utrzymanie wysypisk,
sprawy technicznego utrzymania nieruchomoci gminnych (w tym dróg, naliczania czynszu mieszkaniowego,
gminnych inwestycji realizowanych sposobem gospodarczym, prac interwencyjnych i bezrobocia, sprz¹taniu placów i ulic oraz utrzymaniu pozosta³ej infrastruktury technicznej gminy.
Administracja i Obs³uga (OU) 6 etatów
1. Sekretarz Gminy  kierownik (SG)
2. Stanowisko ds. sekretariatu (AD)
3. Stanowisko ds. archiwum, zaopatrzenia i kontroli (AR)
4. Kierowca
5. Palacz-konserwator, robotnik gospodarczy
6. Sprz¹taczki  ³¹cznie 1 etat
Zespó³ zabezpiecza g³ównie funkcjonowanie Urzêdu
Gminy od strony organizacyjnej. Odpowiedzialny jest za
sprawn¹ organizacjê obs³ugi interesantów, zaopatrzenie
Urzêdu Gminy w niezbêdne materia³y i wyposa¿enie, zabezpieczenie transportu archiwizowanie dokumentacji,
utrzymanie czystoci i stworzenie dogodnych warunków
do wype³niania przez Urz¹d Gminy wszystkich przypisanych mu zadañ.
Stanowiska samodzielne 8 etatów
A. podleg³e Wójtowi:
1. radca prawny (RP)- 0.5 etatu
2. stanowisko ds. obs³ugi organów rady i ochrony po¿arowej (OR)
3. stanowisko ds. obywatelskich i wojskowych- Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego (SO)
4. stanowisko ds. obrony cywilnej i dodatków mieszkaniowych, pe³nomocnik ds. niejawnych (OC)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 693, 694, 695

 1566 

5. stanowisko ds. nadzoru technicznego i inwestycji,
owietlenia ulicznego, zamówieñ publicznych
6. stanowisko ds. rozwoju gminy. strategii, rodków
pomocowych. promocji i wspó³pracy (RG)
B. podleg³e Zastêpcy Wójta
1. stanowisko ds. planowania przestrzennego (PP) 
1/2 etatu
2. stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomociami (GG)
3. stanowisko ds. rolnictwa, ewidencji dzia³alnoci gospodarczej i profilaktyki alkoholowej (RO)
RAZEM 33 LUB 34 ETATY (W ZALE¯NOCI O STATUSU
ZASTÊPCY WÓJTA)

694
UCHWA£A Nr XXVIII/288/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Miasta
w Redzie z tytu³u wykonania bud¿etu miasta za 2000
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 662, 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 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
art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1998r.), Rada
Miejska w Redzie uchwala co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
miasta, udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Miasta za 2000
rok
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿yciem z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
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UCHWA£A Nr XXVIII/290/01
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy rejon
ul. Brzozowej i ul. Nowej.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139,
zm.: Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18, ust. 2,
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58,

poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 662, 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 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) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Redy rejon ul. Brzozowej i ul. Nowej.
§2
1. Ustalenia realizacyjne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy rejonu ul. Brzozowej i ul. Nowej dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
1) US, MN  pow. 0,40 ha  przeznacza siê na cele us³ug
sportu i rekreacji z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jako uzupe³niaj¹cej; dopuszcza siê funkcje
zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np: ma³a gastronomia, drobny handel, obs³uga turystyczna z
zapleczem; ustala siê max. wysokoæ zabudowy 13,0
m oraz min. wielkoæ dzia³ek 1000 m2; ustala siê
mo¿liwoæ powiêkszenia istniej¹cych dzia³ek zabudowy mieszkaniowej przy ul. wierkowej o teren
oznaczony na rysunku planu;nale¿y pozostawiæ 30%
terenu jako biologicznie czynny.
a) Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Obs³uga komunikacyjna  od ulicy Brzozowej. Parkowanie wed³ug programu i potrzeb na terenie lokalizacji.
b) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  w³¹czenie do miejskiego
uk³adu sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do miejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych  do miejskiego uk³adu kanalizacji deszczowej i czêciowe zagospodarowanie w obrêbie terenu przy odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych,
 zaopatrzenie w gaz  z miejskiego uk³adu sieci gazowej,
 zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ,
 elektroenergetyka  w³¹czenie w istniej¹cy uk³ad
sieci elektroenergetycznej,
 usuwanie odpadów sta³ych  w miejsce i sposób
wskazany przez Urz¹d Miasta.
c) Uwarunkowania inne:
a) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi in¿ynieryjnej, tj. sieci podziemnych oraz urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej jeli taka potrzeba wynika z projektów bran¿owych na etapie
projektu budowlanego,
b) obszar planu po³o¿ony jest w strefie ochronnej
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110.
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okre-
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lonego w § 1, sporz¹dzony w skali 1:500.
Na rysunku planu okrelono:
 granicê planu,
 teren mo¿liwy do do³¹czenia do istniej¹cych dzia³ek
zabudowy mieszkaniowej.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci zwi¹zanej z
uchwaleniem planu na 0%
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Redzie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art.
29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
§6
Traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Redy zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXV/
117/88 Miejskiej Rady Narodowej w Redzie dnia 31 maja
1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1988 r. Nr 15, poz. 105).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
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UCHWA£A Nr XXVIII/291/01
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  rejon ul. Olchowej obszar dzia³ek nr 1284, 1285 i 1273/1.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139,
zm.: Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18, ust. 2,
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58,
poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 662, 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
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poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Redy rejon ul. Olchowej obszar dzia³ek nr 1284, 1285 i 1273/1.
§2
1. Ustalenia realizacyjne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy rejonu ul. Olchowej dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
1) MN,U  pow. 0,62 ha  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoci z dopuszczeniem funkcji us³ugowej; dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu
dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; ustala siê max. wysokoæ kalenicy g³ównej
11 m od naturalnej warstwicy przy wejciu do budynku; kalenica g³ówna (rozumiana jako najd³u¿sza
kalenica budynku) równoleg³a do drogi dojazdowej.
Min. wielkoæ dzia³ek 800 m2;nale¿y pozostawiæ 30%
powierzchni terenu jako biologicznie czynny; istniej¹ce zadrzewienia podlegaj¹ ochronie.
2) ZP,KX  pow. 0,37 ha  przeznacza siê na cele zieleni
ogólnodostêpnej z ci¹giem pieszym jak na rysunku
planu.
3) KD,KX  pow. 0,07 ha przeznacza siê na ci¹g pieszo
 jezdny o szer. 8,0 m.
a) Zasady obs³ugi komunikacyjnej
Obs³uga projektowanych terenów mieszkaniowo 
us³ugowych odbywaæ siê bêdzie od istniej¹cej ulicy
Olchowej oraz ci¹gu pieszo  jezdnego powi¹zanego z t¹ ulic¹.
Zasady parkowania:
 dla terenów mieszkaniowych 2st/1 dom, lokalizacja na terenie dzia³ki
 dla us³ug wskanik miejsc parkingowych dla docelowego programu us³ug, 3 miejsca postojowe/
100 m2 p.u. us³ug  lokalizacja na terenie dzia³ki.
b) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  w³¹czenie do miejskiego
uk³adu sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do miejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych  do miejskiego uk³adu kanalizacji deszczowej i czêciowe zagospodarowanie w obrêbie terenu przy odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych,
 zaopatrzenie w gaz  z miejskiego uk³adu sieci gazowej,
 zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem róde³ ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ,
 elektroenergetyka  w³¹czenie w istniej¹cy uk³ad
sieci elektroenergetycznej,
 usuwanie odpadów sta³ych  w miejsce i sposób
wskazany przez Urz¹d Miasta.
c) Uwarunkowania inne
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi in¿ynieryjnej tj. sciei podziemnych oraz urz¹dzeñ sie-
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ciowych infrastruktury technicznej, jeli taka potrzeba
wynika z projektów bran¿owych na etapie projektu budowlanego,
 w projektach zabudowy i zagospodarowania terenu
nale¿y uwzglêdniæ przebieg linii energetycznej 110 kV
ze stref¹ ochronn¹ jak na rysunku planu,
 obszar planu po³o¿ony jest w strefie ochronnej G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110,
 w granicach obszaru zalewowego obowi¹zuje zakaz
lokalizowania obiektów budowlanych.
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, sporz¹dzony w skali 1:500.
Na rysunku planu okrelono:
 granicê planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 projektowany ci¹g pieszy,
 istniej¹c¹ liniê energetyczn¹ 110 KV ze stref¹ 40,0 m.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci zwi¹zanej z
uchwaleniem planu na 20%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Redzie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29
ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu, miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Redy zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXV/117/88 Miejskiej Rady Narodowej w Redzie dnia
31 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1988 r. Nr 15, poz. 105)
oraz we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu, miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej Reda  Ciechocino
 rejon ul. Kazimierskiej zatwierdzony Zarz¹dzeniem Naczelnika Miasta Redy Nr 9/80 z dnia 3 lipca 1980 r. (Dz. Urz.
WRN z 1980 r. Nr 2, poz. 14) w granicach terenu objêtego niniejszym planem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
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UCHWA£A Nr XXVII/411/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzia³ek nr nr 29/2 i 25/1
po³o¿onych w Kartuzach przy ul. Chmieleñskiej.
Na podstawie art. 7 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r . Nr
15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z 2001
r. Nr l4, poz. 124) oraz zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1, art. 42 ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8
marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.:
Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 662, 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada Miejska
w Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego polegaj¹cy na zmianie miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹ nr XIV/38/80 RN MiG Kartuzy z dnia 26 marca 1980 r. (Dz. Urz. WRN z 1980 r. Nr 9,
poz. 32 z pón. zm.) obejmuj¹cy czêci dzialek nr nr 29/2
i 25/1 przy ul. Chmieleñskiej w Kartuzach o nastêpuj¹cej
treci:
 czêæ dzia³ki nr 29/2 przy ul. Chmieleñskiej przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniowo  pensjonatow¹ oraz drogê dojazdow¹ i ci¹g pieszy,
 czêæ dzia³ki nr 25/1 przy ul. Chmieleñskiej przeznacza siê pod drogê dojazdow¹.
§2
Ustalenia szczegó³owe w formie karty terenu s¹ nastêpuj¹ce:
MIATO KARTUZY
1. KARTA TERENU Nr D.03 za³. l rys. planu
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia:
Kartuzy ul. Chmieleñska
czêæ dzia³ki Nr 29/2 pow. 0,870 ha
czêæ dzia³ki Nr 25/1 pow. 0,034 ha
w³asnoæ: prywatna
MP  teren zabudowy mieszkaniowo  pensjonatowej
KD  wewnêtrzna droga dojazdowa
KX  ci¹g pieszy
4. Warunki urbanistyczne:
przewidywane trzy dzia³ki budowlane
na ka¿dej dzia³ce jeden budynek mieszkaniowo  pensjonatowy bez jakiejkolwiek zabudowy towarzysz¹cej
gospodarczo  gara¿owej (ewentualne gara¿e na samochody osobowe winny byæ wbudowane w bry³ê
zasadnicz¹ budynku)
maks. iloæ kondygnacji: 1 + poddasze u¿ytkowe
maks. wysokoæ budynku 10,00 m  od najni¿ej po³o¿onego punktu terenu do kalenicy
wysokoæ posadowienia parteru maks. 0,60 cm licz¹c
w najwy¿ej po³o¿onym punkcie terenu
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dachy wielospadowe symetryczne o k¹cie nachylenia od 30°-45°
budynki o wysokich walorach architektonicznych nawi¹zuj¹cych do tradycji historycznych
powierzchnia u¿ytkowa funkcji mieszkaniowej nie
mo¿e przekraczaæ 50% ca³ej powierzchni u¿ytkowej
budynku
nieprzekraczalne linie zabudowy 4,0 m, 30,0 m i
65,0 m tak jak na rysunku planu
5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
komunikacja  zapewnienie dojazdu do dzia³ek poprzez projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹ do ul. Chmieleñskiej
woda z wodoci¹gu miejskiego
cieki sanitarne do istniej¹cego kolektora sanitarnego
odprowadzanie wód opadowych na w³asny teren
ogrzewanie  rozwi¹zania w³asne z preferencj¹ paliw
niskoemisyjnych
energia elektryczna z istniej¹cej sieci NN w uzgodnieniu z Zak³adem Energetycznym
wywóz mieci na wysypisko gminne Kartuzy Grzybno
6. Parkingi:
miejsca postojowe wy³¹cznie w granicach w³asnych
dzia³ek
7. Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 od strony jeziora Karczemnego nieprzekraczalna
linia zabudowy 65,0 m w najbli¿szym punkcie
 od strony lasu nieprzekraczalna linia zabudowy
30,0 m
9. Stawka procentowa:
30%
10. Strefy:
 nie wystêpuj¹
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, sporz¹dzony w skali 1:500 oznaczony Nr D.03.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci  30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawania z tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Kartuzy zatwierdzony uchwa³¹
Nr XIV/38/80 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z
dnia 26 marca 1980 r. w granicach ustalonych niniejszym
planem miejscowym.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie w
dniu podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

698
POROZUMIENIE Nr 27
z dnia 11 maja 2001 r.
(dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rz¹dowej objête mecenatem pañstwa w dziedzinie kultury)
zawarte w Warszawie,
pomiêdzy Kazimierzem Micha³em Ujazdowskim Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zwanym dalej "Ministrem"
a Urzêdem Miejskim w Gdañsk
z siedzib¹ w 80-802 Gdañsk ul. Nowe Ogrody 8/12
reprezentowanym przez p. Paw³a Adamowicza
 Prezydenta Miasta Gdañska
p. Adama Landowskiego
 Wiceprezydenta Miasta Gdañska
zwanym dalej jednostk¹ samorz¹du
§1
1. Na podstawie niniejszego porozumienia jednostka samorz¹du zobowi¹zuje siê do realizacji zadania.
 Wydania dwumiesiêcznika Ruch Teatralny przez
instytucjê kultury Centrum Edukacji Teatralnej, dla
której jest organizatorem.
Szczegó³owy zakres rzeczowo-finansowy zawiera za³¹cznik nr 1 do porozumienia, sk³adaj¹cy siê z wniosku
finansowego oraz ca³kowitego kosztorysu zadañ.
Minister owiadcza, ¿e na sfinansowanie realizacji zadania okrelonego w ust. 1 udziela jednostce samorz¹du na podstawie niniejszego porozumienia dotacji
w trybie § 1 pkt. 2 oraz § 3 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 9.05.2000 r. w sprawie okrelenia zakresu zadañ w dziedzinie kultury objêtych mecenatem pañstwa oraz szczegó³owych zasad i trybu udzielania jednostkom samorz¹du terytorialnego dotacji na
te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych, zwi¹zanych z prowadzeniem
instytucji kultury, przejêtych w dniu 1 stycznia 1999 r.
(Dz. U. Nr 40, poz. 463) z przeznaczeniem na druk i papier do wysokoci dotacji.
§2
Jednostka samorz¹du zobowi¹zuje siê do zamieszczenia w materia³ach reklamowych (plakatach, programach,

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 698

 1570 

katalogach, zaproszeniach, informacjach itp.) zapisu: Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
§3
Jednostka samorz¹du zobowi¹zuje siê wykonaæ prace
objête zadaniem, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie do dnia 15 grudnia 2001 r.
§4
Strony porozumienia zgodnie ustalaj¹, ¿e kwota o której mowa w § 5 mo¿e byæ wydatkowana jedynie na cele
wskazane w § 1 ust. 1.
§5
Minister przeka¿e jednostce samorz¹du na realizacjê
zadañ dotacjê celow¹ (zwan¹ dalej dotacj¹) w wysokoci
z³ 40.000 (s³ownie z³otych: czterdzieci tysiêcy) z rozdzia³u 92105 § 2020 w terminie do dnia 30 lipca, na konto
bankowe Urzêdu Miejskiego Gdañsk na konto 1160105842-555000-929 w banku BIG Bank Gdañski lII O/Gdañsk.
§6
1. Jednostka samorz¹du zobowi¹zuje siê do:
a) nadzoru nad przebiegiem realizacji zadañ oraz sposobem wydatkowania przyznanych rodków finansowych,
b) przeprowadzenia kontroli w instytucjach kultury realizuj¹cych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1,
c) niezw³ocznego zawiadomienia Ministra o stwierdzonych nieprawid³owociach,
d) podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu wyjanienie przyczyn wyst¹pienia nieprawid³owoci, oraz
dzia³añ zmierzaj¹cych do usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci,
e) przekazania w terminie 7 dni  na ¿yczenie Ministra
 informacji o zakresie i sposobie realizacji porozumienia.
2. Je¿eli instytucja kultury realizuj¹ca zadanie, o którym
mowa w § 1 ust. 1 nie usunie nieprawid³owoci na ¿¹danie jednostki samorz¹du, jednostka samorz¹du za¿¹da zwrotu przekazanej dotacji oraz wstrzyma przekazanie instytucji pozosta³ych rat dotacji.
3. rodki finansowe zwrócone do jednostki samorz¹du
lub nie przekazane na podstawie ust. 2 niniejszego §
podlegaj¹ zwrotowi na rzecz Ministra.
§7
Jednostka samorz¹du jest obowi¹zana do przed³o¿enia zleceniodawcy sprawozdañ merytorycznych i sprawozdañ finansowych oraz sprawozdania z przeprowadzonej kontroli. Sprawozdania powinny byæ przed³o¿one do
dnia 15 grudnia 2001 r.
§8
1. Sprawozdanie merytoryczne powinno zawieraæ w
szczególnoci nastêpuj¹ce informacje: termin i miejsce zadañ, iloæ uczestników i wykonawców (krajowych
i zagranicznych) , listê wspó³organizatorów zadania
(zadañ), opis przebiegu zadañ wraz z wnioskami odnonie osi¹gniêcia zamierzonych celów, dokumentacjê przebiegu zadañ (tj. foldery, recenzje, zdjêcia itp.).
2. Sprawozdanie finansowe powinno zawieraæ nastêpuj¹ce informacje: przeznaczenie dotacji, rozliczenie wp³ywów i poniesionych kosztów ca³oci zadañ, wyszcze-

gólnienie wysokoci i róde³ finansowania oraz zestawienie przekazanych dotacji wed³ug instytucji kultury.
Sprawozdanie wype³nione przez MKiDN w czêci dotycz¹cej planowanej dotacji stanowi za³¹cznik Nr 2 do
niniejszego porozumienia. Na etapie rozliczania dotacji nale¿y uzupe³niæ kolumny dotycz¹ce wykonania
§9
1. rodki finansowe uzyskane na podstawie niniejszego
porozumienia podlegaj¹ zwrotowi w czêci, w jakiej
zadanie nie zosta³o wykonane. Zwrotowi podlega równie¿ niewykorzystana kwota dotacji.
2. Jednostka samorz¹du o przekazaniu rodków finansowych zgodnie z niniejszym paragrafem powiadomi Ministra na pimie oraz przele kserokopiê przelewu powiadczon¹ za zgodnoæ z orygina³em.
§ 10
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ra¿¹cego naruszenia niniejszego porozumienia, a w szczególnoci nieterminowego
wykonania porozumienia lub nienale¿ytego jego wykonania, zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego
zadania (zadañ), wykorzystania dotacji na inne cele ni¿
okrelone w porozumieniu.
§ 11
Wszelkie dodatkowe, uzasadnione zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadañ bêd¹cych przedmiotem niniejszego porozumienia, w tym zakresu finansowego, wymagaj¹ sporz¹dzenia pisemnego aneksu i
zgody obu stron pod rygorem niewa¿noci.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje siê przepisy ustawy o finansach publicznych
§ 13
Porozumienie spisano w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 1 dla ka¿dej ze stron.
Minister
K.M. Ujazdowski

Jednostka
samorz¹du terytorialnego
Prezydent Miasta Gdañska
P. Adamowicz
Wiceprezydent Miasta Gdañska
A. Landowski
Za³¹cznik Nr 1

Warunki niezbêdne wniosku finansowego
o przyznanie dotacji celowej na zadanie w trybie § 1
punktu 2 oraz § 3 ustêp 1, 2 Rozporz¹dzenia RM
z dnia 9 maja 2000 r.
w sprawie okrelenia zakresu zadañ w dziedzinie kultury objêtych mecenatem pañstwa oraz szczegó³owych
zasad i trybu udzielania jednostkom samorz¹du terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych, zwi¹zanych z
prowadzeniem instytucji kultury, przejêtych w dniu 1
stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 463)
I. Nazwa jednostki samorz¹du terytorialnego Urz¹d Miejskiej w Gdañsku Wydz. Spraw Spo³ecznych  Ref. Kultury
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Adres: Miejscowoæ: Gdañsk
Kod pocztowy 80-802
Województwo: pomorskie
Powiat: Gdañsk
Ulica: Nowe Ogrody
nr domu 8/12 tel. + 58 302-02-34
fax + 58 302-02-34
e-mail kultura @ Gdañsk.gda.pl
Nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z MKiDN:
Karin Kamierczak  Kierownik Ref. Kultury WSSUN
Gdañsk
Nr konta 11601058-42-555000-929 w banku BIG Bank
Gdañski III O/Gdañsk
II. Informacja o zadaniu:
1. Nazwa instytucji kultury (realizatora zadania), dla której organizatorem jest jednostka samorz¹du terytorialnego: Centrum Eduklacji Teatralnej
2. Adres 80-851 Gdañsk, ul. Korzenna 33/35
3. Nazwa zadania: Ruch Teatralny. Krajowy Serwis wiadomoci teatralnych.
4. Termin i miejsce realizacji zadania: Gdañsk, rok 2001
5. Zadanie odbywa siê* jednorazowo, ka¿dego roku,
co dwa lata, co trzy lata, w innym cyklu  podaæ w
jakim: od padziernika do czerwca, w cyklu sezonu
teatralnego ................................ (*  w³aciwe podkreliæ).
Dyrektor Wydzia³u
Wiceprezydent
Spraw Spo³ecznych Miasta Gdañska
K. Konieczny
A. Landowski

Prezydent
Miasta Gdañska
P. Adamowicz
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UCHWA£A Nr 252/XXXII/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 26 czerwca 2001 r.
w sprawie op³at za sk³adowanie odpadów na wysypisku odpadów komunalnych, dla obszaru gminy Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 662, 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 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 91, poz 1009; Nr 95, poz. 1041), w zwi¹zku z art. 4, ust.
1, pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) Rada
Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za sk³adowanie 1 m szeciennego odpadów komunalnych na wysypisku odpadów sta³ych w
Gniewinie w wysokoci 6, 00 z³ plus VAT.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr 294/XXXV/01
Rady Miasta Malborka
z dnia 20 lipca 2001 r.
w sprawie utworzenia na terenie miasta Malborka zamkniêtych obwodów g³osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
tworzy siê nastêpuj¹ce obwody zamkniête na terenie
miasta Malborka:
1. Obwód zamkniêty Nr 21  z siedzib¹ obwodowej
komisji wyborczej w Domu Pomocy Spo³ecznej w
Malborku ul. S³owackiego 45.
2. Obwód zamkniêty Nr 22  z siedzib¹ obwodowej
komisji wyborczej w Zak³adzie Karnym w Malborku
ul. Poczty Gdañskiej 19a.
3. Obwód zamkniêty Nr 23  z siedzib¹ obwodowej
komisji wyborczej w Szpitalu w Malborku ul. Armii
Krajowej 106.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski
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Gdañsk, dnia 16 lipca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/325-A/7/2001/II/SA
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 18 maja 2001 r.
Wodoci¹gowo-Ciep³owniczej Spó³ki z o.o.
COWIK z siedzib¹ w Bartoszycach
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 510005847

Dziennik Urzêdowy
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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 (- 6,12)%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 35,21%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 30
czerwca 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/126/325/U/1/98/MJ z
dnia 1 padziernika 1998 r.
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/134/325/U/
1/98/MJ z dnia 1 padziernika 1998 r.
w dniu 18 maja 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 (Dz. U. Nr 54 z pón. zm.) zwanej
dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa
energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla
ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b)i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej.
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 na podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym
poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12
ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Ponadto Przedsiêbiorstwo skorzysta³o z § 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 okresie stosowania taryfy. Wp³yw na okrelenie wysokoci wspó³czynników korekcyjnych mia³y zmiany w warunkach funkcjonowania Przedsiêbiorstwa, w
szczególnoci za wzrost op³at z tytu³u waloryzacji pobieranego przez Gminê czynszu dzier¿awnego za budynki i grunty, wzrost cen paliw i energii, wzrost odpisów
amortyzacyjnych z tytu³u oddawania do eksploatacji nowych i zmodernizowanych urz¹dzeñ, zmniejszenie strat
ciep³a na przesyle.
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 30 czerwca 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.
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 z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji 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 zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
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 Warmiñsko-Mazurskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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Otrzymuj¹:
1. Wodoci¹gowo-Ciep³ownicza Sp. z o.o. COWIK
ul. Limanowskiego 1
11-200 Bartoszyce
2. Pan Zbigniew Babalski
Wojewoda Warmiñsko-Mazurski
3. a/a

TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI
PREZESA URE
Nr OGD-820/325-A/7/2001/II/SA
z dnia 16 lipca 2001 r.
Spis treci
Czêæ 1
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ 2
Zakres 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

6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

CZÊÆ 1
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1) 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, 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),
2) rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053),
3) 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),
4) odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
5) wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego,

13)
14)

15)

16)

17)
18)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

tj. Wodoci¹gowo  Ciep³ownicza Spó³ka z o.o. COWIK w Bartoszycach, zwana dalej COWIK,
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 lokalnym 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,
grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny, obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
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 mo¿e wyst¹piæ w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach, znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba punktów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na
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,
warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura
powietrza atmosferycznego, okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,
sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne
powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a
w celu ogrzewania obiektów,
ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje od-
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biorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc
cieplna nie przekracza 0,2 MW.
ród³a ciep³a:
 K1  Kot³ownia Rejonowa mia³owa przy ul. Bema 36 w
Bartoszycach, lokalne ród³a ciep³a zlokalizowane w
Bartoszycach, wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe, opalane paliwem gazowym:
 K2  ród³o ciep³a przy ul. Jagieloñczyka 9
 K3  ród³o ciep³a przy ul. Robotniczej 4
 K4  ród³o ciep³a przy ul. Hubalczyków 4
 K5  ród³o ciep³a przy ul. Konopnickiej 1
 K6  ród³o ciep³a przy ul. Kêtrzyñskiej 26.
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
COWIK prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie
zaopatrzenia w ciep³o na terenie miasta Bartoszyce, na
podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  z dnia 1padziernika 1998 r.
Nr WCC/126/325/U/1/98/MJ,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  z dnia 1padziernika 1998 r. Nr PCC/134/325/U/1/98/MJ.

ródle ciep³a K1, dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ i grupowe wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ COWIK i przez niego eksploatowane.
GRUPA B  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a K1, dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne i instalacje odbiorcze za nimi stanowi¹ce w³asnoæ COWIK i przez niego eksploatowane.
GRUPA C  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a K1, dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ COWIK i przez niego eksploatowane.
GRUPA D  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a K1, dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i przez niego eksploatowane.
GRUPA E  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
lokalnych ród³ach ciep³a K2, K3, K4, K5, K6, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ
bazowych cen i stawek op³at

CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA A  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w

Lp.

Grupa

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹
[ z³/MW]
Roczna

Rata
miesiêczna

4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.

Stawki op³aty za us³ugi przesy³owe
Op³ata
za
ciep³o
[z³/GJ]

Op³ata sta³a
Roczna
[z³/MW]

Rata
miesiêczna
[z³/MW]

Stawka op³aty
abonamentowej
[ z³/punkt pom. ]

Op³ata
zmienna
[z³/GJ]

Roczna

Rata
miesiêczna

Cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

Bazowe ceny i stawki op³at
1.

Grupa A

39 271,14

3 272,60

14,81

10 421,11

868,43

4,49

135,94

11,33

7,23

2.

Grupa B

39 271,14

3 272,60

14,81

16 148,76

1 345,73

6,31

135,94

11,33

7,23

3.

Grupa C

39 271,14

3 272,60

14,81

10 947,75

912,31

5,15

135,94

11,33

7,23

4.

Grupa D

39 271,14

3 272,60

14,81

5 159,48

429,96

2,34

135,94

11,33

7,23

-

-

-

-

Stawki op³at za zamówion¹ moc ciepln¹ i ciep³o
5.

Grupa E

73 505,25

6 125,44

22,47

-

-

Dziennik Urzêdowy
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4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*.
Op³ata za moc
zamówion¹ [z³/MW]
Lp.

Grupa
Roczna

Rata
miesiêczna

Stawki op³aty za us³ugi przesy³owe
Op³ata
za
ciep³o
[z³/GJ]

Op³ata sta³a
Roczna
[z³/MW]

Rata
miesiêczna
[z³/MW]

Stawka op³aty
abonamentowej
[ z³/punkt pom. ]

Op³ata
zmienna
[z³/GJ]

Roczna

Rata
miesiêczna

Cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

Bazowe ceny i stawki op³at
1.

Grupa A

47 910,79

3 992,57

18,07

12 713,75

1 059,48

5,48

165,85

13,82

8,82

2.

Grupa B

47 910,79

3 992,57

18,07

19 701,49

1 641,79

7,70

165,85

13,82

8,82

3.

Grupa C

47 910,79

3 992,57

18,07

13 356,26

1 113,02

6,28

165,85

13,82

8,82

4.

Grupa D

47 910,79

3 992,57

18,07

6 294,57

5 24,55

2,85

165,85

13,82

8,82

Stawki op³at za zamówion¹ moc ciepln¹ i ciep³o
5.

Grupa E

89 676,41

7 473,04

0,00

27,41

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22 %
4.3.Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. 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 sporz¹dzenia 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 1998 r. 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 jest on wy¿szy
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o
których mowa w pkt. 4.3.1.
CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at.
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:
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
 niedotrzymania przez COWIK standardów jakocio-

wych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ bêd¹ nie wczeniej ni¿ 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Warmiñsko  Mazurskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ wystawienia pierwszej faktury za ciep³o.
Prezes
A. Lewicki

Cz³onek Zarz¹du
A. Sikorski
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Gdañsk, dnia 23 lipca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/9107-A/10/IA/2001/AP
DECYZJA CZÊCIOWA
Na podstawie art. 47 ust. 2 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,
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poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i
Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) 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) oraz § 2 i 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w
sprawie szczegó³owego zasiêgu terytorialnego i w³aciwoci rzeczowej Oddzia³u Centralnego i oddzia³ów terenowych Urzêdu Regulacji Energetyki (Dz. U. Nr 162,
poz. 1141),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 9 kwietnia 2001 r.
Inwestycji Energetycznych
Gigaterm Inwestment
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Gdyni
posiadaj¹cych statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 191524858
zwanych w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ w czêci, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji, taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, dla nastêpuj¹cych miast i grup odbiorców:
a) Koszalin  grupa odbiorców W 1.3;
b) Barwice  grupa odbiorców W 1.5 i W 2.1.1;
c) Czaplinek  grupa odbiorców W 2.1.3;
d) Kalisz Pomorski  grupa odbiorców W 2.1.4;
e) Bonin  grupa odbiorców W 2.2.
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a,
które zosta³y zawarte w cenach i stawkach op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 31 padziernika 2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/686/107/W/3/98/RW z
dnia 8 grudnia 1998 r., zmienion¹ decyzjami:
Nr WCC/686A/107/W/3/2000/RW z dnia 10 lutego
2000 r. oraz Nr WCC/686B/107/W/3/2000/RW z dnia
24 lipca 2000 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/714/107/W/
3/98/RW z dnia 8 grudnia 1998 r, zmienion¹ decyzjami: Nr PCC/714/S/107/U/99 z dnia 2 sierpnia 1999 r.,
Nr PCC/714A/107/W/3/2000/RW z dnia 10 lutego
2000 r. oraz Nr PCC/714B/107/W/3/2000/RW z dnia
24 lipca 2000 r.
w dniu 9 kwietnia 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.

Poz. 702

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) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo zgodnie z udzielonymi w chwili obecnej koncesjami prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na terenie omiu miejscowoci, Koszalin, Barwice, Czaplinek, Kalisz Pomorski, Bonin, Sianów, Gdynia i Warszawa.
Jednoczenie Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê dla
odbiorców zaopatrywanych w ciep³o w miejscowoci
Koszalin (grupa odbiorców W 1.3), Barwice (grupa odbiorców W 1.5 i W 2.1.1), Czaplinek (grupa odbiorców
W 2.1.3); Kalisz Pomorski (grupa odbiorców W 2.1.4), Bonin (grupa odbiorców W 2.2) 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 dla tych odbiorców skalkulowane przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy
ustalonych na podstawie zweryfikowanych porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w
roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Natomiast w chwili obecnej, w odniesieniu do pozosta³ych cen i stawek op³at ustalonych przez Przedsiêbiorstwo i objêtych pozosta³¹ czêci¹ wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a, tj: ustalonych dla odbiorców zaopatrywanych w ciep³o w miejscowoci Koszalin (grupa taryfowa W 1.1 i W 1.2), Barwice (grupa taryfowa W 1.4 i W
1.6.), Kalisz Pomorski (grupa taryfowa W 1.7 i W 1.8) oraz
Sianowie, Gdyni i Warszawie, toczy siê postêpowanie
wyjaniaj¹ce. Ich zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia nast¹pi po zakoñczeniu tego¿ postêpowania administracyjnego.
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 okresie stosowania taryfy.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw uwzglêdnione zosta³y w
cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
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Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 31 padziernika 2002 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.
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 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 oraz Dzienniku
Urzêdowym Województwa Zachodnio  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.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski,
2. Pan W³adys³aw Lisewski
Wojewoda Zachodnio  Pomorski,
3. Inwestycje Energetyczne
GIGATERM INVESTMENT Sp. z o.o.
ul. Batorego 28-32
81-366 Gdynia
4. a/a

Dziennik Urzêdowy
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TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 23 lipca 2001 r.
Nr OGD-820/9107-A/10/IA/2001/AP

SPIS TRECI
CZÊÆ 1
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ 2
Zakres 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
Czêæ 1
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1.1.Objanienie pojêæ u¿ywanych w taryfie.
1) 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),
2) 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),
3) 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),
4) wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne, zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a
we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ tego ciep³a, tj. Gigaterm Investment Spó³ka
z o.o. z siedzib¹ w Gdyni ul. Batorego 28-32, zwane dalej Gigaterm Investment,
5) odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy zawartej z
przedsiêbiorstwem energetycznym,
6) ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
7) lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie
ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje
odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona
moc nie przekracza 0,2 MW,
8) 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,
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9) 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,
10) 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,
11) grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
12) warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o,
13) 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 obiektach,
14) zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektem,
15) obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
16) 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,
17) 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,
18) moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a
lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
19) 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,
20) sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne
powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a
w celu ogrzewania obiektów.
1.2.U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
a) opomiarowane lokalne ród³a ciep³a:
 ród³o nr 2  ród³o ciep³a zlokalizowane w Koszalinie przy ul. Zwyciêstwa 111, wytwarzaj¹ce
ciep³o w postaci gor¹cej wody, pochodz¹ce z
przetworzenia paliwa gazowego.
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 ród³o nr 5  ród³o ciep³a zlokalizowane w Barwicach przy ul. Wojska Polskiego 6, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody, pochodz¹ce z przetworzenia oleju opa³owego,
b) opomiarowane ród³a ciep³a dla których zamówiona
moc cieplna nie przekracza 1 MW:
 ród³o nr 1  ród³o ciep³a zlokalizowane w Koszalinie przy ul. S³owackiego 11, wytwarzaj¹ce ciep³o w
postaci gor¹cej wody pochodz¹ce z przetworzenia
paliwa gazowego,
 ród³o nr 3  ród³o ciep³a zlokalizowane w Koszalinie przy ul. Zwyciêstwa 137-139, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodz¹ce z przetworzenia paliwa gazowego,
 ród³o nr 4  ród³o ciep³a zlokalizowane w Barwicach przy ul. Wojska Polskiego 74, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodz¹ce z przetworzenia oleju opa³owego,
 ród³o nr 6  ród³o ciep³a zlokalizowane w Barwicach przy ul. Zwyciêzców 22, wytwarzaj¹ce ciep³o
w postaci gor¹cej wody pochodz¹ce z przetworzenia oleju opa³owego,
 ród³o nr 7  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kaliszu
Pomorskim przy ul. wiêtego Wojciecha, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodz¹ce z
przetworzenia paliwa gazowego,
· ród³e nr 8  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kaliszu
Pomorskim przy ul. Wolnoci 13, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodz¹ce z przetworzenia paliwa gazowego,
c) pozosta³e ród³a ciep³a:
 ród³o nr 9  ród³o ciep³a (kot³ownia rejonowa Bratek) zlokalizowane w Sianowie przy ul. Dêbowa 23,
wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodz¹ce z przetworzenia paliwa gazowego,
 ród³o nr 10  ród³o ciep³a zlokalizowane w Barwicach przy ul. Pomorskiej 6, wytwarzaj¹ce ciep³o w
postaci gor¹cej wody pochodz¹ce z przetworzenia
paliwa gazowego,
 ród³o nr 11  ród³o ciep³a zlokalizowane w Gdyni
przy ul. Godebskiego, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodz¹ce z przetworzenia paliwa gazowego,
 ród³o nr 12  ród³o ciep³a zlokalizowane w Czaplinku, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody
pochodz¹ce z przetworzenia paliwa gazowego,
 ród³o nr 13  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kaliszu
Pomorskim przy ul. Sikorskiego 6, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodz¹ce z przetworzenia paliwa gazowego.
 ród³a nr 14 -ród³o ciep³a zlokalizowane w Sianowie przy ul. S³owackiego 30  Osiedle Piastów wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodz¹ce z przetworzenia paliwa gazowego.
 ród³o nr 15  ród³o ciep³a (kot³ownia rejonowa Bonin) zlokalizowane w Boninie wytwarzaj¹ce ciep³o
w postaci gor¹cej wody pochodzi z przetworzenia
paliwa gazowego,
 ród³o nr 16 ród³o ciep³a (ciep³ownia miejska
ZWAR) zlokalizowane w Warszawie przy ul. ¯egañska 1, z której ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodzi z przetworzenia paliwa sta³ego i gazowego.
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Czêæ 2
Zakres dzia³alnoci zwi¹zanej
z zaopatrzeniem w ciep³o

Przedmiotem dzia³alnoci przedsiêbiorstwa jest zaspokajanie potrzeb odbiorców w zakresie zaopatrzenia
w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/686/107/W/3/98/RW
dnia 8 grudnia 1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr
WCC/686A/107/W/3/2000/RW z dnia 10 lutego 2000
r. oraz Nr WCC/686B/107/W/3/2000/RW z dnia 24 lipca 2000 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a decyzj¹ Nr PCC/714/
107/W/3/98/RW z dnia 8 grudnia 1998 r, zmienion¹
decyzjami: Nr PCC/714/S/107/U/99 z dnia 2 sierpnia
1999 r., Nr PCC/714A/107/W/3/2000/RW z dnia 10
lutego 2000 r. oraz Nr PCC/714B/107/W/3/2000/RW
z dnia 24 lipca 2000 r.
Czêæ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
W 1.1 odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle
nr 1 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
W 1.2 odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle
nr 2 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
W 1.3 odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle
nr 3 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
W 1.4 odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle
nr 4 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
W 1.5 odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle
nr 5 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
W 1.6 odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle
nr 6 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
W 1.7 odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle
nr 7 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
W 1.8 odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle
nr 8 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
W 1.9 odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle
nr 9 dostarczane jest bezporednio do sieci ciep³owniczej odbiorców.
W 2.1.1 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle
nr 10 dostarczane jest do obiektów poprzez wysokoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gigaterm Investment i przez niego eksploatowan¹ oraz
wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez
nich eksploatowane.
W 2.1.2 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle
nr 11 dostarczane jest do obiektów poprzez wysokoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gigaterm Investment i przez niego eksploatowan¹ oraz
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wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez
nich eksploatowane.
W 2.1.3 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle
nr 12 dostarczane jest do obiektów poprzez wysokoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gigaterm Investment i przez niego eksploatowane oraz
wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez
nich eksploatowane.
W 2.1.4 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle
nr 13 dostarczane jest do obiektów poprzez wysokoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gigaterm Invetment i przez niego eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich
eksploatowane.
W 2.1.5 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle
nr 14 dostarczane jest do obiektów poprzez wysokoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gigaterm Investment i przez niego eksploatowan¹ oraz
wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez
nich eksploatowane.
W 2.2 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle nr
15 dostarczane jest do obiektów poprzez wysokoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ Gigaterm Investment i przez niego eksploatowane.
W 3.1 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle nr
16 dostarczane jest do obiektów w Aninie poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gigaterm Investment
i przez niego eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
W 3.2. odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle
nr 16 dostarczane jest do obiektów w Miêdzylesiu poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gigaterm
Investment i przez niego eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
W 3.3 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle nr
16 dostarczane jest do obiektów wzd³u¿ Królewskiej Drogi poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gigaterm Investment i przez niego eksploatowan¹ oraz wêz³y
cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
W 3.4 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle nr
16 dostarczane jest do obiektów Sadul poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gigatermu Investment i
przez niego eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
W 3.5 odbiorcy, którym ciep³o na potrzeby centralnego ogrzewania wytwarzane w ródle nr 16 dostarczane
jest do obiektów ABB Zamech S.A poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gigaterm Investment i przez
niego eksploatowane oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
W 3.6 odbiorcy, którym ciep³o na potrzeby technologiczne wytwarzane w ródle nr 16 dostarczane jest do
obiektów ABB Zamech S.A wysokoparametrow¹ sieci¹
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gigaterm Investment
i przez niego eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
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Czêæ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at

4.1.Bazowe ceny i stawki op³at:
Grupa taryfowa W. 1.1**
Grupa taryfowa W. 1.2 **
Grupa taryfowa W. 1.3

Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at

Jednostki miary

Netto

Brutto*

a

b

c

d

e

roczna

z³/MW/rok

60 262,44

73 520,18

miesiêczna

z³/MW/m-c

5 021,87

6 126,68

z³/GJ

23,76

28,99

1

2

Bazowa
stawka op³aty
za zamówion¹
moc ciepln¹

Bazowa stawka op³aty
za ciep³o

Grupa taryfowa W. 1.4 **
Grupa taryfowa W. 1.5

Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at

Jednostki miary

Netto

Brutto*

a

b

c

d

e

roczna

z³/MW/rok

88 847,04

108 393,39

miesiêczna

z³/MW/m-c

7 403,92

9 032,78

z³/GJ

33,03

40,30

1

2
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa

taryfowa
taryfowa
taryfowa
taryfowa

Bazowa
stawka op³aty
za zamówion¹
moc ciepln¹

Bazowa stawka op³aty
za ciep³o

W. 1.6 **
W. 1.7 **
W. 1.8 **
W.1.9 **

Grupa taryfowa W. 2.1.1

Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at

Jednostki miary

Netto

Brutto*

a

b

c

d

e

roczna

Z³/MW/rok

34 996,44

42 695,66

miesiêczna

Z³/MW/m-c

2 916,37

3 557,97

z³/GJ

23,48

28,65

3

9,05

11,04

2

Bazowa cena za
zamówion¹ moc
ciepln¹
Bazowa cena ciep³a

3

Bazowa cena nonika ciep³a

4

Bazowa stawka
op³aty sta³ej za
us³ugi przesy³owe

5

Bazowa stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe

6

Bazowa stawka
op³aty
abonamentowej

1

z³/m

roczna

z³/MW/rok

11 673,96

14 242,23

Miesiêczna

z³/MW/m-c

972,83

1 186,85

4,93

6,01

z³/GJ

roczna

z³/p. pom./rok

182,04

222,09

Miesiêczna

z³/p. pom./m-c

15,17

18,51
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Grupa taryfowa W. 2.1.2**
Grupa taryfowa W. 2.1.3

Lp.

Rodzaje cen i stawek
op³at danej grupy odbiorców

Jednostki miary

Netto

Brutto*

a

b

c

d

e

1

Bazowa cena
za zamówion¹
moc ciepln¹

2

Bazowa cena ciep³a

roczna

z³/MW/rok

65 596,32

80 027,51

miesiêczna

z³/MW/m-c

5 466,36

6 668,96

z³/GJ

23,89

29,15

3

9,68

11,81

3

Bazowa cena nonika ciep³a

4

Bazowa stawka
op³aty sta³ej
za us³ugi
przesy³owe

z³/m

roczna

z³/MW/rok

8 454,48

10 314,47

miesiêczna

z³/MW/m-c

704,54

859,54

3,17

3,87

5

Bazowa stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe

6

Bazowa stawka
op³aty abonamentowej

z³/GJ

roczna

z³/p. pom./rok

182,04

222,09

miesiêczna

z³/p. pom./m-c

15,17

18,51

Grupa taryfowa W. 2.1.4

Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at

Jednostki miary

Netto

Brutto*

a

b

c

d

e

1

Bazowa cena
za zamówion¹
moc ciepln¹

2

Bazowa cena ciep³a

roczna

z³/MW/rok

39 645,72

48 367,78

miesiêczna

z³/MW/m-c

3 303,81

4 030,65

z³/GJ

26,84

32,74

3

11,41

13,92

3

Bazowa cena nonika ciep³a

4

Bazowa stawka
op³aty sta³ej
za us³ugi
przesy³owe

z³/m

Roczna

z³/MW/rok

5 200,08

6 344,10

Miesiêczna

z³/MW/m-c

433,34

528,67

3,10

3,78

z³/p. pom./rok

182,04

222,09

z³/p. pom./m-c

15,17

18,51

5

Bazowa stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe

6

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej

z³/GJ
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Grupa taryfowa W. 2.1.5**
Grupa taryfowa W. 2.2

Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at

Jednostki miary

Netto

Brutto*

a

b

c

d

e

1

Bazowa cena
za zamówion¹
moc ciepln¹

2

Bazowa cena ciep³a

roczna

z³/MW/rok

58 529,64

71 406,16

miesiêczna

z³/MW/m-c

4 877,47

5 950,51

z³/GJ

22,52

27,47

3

11,80

14,40

3

Bazowa cena nonika ciep³a

4

Bazowa stawka
op³aty sta³ej
za us³ugi
przesy³owe

z³/m

roczna

z³/MW/rok

24 972,48

30 466,43

miesiêczna

z³/MW/m-c

2 081,04

2 538,87

5,40

6,59

5

Bazowa stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe

6

Bazowa stawka
op³aty abonamentowej

z³/GJ

roczna

z³/p. pom./rok

182,04

222,09

miesiêczna

z³/p. pom./m-c

15,17

18,51

Grupa taryfowa W. 3.1**
Grupa taryfowa W. 3.2**
Grupa taryfowa W. 3.3**
Grupa taryfowa W. 3.4**
Grupa taryfowa W. 3.5**
Grupa taryfowa W. 3.6**
* w cenach i stawkach op³at brutto uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
** ta czêæ taryfy nie jest publikowana poniewa¿ w sprawie toczy siê postêpowanie administracyjne (patrz uzasadnienie decyzji Nr OGD-820/9107-A/10/IA/2001/AP).
4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci:
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki op³at za
przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych
na podstawie 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 1998 r. Nr 119, poz. 773 z póniejszymi zmianami) obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o
przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust 5 i 6 ustawy.
4.2.2. 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, okrelonych w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i
cen, o których mowa w punkcie 4.2.1.

Czêæ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
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:
a) niedotrzymania przez Gigaterm Investment standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone w
rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Czêæ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ bêd¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej na 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Prezes Zarz¹du
P. Drabczyk
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

 1583 

Poz. 703, 704, 705, 706

703
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/436B/729/W/3/2001/ASA
w dniu 9 lipca 2001 r.
na wniosek Cukrowni PELPLIN S.A. z siedzib¹ w Pelplinie, ul. Mickiewicza 21, 83-130 Pelplin, postanowiono cofn¹æ koncesjê na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Zarz¹d Cukrowni PELPLIN S.A. z siedzib¹ w Pelplinie
poinformowa³, ¿e Cukrownia PELPLIN S.A. zaprzesta³a
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a, w zwi¹zku z wypowiedzeniem przez
odbiorcê  Zak³ad Us³ug Komunalnych w Pelplinie umowy o dostawê ciep³a. W zwi¹zku z powy¿szym Zarz¹d
Cukrowni PELPLIN S.A z siedzib¹ w Pelplinie wniós³ o
cofniêcie koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ cofn¹æ swoj¹ decyzê z dnia 26 padziernika 1998 r.
Nr WCC/436/729/U/2/98/PK w sprawie udzielenia Cukrowni PELPLIN S.A. z siedzib¹ w Pelplinie koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz

704
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/22C/337/W/3/2001/MJ
oraz
PCC/23C/337/W/3/2001/MJ
w dniu 16 lipca 2001 r.
na wniosek Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Chojnicach, 89-604 Chojnice,
ul. Ceynowy 15, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w za³¹cznikach do koncesji na
wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Miejski Zak³ad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Chojnicach wyst¹pi³ o zmianê koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a w zwi¹zku ze
zmian¹ mocy znamionowej eksploatowanych róde³ ciep³a oraz zmian¹ liczby eksploatowanych róde³ ciep³a. W
uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz podniós³, i¿ zmiana ³¹cznej mocy zainstalowanej eksploatowanych róde³
ciep³a zwi¹zana jest ze zlikwidowaniem jednego z eksploatowanych róde³ ciep³a zlokalizowanego przy ul.
M³yñskiej 2 i pod³¹czeniem odbiorców zasilanych dotychczas z tego ród³a do ród³a przy ul. M³yñskiej 1 oraz
wyodrêbnieniem trzeciej sieci cieplnej zasilanej ze ród³a
przy ul. M³yñskiej 1.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
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zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje
decyzje z dnia 1 wrzenia 1998 r. Nr WCC/22/337/U/2/98/
RS oraz Nr PCC/23/337/U/2/98/RS w sprawie udzielenia
koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê
ciep³a.
Zastêpca Dyrektora
Departamentu Koncesji
J. Be³kowski

705
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa URE
podjêtych w drugim kwartale 2001 r. rozstrzygaj¹cych
spory, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 z pón. zm.) dotycz¹cych przedsiêbiorstw ciep³owniczych.
W drugim kwartale 2001 r. Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki rozstrzygn¹³ jeden spór z udzia³em przedsiêbiorstwa ciep³owniczego z obszaru województwa pomorskiego.
Prowadzone postêpowanie dotyczy³o, okrelonego w
art. 8 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne sporu polegaj¹cego na odmowie zawarcia umowy sprzeda¿y ciep³a.
W powy¿szej sprawie Prezes URE decyzj¹ nr OGD-9/
2001 z dnia 18 czerwca 2001 r. orzek³ zawarcie umowy
sprzeda¿y ciep³a pomiêdzy GKH Spó³ka z o.o. z siedzib¹
w G. a WAM Oddzia³ Terenowy w G. Od decyzji tej strony
nie z³o¿y³y odwo³ania.
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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INFORMACJA
o decyzji w sprawie umorzenia postêpowania administracyjnego o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a dla POLPHARMA Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Starogardzie
Gdañskim.
Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 23
lipca 2001 r. wydan¹ na postawie art. 105 § 2 Kodeksu
postêpowania administracyjnego umorzono postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a dla przedsiêbiorstwa energetycznego POLPHARMA S.A. z siedzib¹ w Starogardzie Gdañskim.
Pismem z dnia 12 czerwca 2001 r. (data wp³ywu:
18 czerwca 2001 r., znak: TEC/36/2001), uzupe³nionego
wnioskiem z dnia 18 czerwca 2001 r. (data wp³ywu: 20
czerwca 2001 r., znak: TEC/37/2001 ), Polpharma Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Starogardzie Gdañskim, wyst¹pi³a z wnioskiem do Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a.
Z uwagi na fakt, i¿ przes³any wniosek zawiera³ braki
merytoryczne, pismem z dnia 4 lipca 2001 r. nr OGD-820/
1146-A/3/2001/II/JG, wezwano Przedsiêbiorstwo do usuniêcia wystêpuj¹cych braków.
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W odpowiedzi na powy¿sze wezwanie Przedsiêbiorstwo nie nades³a³o ¿¹danych dokumentów i wyjanieñ,
natomiast pismem z dnia 16 lipca 2001 r. (data wp³ywu:
18 lipca 2001 r., znak: TEC/49/2001) wnios³o o umorzenie postêpowania administracyjnego z uwagi na koniecznoæ wyst¹pienia do Prezesa URE z wnioskiem o wyganiêcie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
Po szczegó³owym przeanalizowaniu stanu faktycznego uznano, ¿e wniosek Przedsiêbiorstwa o umorzenie postêpowania administracyjnego w tej sprawie zas³uguje
na uwzglêdnienie.
Z treci przedstawionych dokumentów wynika³o, i¿
Przedsiêbiorstwo wystêpuj¹c o umorzenie postêpowania administracyjnego, opracuje taryfê dla ciep³a z
uwzglêdnieniem zasad kalkulowania cen i stawek op³at
wynikaj¹cych z 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), w której uwzglêd-

ni zmiany przedmiotu i zakresu prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej. To za powoduje koniecznoæ wprowadzenia istotnych zmian we wniosku taryfowym oraz w przed³o¿onej do zatwierdzenia taryfie.
Ponadto wniosek Przedsiêbiorstwa nie by³ sprzeczny z
interesem spo³ecznym. Dlatego te¿, ze wzglêdu na zamiar opracowania przez Przedsiêbiorstwo nowej taryfy
dla ciep³a, uwzglêdniaj¹cej zmiany dotycz¹ce prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, uznano wniosek za zasadny i umorzono przedmiotowe postêpowanie.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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