DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 14 sierpnia 2001 r.
Nr 67

TREÆ:
Poz.:

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ RUMI:

788  Nr XXXII/329/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Rumi na 2001 r. ................ 1748
789  Nr XXXV/365/2001 z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXII/329/2001 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Rumi na 2001 r. ...................................... 1749
790  Nr XXXV/366/2001 z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi dla obszaru dzia³ek  Nr 422/1, 422/11, 422/48-422/54, 423/1, 423/2, 424, 425/1,
425/2, 426/1, 426/2, 426/3, 427,428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436/1, 436/73, 436/78, 437, 438, 439/1, 439/2,
440, 441, 442, 469/1, 563, 705-721 obrêb 17 po³o¿onych w rejonie ul. Gdañskiej-£u¿yckiej-3-go Maja ........... 1749
791  Nr XXXVI/382/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIX/432/98 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie op³at za reklamy umieszczone na obiektach budowlanych
stanowi¹cych w³asnoæ lub wspó³w³asnoæ Gminy Rumia ................................................................................. 1754
792  Nr XXXVI/386/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXII/329/2001 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Rumi na 2001 r. ...................................... 1755

UCHWA£Y RADY GMINY STARE POLE:
793  Nr XVIII/139/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na 2001 r. ...................... 1755
794  Nr XVIII/140/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³at za znakowanie zwierz¹t
i wystawienie wiadectw miejsca pochodzenia ................................................................................................... 1756
795  Nr XVIII/136/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium .............................................. 1756

UCHWA£Y:
796  Nr VII/148/2001 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Gminy Koscierzyna ....................................................................................................... 1756
797  Nr XXIX/184/2001 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie okrelenia stawek
czynszu regulowanego na lokale mieszkalne ....................................................................................................... 1762
798  Nr XXIX/186/2001 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie
Gminy Dzierzgoñ .................................................................................................................................................... 1764
799  Nr XLV/473/2001 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 29 czerwca 2001 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXVIII/
403/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Lêborka na 2001 r. ......................... 1764
800  Nr XLV/475/2001 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Lêborku .......................................................................................................... 1765

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1748 

Poz. 788

801  Nr XLII/227/2001 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLVIII/
270/98 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Gniew oraz ustalenia ceny sprzeda¿y, warunków i terminów zap³aty .... 1766
802  Nr XXVII/249/2001 Rady Gminy Tczew z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodu g³osowania
w Damaszce ........................................................................................................................................................... 1767
803  Nr XXVII/248/2001 Rady Gminy Tczew z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Tczew ......... 1767

ZARZ¥DZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO
804  Nr 121/01 z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia w niektórych gminach województwa pomorskiego obwodów g³osowania w szpitalach i w zak³adach pomocy spo³ecznej ......................................................... 1767

788
UCHWA£A Nr XXXII/329/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 22 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Rumi na 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126),
art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 - 2000
(Dz. U. Nr 150, poz. 983), art. 109, 110, 112, 116, 117, 118,
124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.)
Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta Rumi w 2001 roku
w wysokoci 47. 618. 681 z³
w tym:
a) z podatków i op³at lokalnych
10.137.406 z³
b) z mienia komunalnego
2.560.000z³
c) z udzia³u Gminy w podatku dochodowym
12.942.455zI
d) z subwencji
16.416.430 z³
e) z dotacji na zadania zlecone
2.081.260 z³
f) z dotacji na zadania w³asne
354.580 z³
g) z dotacji powiatu na zadania powierzone 398.250 z³
h) z innych dotacji
31.000 z³
i) z pozosta³ych wp³ywów
2.697.300 z³
w tym: z op³at za zezwolenia alkoholowe 260.000 z³
2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta Rumi w 2001 roku
w wysokoci 48.964.754 z³
w tym:
a) wydatki bie¿¹ce na zadania zlecone 2.081.260 z³
z tego: wynagrodzenia
222,090 z³
pochodne
43.250 z³
pozosta³e wydatki
1.815.920 z³
b) wydatki bie¿¹ce na zadania w³asne i powierzone
37.277.094 z³
z tego: wynagrodzenia
18.204.805 z³
pochodne
3.987.520 z³

dotacje
1.768.982 z³
pozosta³e
13.315.787 zI
w tym:
na profilaktykê przeciwalkoholow¹
260.000 z³
c) wydatki maj¹tkowe
9.606.400 z³
z tego: wydatki inwestycyjne
8.416.400 z³
udzia³y maj¹tkowe
1.190.000 z³
3. Szczegó³owy podzia³ dochodów zawiera tabela stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y.
4. Podzia³ wydatków na dzial, rozdzia³ i grupy zawiera tabela stanowi¹ca za³¹cznik Nr 2* do uchwa³y.
§2
1. Wykaz wydatków inwestycyjnych Gminy Rumia w 2001
roku zawiera tabela, stanowi¹ca za³¹cznik Nr 3* do
uchwaly.
2. Wykaz inwestycji wieloletnich Gminy Rumia w latach
2001-2003 zawiera za³¹cznik Nr 4* do uchwa³y.
3. Przychody i wydatki gminnych zak³adów bud¿etowych
zawiera za³¹cznik Nr 5* do uchwa³y.
4. Przychody i wydatki rodków specjalnych jednostek
bud¿etowych zawiera za³¹cznik Nr 6* do uchwa³y.
5. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zawiera za³¹cznik Nr 7* do
uchwa³y.
6. Plan finansowy zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej zawiera za³¹cznik Nr 8* do uchwa³y.
7. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych zawiera za³¹cznik Nr 9 do uchwa³y.
§3
Ustala aiê przychody bud¿etu na kwotê 4.408.073 z³ i
rozchody na kwotê 3.062.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
nr 10* do uchwa³y.
§4
Przedstawia siê prognozê d³ugu miasta Rumi stanowi¹c¹ za³¹cznik Nr 11* do uchwaly.
§5
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do:
1) przenoszenia wydatków miêdzy rozdzialami i paragrafami w ramach dzialu,
2) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nie publikuje siê.
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§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

789
UCHWA£A Nr XXXV/365/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 31 maja 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXII/329/2001 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Rumi na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126),
art. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2001
(Dz. U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 119 oraz z
2000 r . Nr 95, poz. 1041 z pón. zm.), art. 109, 110, 112,
116, 117, 118, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 114,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778
i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1281, Nr 122, poz. 1315 ), Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale nr XXXII/329/2001 Rady Miejskiej Rumi z
dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta Rumi na 2001 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 1 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta Rumi w 2001
roku w wysokoci 48.167.979 z³
w tym:
a) z podatków i op³at lokalnych
10.245.697 z³
b) z mienia komunalnego
2.560.000 z³
c) z udzia³u Gminy w podatku dochodowym
12.942.455 z³
d) z subwencji
16.594.189 z³
e) z dotacji na zadania zlecone
2.016.010 z³
f) z dotacji na zadania w³asne
440.678 z³
g) z dotacji powiatu na zadania powierzone
350.650 z³
h) z dotacji bud¿etu pañstwa na zadania powierzone
5.000 z³
i) z innych dotacji
31.000 z³
j) z pozosta³ych wp³ywów
3.027.300 z³
w tym
z op³at za zezwolenia alkoholowe
260.000 z³
2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta Rumi w 2001 roku
w wysokoci
48.813.701 z³
w tym:
a) wydatki bie¿¹ce na zadania zlecone
2.016.010 z³
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z tego: wynagrodzenia
358.090 z³
pochodne
43.250 z³
pozosta³e wydatki
1.604.670 z³
b) wydatki bie¿¹ce na zadania w³asne i powierzone
37.151.341 z³
z tego: wynagrodzenia
18.063.514 z³
pochodne
3.768.410 z³
dotacje
1.801.482 z³
pozosta³e
13.517.935z³
w tym: na profilaktykê przeciwalkoholow¹
260.000 z³
c) wydatki maj¹tkowe
9.646.350 z³
z tego: wydatki inwestycyjne
8.456.350 z³
udzia³y maj¹tkowe
1.190.000 z³
3. Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y obejmuje szczegó³owy podzia³ dochodów i otrzymuje brzmienie okrelone w
za³¹czniku nr 1* do niniejszej uchwa³y.
4. Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y obejmuje podzia³ wydatków
na dzia³, rozdzia³, grupy i otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku nr 2* do niniejszej uchwa³y.
2) w § 2 uchwa³y:
a) Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y obejmuj¹cy wykaz wydatków inwestycyjnych Gminy Rumia w 2001 roku
otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku nr 3* do niniejszej uchwa³y,
b) Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y okrelaj¹cy plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie jak w
za³¹czniku nr 4* do niniejszej uchwa³y,
c) Za³¹cznik nr 8 do uchwa³y okrelaj¹cy Plan finansowy zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku nr 5*
do niniejszej uchwa³y,
d) Za³¹cznik nr 9 do uchwa³y okrelaj¹cy dochody i
wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych
otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku nr 6* do niniejszej uchwa³y.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê przychody bud¿etu na kwotê 3.732.480,i rozchody na kwotê 2.954.170,zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do uchwa³y, w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku nr 7* do niniejszej
uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

790
UCHWA£A Nr XXXV/366/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru dzia³ek nr 422/1, 422/11, 422/48-422/54, 423/1, 423/2, 424,
425/1, 425/2, 426/1, 426/2, 426/3, 427, 428, 429, 430,
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nie publikuje siê.
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431, 432, 433, 434, 436/1, 436/73, 436/78, 437, 438, 439/1,
439/2, 440,441,442, 469/1, 563, 705-721 obrêb 17 po³o¿onych w rejonie ul. Gdañskiej-£u¿yckiej  3-go Maja.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 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) 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.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi obejmuj¹cy obszar po³o¿ony
w rejonie ulic: Gdañskiej-£u¿yckiej-3-go Maja w Rumi, stanowi¹cy dzia³ki geodezyjne o numerach 422/1, 422/11,
422/48-422/54, 423/1, 423/2, 424, 425/1, 425/2, 426/1,
426/2, 426/3, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434,
436/1, 436/73, 436/78, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441,
442, 469/1, 563, 705-721 obrêb 17.
2. Granice terenu objêtego niniejszym planem obejmuj¹
obszar ok. 2,50 ha, po³o¿ony w obrêbie nr 17, przedstawiony na za³¹czniku graficznym (za³. nr 1)  w skali
1:1000, stanowi¹cym integraln¹ czêæ uchwa³y.
3. Dla obszaru objêtego planem nie ustala siê zakresu
zawartego w pktv 9 § 3 uchwa³y Nr XVII/162/99 Rady
Miejskiej w Rumi z dnia 25 listopada 1999 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu tj. granic obszarów zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni
ogólnej budynków (tj. suma powierzchni ich kondygnacji naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów)
do powierzchni terenu
2) us³ugi wbudowane  us³ugi zlokalizowane w czêci
budynku mieszkalnego, nieuci¹¿liwe, stanowi¹ce
funkcjê uzupe³niaj¹c¹ dla funkcji podstawowej 
mieszkaniowej, pod warunkiem, ¿e nie zajmuj¹ wiêcej jak 0,50 powierzchni u¿ytkowej budynku
3) us³ugi nieuci¹¿liwe  us³ugi typu handel detaliczny,
z wyj¹tkiem handlu samochodami i motocyklami,
us³ugi krawieckie, naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, hotele i restauracje, us³ugi gastronomiczne bez dzia³alnoci rozrywkowej, agencje turystyczne, us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne, porednictwa finansowego, prawne, fotograficzne, medyczne wiadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniêtego, stomatologiczne, zwi¹zane z rekreacj¹, kultur¹ i sportem oraz popraw¹
kondycji fizycznej, us³ugi w zakresie prania, czyszczenia, sprz¹tania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne, us³ugi wiadczone w gospodarstwach domowych, us³ugi administracyjne np. przedstawicielstwa
i administracja jednostek gospodarczych produkcyjnych i us³ugowych prowadz¹ce dzia³alnoæ w po-

mieszczeniach typu biurowego lub inne analogiczne,
o podobnym zakresie uci¹¿liwoci,
4) wysokoæ zabudowy  dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu w obrysie budynku do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego punktu na
pokryciu kubatury  szczytu (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów); ograniczenie wysokoci nie
dotyczy akcentów architektonicznych  dominant,
5) linia zabudowy nieprzekraczalna  linia wyznaczona na
rysunku planu której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (zespo³u budynków), przy czym nie mniej ni¿ 60%
pow. rzutu elewacji frontowej musi tworzyæ liniê zabudowy; okrelone na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotycz¹ werand, wykuszy, balkonów;
dopuszcza siê wykraczanie fragmentów zabudowy
bêd¹cych gara¿ami wbudowanymi lub dobudowanymi poza ustalone linie zabudowy,
6) teren publiczny  teren wyznaczony ustaleniami planu, którego u¿ytkowanie i zagospodarowanie winno
zapewniæ ogólnodostêpnoæ, a realizowane na jego obszarze funkcje musz¹ byæ funkcjami u¿ytecznoci publicznej,
7) zabudowa szeregowa  jednorodzinna zabudowa
mieszkaniowa lub zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa
realizowana jako zespó³ budynków charakteryzuj¹cy
siê powtarzalnoci¹ modu³ów zabudowy w zakresie
bry³y budynku (w tym bry³y dachu), rozwi¹zañ materia³owych i kolorystycznych elewacji oraz pokrycia
dachów, rodzaju ogrodzeñ od strony ulicy lub terenów
publicznych, rodzaju i usytuowania os³on lub pomieszczeñ na pojemniki na mieci, usytuowania zabudowy
wzglêdem siebie i wzglêdem linii zabudowy; powtarzalnoæ zabudowy nie jest wymagana dla skrajnych
modu³ów zespo³u oraz w wypadku, gdy zró¿nicowanie elewacji jest wynikiem wpisania budynku  zespo³u budynków w teren,
8) kalenica g³ówna dachu  zasadnicza, g³ówna, najd³u¿sza kalenica dachu bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹cych przeciwleg³e kierunki
spadku; przy czym je¿eli budynek ma wiêcej ni¿ jedn¹
kalenicê o tej samej d³ugoci, za g³ówn¹ przyjmuje siê
najwy¿sz¹ z nich,
9) linia podzia³u wewnêtrznego, na dzia³ki budowlane 
lina na rysunku planu pokazuj¹ca zasady podzia³u terenu, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora.
§3
1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na 7 (od 1
do 7) terenów oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi, wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz na 6 (od 01 do 06) terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolami cyfrowo  literowymi.
2. Obszar planu znajduje siê w granicach zewnêtrznego
terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo
w rejonie II. Obowi¹zuj¹ w nim nastêpuj¹ce zakazy:
1) wprowadzania cieków do ziemi i wód powierzchniowych,
2) przechowywania i sk³adowania odpadów,
3) wydobywania kopalin,
4) fermowej hodowli zwierz¹t,
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5) sk³adowania odpadów komunalnych i przemys³owych oraz nakazy:
 uzgadniania zakresu planowanych odwodnieñ budowlanych z Wydzia³em Ochrony rodowiska
Urzêdu Miejskiego w Gdyni
 wykonywania ocen oddzia³ywania na rodowisko
dla projektowanych obiektów przemys³owych
3. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawione w postaci kart
ustaleñ, s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu 1. MN/U
2. Funkcja teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej;
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej, z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych; dopuszcza siê sytuowanie us³ug nieuci¹¿liwych bez funkcji mieszkaniowej dopuszcza siê
sytuowanie altan ogrodowych oraz gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub
wolno stoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu;
podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych
na rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla
potrzeb jednego inwestora
intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki
do 0,70
wysokoæ zabudowy  do 12 m, dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi:
w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ
minimum 15% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêæ wody Rumia  Janowo,
w rejonie II
7. Inne ustalenia przy rozbudowach i modernizacjach
istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy
i standardy jak dla zabudowy projektowanej
1. Oznaczenie terenu 2. MN/U
2. Funkcja:
teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej; zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej,
bliniaczej b¹d szeregowej, z dopuszczeniem us³ug
nieuci¹¿liwych wbudowanych; dopuszcza siê sytuowanie us³ug nieuci¹¿liwych bez funkcji mieszkaniowej
dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolno
stoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

4.
5.
6.

7.
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linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu;
podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora;
dla zabudowy szeregowej dopuszcza siê inny ni¿ pokazany na rysunku planu podzia³ wewnêtrzny terenu,
o ile wynika to z projektu budowlanego sporz¹dzonego dla ca³ego zespo³u zabudowy szeregowej
intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
wysokoæ zabudowy  do 12 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°
Zasady obs³ugi komunikacyjnej wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi:
w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 15% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
ze wzglêdu na uci¹¿liwoæ ha³asow¹ pobliskiej linii kolejowej przy sytuowaniu budynków mieszkaniowych
w projektowaniu uwzglêdniæ zastosowanie rozwi¹zañ
technicznych zapewniaj¹cych zwiêkszon¹ izolacyjnoæ
akustyczn¹, eliminuj¹cych poziom ha³asu do wielkoci normatywnych
teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêæ wody Rumia  Janowo, w
rejonie II
Inne ustalenia w wypadku realizacji zabudowy w formie zabudowy szeregowej wymagane jest przedstawienie projektu budowlanego dla zespo³u zabudowy,
w projekcie zachowaæ zasadê powtarzalnoci

1. Oznaczenie terenu 3. ZP, EE
2. Funkcja:
teren zieleni publicznej  skwer miejski z dopuszczeniem lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej 
stacji transformatorowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
zabudowê kszta³towaæ zgodnie z wymogami technicznymi stacji transformatorowej nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 10% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêæ wody Rumia  Janowo, w
rejonie II
7. Inne ustalenia
1. Oznaczenie terenu 4.MN/U
2. Funkcja:
teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej; zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stoj¹cej, bliniaczej b¹d szeregowej, z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych; dopuszcza siê sytuowanie us³ug
nieuci¹¿liwych bez funkcji mieszkaniowej
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dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolno stoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora; dla zabudowy szeregowej dopuszcza siê inny ni¿ pokazany na rysunku planu podzia³ wewnêtrzny terenu, o ile wynika to z projektu
budowlanego sporz¹dzonego dla ca³ego zespo³u zabudowy szeregowej
intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
wysokoæ zabudowy do 12 m, dachy dwuspadowe lub
wielospadowe o k¹cie nachylenia 30°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy 02.KD lub 01.KD
zale¿nie od po³o¿enia budynku
Zasady obs³ugi komunikacyjnej wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 15% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêæ wody Rumia  Janowo, w
rejonie II
Inne ustalenia:
przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej

1. Oznaczenie terenu 5.U/KK
2. Funkcja:
teren zabudowy us³ugowej, dla us³ug nieuci¹¿liwych,
w tym dla obs³ugi kolei; nie dopuszcza siê funkcji mieszkaniowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
intensywnoæ zabudowy do 0,70
wysokoæ zabudowy  do 12 m
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 15% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêæ wody Rumia  Janowo, w
rejonie II
7. Inne ustalenia:
ze wzglêdu na potrzebê rezerwy terenu na ewentualn¹
rozbudowê uk³adu komunikacyjnego  wêze³ ul. Gdañskiej z ul. Sobieskiego  ustala siê zakaz realizacji no-
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wej zabudowy w czêci terenu wskazanej na rysunku
planu  do czasu rozstrzygniêcia sposobu rozwi¹zania
technicznego dla projektowanego wêz³a,
1. Oznaczenie terenu 6.UO/KS
2. Funkcja:
teren us³ug owiaty i wychowania z zieleni¹ towarzysz¹c¹, ewentualnie -docelowo-teren obs³ugi komunikacji, parking
dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolno stoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, dopuszcza siê modernizacjê, rozbudowê, dobudowê do
istn. obiektu, dopuszcza siê wymianê lub adaptacjê istn.
kubatury na funkcje towarzysz¹ce ewentualnej obs³udze komunikacji; linie zabudowy nieprzekraczalne  dla
rozbudowy istn. obiektów jak na rysunku planu;
podzia³ na dzia³ki budowlane  nie dopuszcza siê
intensywnoæ zabudowy do 0,30
wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 35°-45°, kalenica
g³ówna ustawiona równolegle do ulicy Gdañskiej 
03.KZ  zale¿nie od po³o¿enia budynku
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej wg § 4
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej wg § 5
6. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu na funkcje
us³ug owiaty i wychowania zapewniæ minimum 40%
powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie;
w wypadku funkcji obs³ugi komunikacji  min. 5% powierzchni terenu zagospodarowaæ zieleni¹ towarzysz¹c¹
istniej¹ca zieleñ wysoka do zachowania
teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêæ wody Rumia  Janowo, w
rejonie II
7. Inne ustalenia:
przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
1. Oznaczenie terenu 7.MN
2. Funkcja:
teren zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem us³ug
nieuci¹¿liwych wbudowanych
dopuszcza siê sytuowanie gara¿y na samochód osobowy  wbudowanych, dobudowanych lub wolno stoj¹cych, jako towarzysz¹cych funkcji podstawowej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad pokazanych na
rysunku planu
intensywnoæ zabudowy dla poszczególnej dzia³ki do
0,70
wysokoæ zabudowy  do 10 m, dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o k¹cie nachylenia jak w zabudo-
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wie istniej¹cej, kalenica g³ówna ustawiona równolegle
do ulicy Westerplatte-04.KD
Zasady obs³ugi komunikacyjnej wg § 4
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej wg § 5
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego lub kulturowego:
w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu zapewniæ minimum 15% powierzchni dzia³ki na zieleñ towarzysz¹c¹ zabudowie
teren znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêæ wody Rumia  Janowo, w
rejonie II
Inne ustalenia:
przy rozbudowach i modernizacjach istniej¹cych budynków stosowaæ zasady zabudowy i standardy jak
dla zabudowy projektowanej
§4

Zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru planu
1. Obs³uga komunikacyjna obszaru planu w oparciu o
istniej¹ce ulice  Gdañsk¹ (droga powiatowa, ulica
zbiorcza) oraz Oliwsk¹, 3-go Maja, £u¿yck¹, Westerplatte.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów komunikacyjnych,
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu 001.KD
2. Funkcja:
ulica dojazdowa  istniej¹ca ul. £u¿ycka
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  zmienna
8-12 m  jak na rysunku planu,
1. Oznaczenie terenu 002.KD
2. Funkcja:
ulica dojazdowa  istniej¹ca ul. Oliwska
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  zmienna
10-12 m  jak na rysunku planu
1. Oznaczenie terenu 03.KZ
2. Funkcja:
ulica zbiorcza  istniej¹ca ul. Gdañska
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  zmienna
20 m  jak na rysunku planu, z rezerw¹ terenu na
ewentualne rozwi¹zania komunikacyjne powi¹zanie
z ul. Sobieskiego,
1. Oznaczenie terenu 04.KD
2. Funkcja:
ulica dojazdowa  istniej¹ca ul. Westerplatte
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  18 m  jak
na rysunku planu,
1. Oznaczenie terenu 05.KX
2. Funkcja:
ci¹g pieszo-jezdny, stanowi¹cy dojazd do dzia³ki
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rysunku planu
1. Oznaczenie terenu 06.KX
2. Funkcja:
ci¹g pieszo-jezdny, stanowi¹cy dojazd do dzia³ki
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3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe:
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rysunku planu
3. Dla wszystkich terenów komunikacyjnych dopuszcza
siê realizacjê podziemnych i naziemnych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
4. Dopuszcza siê na ulicach dojazdowych (oznaczonych
symbolem KD)wprowadzenie organizacji ruchu oraz
rozwi¹zañ geometrycznych jak dla strefy zamieszkania, po uzgodnieniu projektu budowlanego z w³aciwym zarz¹dem dróg.
5. Ustala siê zasady parkowania dla obszaru planu:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  stanowiska postojowe samochodów osobowych dla
potrzeb mieszkañców nale¿y realizowaæ na w³asnych
dzia³kach na parkingach lub w gara¿ach,
2) stanowiska postojowe dla u¿ytkowników us³ug  nale¿y realizowaæ w granicach w³asnego terenu na
parkingach.
§5
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej obszaru planu.
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
obszaru planu:
1) zaopatrzenie w wodê  z miejskiego systemu wodoci¹gowego, z istniej¹cej sieci wodoci¹gowych usytuowanych w ulicach 3-go Maja, £u¿ycka, Gdañska,
Oliwska, Westerplatte,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, poprzez istniej¹c¹ sieæ kanalizacji sanitarnej usytuowan¹ w ulicach
Westerplatte, Gdañska, Oliwska, £u¿ycka, 3-go Maja,
3) odprowadzenie wód opadowych  z powierzchni
dróg, placów, parkingów poprzez projektowan¹ sieæ
kanalizacji deszczowej miejskiej, wody opadowe z
terenów biologicznie czynnych (trawniki, zieleñce,
kwietniki itp.) z terenów mieszkaniowych i us³ugowych oraz z odwodnienia dachów  odprowadzane
powierzchniowo do gruntu, w granicach w³asnych
dzia³ek,
4) zaopatrzenie w ciep³o  z w³asnych, lokalnych kot³owni o niskiej emisji, ewentualnie docelowo z sieci miejskiej,
5) zaopatrzenie w gaz  dla celów bytowych i grzewczych  z istniej¹cej miejskiej sieci gazowej, usytuowanej w ulicach Oliwskiej, 3-go Maja, Gdañskiej,
Westerplatte, £u¿ycka,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  zasilanie obszaru planu przez linie kablowe redniego i niskiego
usytuowane w ulicach oraz istniej¹c¹ stacjê transformatorow¹ (w terenie 5.U/KK)i proj. stacjê transformatorow¹ (teren 3.ZP,EE), owietlenie terenu liniami kablowymi prowadzonymi w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic,
7) telekomunikacja  z istniej¹cych i projektowanych
sieci usytuowanych w ulicach,
8) gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  w sposób i miejsce wskazane przez Urz¹d Miejski w Rumi,
z zapewnieniem mo¿liwoci segregacji odpadów.
§6
1. Terenami publicznymi w obszarze planu s¹ tereny: ulic
i dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych 01.KD (ul.
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£u¿ycka), 02.KD (ul. Oliwska), 03.KZ (ul. Gdañska),
04.KD (ul. Westerplatte) oraz teren zieleni z infrastruktur¹ techniczn¹ 3.ZP,EE.
2. Ustala siê dla obszaru planu stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym:
 w wysokoci 0 % dla terenów oznaczonych symbolami: 5.U/KK, 7.MN, 6.UO/KS, 3.ZP,EE,
 w wysokoci 15% dla terenów oznaczonych symbolami: 2.MN/U oraz 4.MN/U.
§7
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y.: za³. nr 1  rysunek planu, na którym ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granice terenu opracowania  obowi¹zywania ustaleñ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, w tym linie
rozgraniczaj¹ce ulic, dróg,
3) linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki budowlane
4) linie zabudowy nieprzekraczalne,
5) zakaz zabudowy  rezerwa terenu na ewentualne rozwi¹zania komunikacyjne skrzy¿owania ul. Gdañskiej
z Sobieskiego,
6) symbole cyfrowo  literowe  oznaczenia terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których
w tekcie planu ustanowiono ustalenia szczegó³owe;
cyfra oznacza nr kolejny porz¹dkowy od 1 do 7, dla
terenów komunikacyjnych ustalono nr kolejne od 01
do 06; litery  oznaczaj¹ dominuj¹c¹ funkcjê, przeznaczenie lub sposób zagospodarowania terenu:
a) MN  teren zabudowy mieszkaniowej,
b) MN/U  teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
c) U  teren us³ug, w tym us³ug obs³ugi kolei,
d) UO/KS  teren us³ug owiaty, docelowo teren
obs³ugi komunikacji-parking,
e) ZP,EE  teren zieleni publicznej z infrastruktur¹
techniczn¹  zaopatrzenia w energiê elektryczn¹,
f) KZ  teren ulicy zbiorczej,
g) KL  teren ulic lokalnych,
h) KD  teren ulic dojazdowych,
i) KX  teren wydzielonych ci¹gów pieszo-jezdnych.
§8
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski Rumi 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 Miejskiego w Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego
planu ogólnego miasta Rumi granic obszaru objêtego

ustaleniami niniejszego planu.
§9
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi zatwierdzony Uchwa³¹
Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29
marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 16, poz. 116),
wraz z póniejszymi zmianami: uchwa³a Rady Miejskiej
Rumi Nr XX/127/91 z dnia 29 sierpnia 1991 r.  Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1991 r. Nr 16, poz. 122, uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr VII/49/94 z dnia 24 listopada 1994 r.  Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 28, poz. 146, uchwa³a Rady
Miejskiej Rumi Nr XXV/210/96 z dnia 28 marca 1996 r. 
Dz. Urz. Woj. Gd. z 1996 r. Nr 12, poz. 41).
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym województwa
pomorskiego, z wyj¹tkiem § 8 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Rumi
J. ¯urek
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UCHWA£A Nr XXXVI/382/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 czerwca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLIX/432/98 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie op³at za reklamy umieszczone na obiektach budowlanych stanowi¹cych w³asnoæ lub wspó³w³asnoæ Gminy Rumia.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 2 uchwa³y Nr XLIX/432/98 Rady Miejskiej Rumi z
dnia 29 stycznia 1998 r. w spawie op³at za reklamy umieszczone na obiektach budowlanych stanowi¹cych w³asnoæ
lub wspó³w³asnoæ Gminy Rumia dodaje siê pkt. 4 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
,,4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarz¹d
Miasta mo¿e obni¿yæ roczn¹ waloryzacjê op³aty, nie
wiêcej jednak ni¿ do 70% wskanika, o którym mowa
w pkt 3.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek
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UCHWA£A Nr XXXVI/386/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 czerwca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXII/329/2001 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Rumi na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041), art. 3 i 4 ustawy z dnia
16 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz. U. z 1998 r. Nr 150,
poz. 983 i Nr 162, poz. 119 oraz z 2000 r. Nr 95, poz. 1041
z pón. zm.), art. 109, 110, 112, 116, 117, 118, 124, 128
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 114, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1281, Nr 122, poz. 1315),
Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale nr XXXII/329/2001 Rady Miejskiej Rumi z
dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Miasta Rumi na 2001 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) § 1 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta Rumi w 2001
roku w wysokoci 48.869.019 z³
w tym:
a) z podatków i op³at lokalnych
10.305.144 z³
b) z mienia komunalnego
2.560.000 z³
c) z udzia³u Gminy w podatku dochodowym
12.942.455 z³
d) z subwencji
16.567.916 z³
e) z dotacji na zadania zlecone
2.714.840 z³
f) z dotacji na zadania w³asne
364.714 z³
g) z dotacji powiatu na zadania powierzone
350.650 z³
h) z dotacji bud¿etu pañstwa na zadania powierzone
5.000 z³
i) z innych dotacji
31.000 z³
j) z pozosta³ych wp³ywów
3.027.300 z³
w tym
z op³at za zezwolenia alkoholowe
260.000 z³
2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta Rumi w 2001 roku
w wysokoci 49.514.741 z³
w tym:
a) wydatki bie¿¹ce na zadania zlecone
2.714.840 z³
z tego: wynagrodzenia
358.090 z³
pochodne
43.250 z³
pozosta³e wydatki
2.313.500 z³
b) wydatki bie¿¹ce na zadania w³asne i powierzone
37.153.551 z³
z tego: wynagrodzenia
18.063.514 z³
pochodne
3.768.410 z³
dotacje
1.817.182 z³
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pozosta³e
13.504.445 z³
w tym:
na profilaktykê przeciwalkoholow¹
260.000 z³
c) wydatki maj¹tkowe
9.646.350 z³
z tego: wydatki inwestycyjne
8.456.350 z³
udzia³y maj¹tkowe
1.190.000 z³
5. Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y obejmuje szczegó³owy podzia³ dochodów i otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku nr 1* do niniejszej uchwa³y.
6. Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y obejmuje podzia³ wydatków
na dzia³, rozdzia³, grupy i otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku nr 2* do niniejszej uchwa³y.
2) w § 2 uchwa³y:
a) Za³¹cznik nr 8 do uchwa³y okrelaj¹cy Plan finansowy zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku nr 3*
do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek
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UCHWA£A Nr XVIII/139/2001
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 23 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na 2001 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 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.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989,
Nr 95, poz. 1041) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 114,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.
1281, Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy Stare Pole na 2001 r.
w wysokoci
6.351.053,- z³
na skutek:
 zmniejszenia
4.820,- z³
 zwiêkszenia
293.527,- z³
Szczegó³owy wykaz zmian planu dochodów zawiera
za³¹cznik Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy Stare Pole na 2001 r.
w wysokoci
6.512.053,- z³
na skutek:
 zmniejszenia
9.820,- z³
 zwiêkszenia
298.527,- z³
Szczegó³owy wykaz zmian planu wydatków zawiera za³¹cznik Nr 2*.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego w kwocie
161.000,-z³
stanowiæ bêdzie zaci¹gniêty kredyt bankowy oraz po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska.
4. Przychody i rozchody bud¿etowe stanowi za³¹cznik
Nr 3*.
5. Wydatki o których mowa w ust. 2 przeznacza siê na:
1) realizacjê zadañ inwestycyjnych w wysokoci
810.000,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina
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UCHWA£A Nr XVIII/140/2001
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 23 kwietnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³at za znakowanie
zwierz¹t i wystawienie wiadectw miejsca pochodzenia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989,
Nr 95, poz. 1041) w zwi¹zku z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Pañstwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369 i z
1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1)
2)

3)
4)
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Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty:
za znakowanie 1 szt byd³a, trzody  1,50 z³
za znakowanie w sposób trwa³y partii trzody chlewnej:
a) od 1 do 5 sztuk  2,00 z³
b) od 6 do 10 sztuk  3,00 z³
c) powy¿ej 10 sztuk  4,00 z³
za wystawienie jednostkowego wiadectwa miejsca
pochodzenia zwierz¹t  1,50 z³
za wystawienie zbiorczego wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t:
a) od 2  5 sztuk  4,00 z³
b) powy¿ej 5 sztuk  6,00 z³
§2

Traci moc uchwa³a Nr XXVI/173/98 Rady Gminy w Starym Polu z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie wysokoci
op³at za wystawienie wiadectw miejsca pochodzenia
zwierz¹t.
*Za³¹czników Nr 3, 4 nie publikuje siê.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

795
UCHWA£A Nr XVIII/136/2001
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 23 kwietnia 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium.
Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778, Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6 , poz. 69,
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
gminy Stare Pole za 2000 rok stanowi¹cego za³¹cznik Nr
1-5 udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Gminy.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Pawlina
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UCHWA£A Nr VII/148/2001
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 4 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy Kocierzyna.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041, ost. zm z 2001 r. Nr 45, poz. 497)  Rada Gminy
Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê regulamin organizacyjny Urzêdu Gminy Kocierzyna, który stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
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§2

§ 4

1. Traci moc uchwa³a Nr V/21/94 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy Kocierzyna.
2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocierzyna.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Kocierzyna.

Tworzy siê stanowiska zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad
wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników
samorz¹dowych zatrudnionych w urzêdach gmin, starostwach powiatowych i urzêdach marsza³kowskich (Dz. U.
Nr 61, poz. 707 z pón. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady
Z. Szulist
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/148/01
z dnia 4 czerwca 2001 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZÊDU GMINY KOCIERZYNA
§1
Urz¹d Gminy zwany dalej Urzêdem realizuje zadania:
1) w³asne gminy wynikaj¹ce z ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz.74 z dnia 8 marca 1990 r. z póniejszymi
zmianami),
2) zlecone przez organy administracji rz¹dowej, b¹d jednostki samorz¹du terytorialnego w ramach zawartych
porozumieñ,
3) wynikaj¹ce z innych ustaw szczególnych.
§2
1. Siedzib¹ Urzêdu jest miasto Kocierzyna.
2. Prac¹ Urzêdu kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza
Gminy.
3. Wykonuj¹c wyznaczone przez Wójta zadania Sekretarz
Gminy zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwi¹zania problemów wynikaj¹cych z zadañ
gminy i kontroluje dzia³alnoæ stanowisk pracy w Urzêdzie realizuj¹c te zadania.
4. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie
Urzêdu i warunki jego dzia³ania, a tak¿e organizuje pracê Urzêdu.
§3
I. W sk³ad Urzêdu wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyjne:
1. Wydzia³ Finansowo-Ksiêgowy (FK)
2. Wydzia³ Podatków i Egzekucji Podatkowej (PE)
3. Wydzia³ Inwestycji, Budownictwa i Planowania
Przestrzennego (BK)
4. Wydzia³ Organizacyjny (OR)
5. Wydzia³ Kontroli Wewnêtrznej i Analiz (KW)
6. Wydzia³ Rozwoju i Przedsiêbiorczoci (RP)
7. Stra¿ Gminna (SG)
8. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami {GG)
9. Referat Spraw Obywatelskich (SO)
10. Referat Rolnictwa i Ochrony rodowiska (GS)
11. Referat Zarz¹dzania Kryzysowego (OC)
12. Biuro Prawne (OP)
II. W wydziale organizacyjnym tworzy siê dzia³ gospodarczy Urzêdu.

§5
Wydzia³y, referaty i inne jednostki organizacyjne prowadz¹ sprawy zwi¹zane z realizacj¹ zadañ i kompetencji
samorz¹du gminnego.
§6
Do wspólnych zadañ wydzia³ów, referatów i innych
jednostek organizacyjnych (samodzielnych stanowisk
pracy) nale¿y w szczególnoci:
1) zapewnienie w³aciwej i terminowej realizacji zadañ,
2) wspó³dzia³anie z organami samorz¹dowymi i organizacjami spo³eczno-politycznymi dzia³aj¹cymi na terenie gminy,
3) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami administracji rz¹dowej ogólnej oraz innych jednostek samorz¹du terytorialnego,
4) rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji wed³ug
w³aciwoci,
5) przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji
i sprawozdañ dla potrzeb Wójta,
6) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ dla potrzeb
GUS,
7) przygotowanie projektów aktów prawnych oraz projektów uchwa³ i innych materia³ów wnoszonych pod
obrady Rady Gminy i Zarz¹du,
8) prowadzenie w zakresie ustalonym przez Wójta kontroli jednostek podleg³ych i nadzorowanych.
§7
Do podstawowego zakresu dzia³ania poszczególnych
wydzia³ów i referatów nale¿¹:
1. Wydzia³ Finansowo  Ksiêgowy (FK):
1) zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb
Gminy z dochodami w³asnymi oraz dotacjami,
subwencjami i po¿yczkami,
2) bie¿¹ca analiza wykorzystania bud¿etu (sytuacji
finansowej) oraz wnioskowania w sprawach
zmian w bud¿ecie w celu racjonalnego dysponowania rodkami,
3) prowadzenie obs³ugi kasowej i ksiêgowej wynikaj¹cej z bie¿¹cej dzia³alnoci Urzêdu,
4) prowadzenie spraw funduszy celowych,
5) nadzór i kontrola nad dzia³alnoci¹ finansow¹
podleg³ych Gminie podmiotów gospodarczych,
6) opracowywanie sprawozdañ z wykonania planu finansowego,
7) wspó³praca z Izbami Obrachunkowymi oraz Izbami i Urzêdami Skarbowymi;
8) wydawanie zawiadczeñ o stanie maj¹tkowym;
9) sprawozdanie comiesiêcznych sprawozdañ z realizacji bud¿etu do Ministerstwa Finansów,
10) planowanie i realizacja wydatków osobowych,
wspó³dzia³anie w tym zakresie z Inspektoratem
ds. Osobowych,
11) prowadzenie druków cis³ego zarachowania,
12) sprzeda¿ znaków skarbowych i weksli,
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13) sporz¹dzanie miesiêcznych list p³ac, umów zleceñ
oraz umów o dzie³o zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz w³aciwe ich przechowywanie,
14) miesiêczne rozlicznie naliczeñ i potr¹ceñ dotycz¹ce p³ac,
15) sporz¹dzenie przelewów dot. p³ac,
16) sporz¹dzanie deklaracji, sprawozdañ i wykazów
rozliczeniowych ZUS, PZU, Urzêdu Skarbowego,
17) prowadzenie kartotek wynagrodzeñ pracowników,
18) wpisywanie w legitymacjach ubezpieczeniowych
osi¹gniêtych dochodów rocznych dla poszczególnych pracowników,
19) prowadzenie dokumentacji ZUS, Urzêdu Skarbowego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
20) prowadzenie ksiêgi materia³ów, rodków trwa³ych
oraz wartoci niematerialnych i prawnych,
21) naliczanie umorzeñ rodków trwa³ych zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami,
22) prowadzenie analityczne ksiêgowoci w zakresie
so³ectw:
w tym:
 prowadzenie prawid³owe kartotek wydatków na
poszczególne so³ectwa,
 sprawdzanie rachunków pod wzglêdem rachunkowo-formalnym, dekretowanie rachunków,
nadzór nad wykonywaniem planowanych wydatków,
 sporz¹dzanie okresowych informacji dotycz¹cych wykonania wydatków so³ectw,
23) ksiêgowanie analityczne i syntetyczne w zakresie
funduszu wiadczeñ socjalnych, funduszu ochrony rodowiska, zakupów inwestycyjnych oraz rachunków inwestycyjnych,
24) prowadzenie bie¿¹ce rejestru sprzeda¿y VAT oraz
wystawianie faktur VAT, miesiêczne sporz¹dzanie
deklaracji VAT,
25) wprowadzanie danych fiskalnych do systemu finansowo-ksiêgowego,
26) opracowywanie projektów wewnêtrznych aktów
prawnych dotycz¹cych rachunkowoci w szczególnoci: zak³adowego planu kont, obiegu dokumentów ksiêgowych, zasad prowadzenia i rozliczania
inwentaryzacji.
2. Wydzia³ Podatków i Egzekucji Podatkowej (PE):
1) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wymiarami podatków i op³at lokalnych, inkasem i kontrol¹ w tym zakresie w szczególnoci:
a) opracowywanie decyzji wymiarowych na podatki lokalne,
b) rozpatrywanie odwo³añ, skarg i za¿aleñ w sprawach wymiaru podatku,
c) prowadzenie oraz aktualizacja kartotek dotycz¹cych podatku,
d) gromadzenie materia³ów informacyjnych celem
prawid³owego naliczania podatku,
e) rozpatrywanie podañ w sprawach zaniechania poboru lub umorzenia podatku, prowadzenia ewidencji podmiotów podlegaj¹cych podatkom,
f) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów zobowi¹zañ pieniê¿nych,
g) zak³adanie kont w konto kwitariusza,
h) rozliczanie inkasentów z wp³at przyjêtych tytu³em
zobowi¹zañ pieniê¿nych,
i) analiza sald zaleg³oci z lat ubieg³ych,
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j) prowadzenie ksiêgowoci podatkowej,
2) prowadzenie analityki ksiêgowej,
3) prowadzenie egzekucji podatkowych,
4) sporz¹dzanie sprawozdawczoci statystycznej w
zakresie zobowi¹zañ pieniê¿nych.
3. Wydzia³ Inwestycji, Budownictwa i Planowania Przestrzennego (BK):
1) ustalanie lokalizacji inwestycji oraz ich realizacja,
rejestracja i okrelanie zobowi¹zañ partycypacyjnych inwestorów na rzecz Gminy,
2) wydawanie pozwoleñ na u¿ytkowanie obiektu,
3) wydawanie pozwoleñ na budowê, wstrzymanie lub
cofanie zezwoleñ na budowê,
4) nadzór nad prowadzonymi inwestycjami Gminy,
³¹cznie z budownictwem komunalnym;
5) nadzorowanie przestrzegania przez inwestorów
obowi¹zków inwentaryzacji powykonawczej sieci
technicznego uzbrojenia terenu,
6) opracowywanie za³o¿eñ do studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
7) opracowywanie propozycji do ustaleñ planu zagospodarowania przestrzennego terenu,
8) prowadzenie ca³oci spraw zwi¹zanych ze sporz¹dzaniem i zmianami planu,
9) ewidencjonowanie zg³oszonych wniosków,
10) prowadzenie rejestru planów oraz ewidencji zmian
 archiwum dokumentacji;
11) przechowywanie matryc z uwzglêdnieniem ustawy o ochronie informacji niejawnych,
12) wspó³pracowanie z organami administracji rz¹dowej celem uzgodnienia zamierzeñ polityki pañstwa
realizowanych na terenie gminy,
13) wspó³praca z organami innych jednostek samorz¹dowego przy realizacji inwestycji i zmian w planie:
14) planowanie, przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji gminnych,
15) planowanie, realizowanie i nadzór remontu szkó³ i
obiektów gminnych,
16) z zakresu zarz¹du dróg: uzgadnianie dokumentacji
i planu remontów, kontrola stanu dróg,
17) planowanie energetyczne i owietlenie dróg,
18) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
19) prowadzenie rejestru decyzji zabudowy i zagospodarowania terenu;
20) prowadzenie rozprawy. administracyjnej w zakresie planowania przestrzennego;
21) przygotowanie wszelkich decyzji z zakresu planowania,
22) prowadzenie spraw z zakresu budownictwa nale¿¹cych do kompetencji gminy,
23) opracowywanie projektów podzia³u terenów gminnych uwzglêdniaj¹c komunikacjê zaopatrzenia w
wodê, energiê,kanalizacjê itd.,
24) okrelanie zobowi¹zañ partycypacyjnych i odszkodowawczych na rzecz Gminy,
25) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu sprzecznej z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego,
26) prowadzenie rejestru o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
27) uzgadnianie decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do inwestycji
mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska,
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28) opiniowanie zgodnoci proponowanego podzia³u
nieruchomoci z ustaleniami planu miejscowego;
29) wydawanie decyzji okrelaj¹cych pod³¹czenia do
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
4. Wydzia³ Organizacyjny (OR):
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników
Urzêdu,
2) nadzór i koordynowanie rozpatrywanych skarg;
3) zapewnienie prawid³owej obs³ugi obywateli przez
Urz¹d;
4) prowadzenie rejestrów kancelaryjnych,
5) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu,
6) zabezpieczenie w³aciwego funkcjonowania Urzêdu Gminy;
7) zapewnienie prawid³owych warunków pracy,
8) prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzêdu;
9) prowadzenie archiwum Urzêdu, obs³uga poligrafii,
10) zabezpieczenie mienia i obiektów Urzêdu,
11) administracja sieci komputerowej,
12) obs³uga Biura Rady,
13) przygotowywanie materia³ów na posiedzenia Rady
i komisji oraz zapewnienie ich terminowego dorêczania,
14) zabezpieczenie w³aciwych warunków przeprowadzenia sesji, zebrañ, posiedzeñ, spotkañ, itp,
15) sporz¹dzanie protoko³ów z sesji, zebrañ, posiedzeñ
itp,
16) prowadzenie rejestru uchwa³, zarz¹dzeñ i innych
postanowieñ,
17) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji;
18) organizowanie szkoleñ radnych i cz³onków,
19) administrowanie bezpieczeñstwa informacji,
20) realizowanie zadañ pe³nomocnika ochrony informacji niejawnych,
21) realizowanie zadañ s³u¿b BHP.
22) wspó³organizowanie zebrañ wiejskich.
5. Wydzia³ Kontroli Wewnêtrznej i Analiz (KW):
1) okresowa kontrola prowadzenia spraw finansowoksiêgowych w jednostkach organizacyjnych pod
katem zgodnoci z ustaw¹ o rachunkowoci i ustaw¹ o finansach publicznych,
2) kontrola realizacji bud¿etów i planów finansowych
jednostek w zgodnoci z bud¿etem uchwalonym
przez Radê Gminy,
3) sprawdzanie prawid³owoci wykorzystywania dotacji gminnych przez stowarzyszenia,
4) kontrola i analiza wykorzystania obiektów gminnych,
tj. szkó³, sal wiejskich, remiz OSP, obiektów sportowych itp., pod k¹tem op³acalnoci dodatkowego
wykorzystywania,
5) kontrola dba³oci o gminne mienie powierzone,
6) kontrola prawid³owego pobierania przez inkasentów
op³at stanowi¹cych dochody gminy, tj. op³at klimatycznych, za posiadanie psów, op³aty targowej, za
reklamy, op³aty eksploatacyjnej,
7) ujawnianie uchylaj¹cych siê p³atników od p³acenia
w/w op³at oraz wskazywanie odpowiednim komórkom organizacyjnym róde³ dodatkowych dochodów wynikaj¹cych ze stwierdzonych naruszeñ prawa o ochronie rodowiska, gruntów rolnych i lenych, prawo geologiczne, o odpadach itp.,
8) udzia³ w inwentaryzacji mienia szkó³ i OSP,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9) kontrola u p³atników wymiaru podatków od nieruchomoci,
10) analiza zebranych informacji w trakcie kontroli i
przedstawianie Wójtowi oraz kontrolowanej komórce,
11) systematyczne zbieranie informacji o parametrach
zmieniaj¹cych siê w czasie tj. dochody, wydatki,
przychody, rozchody, koszta jednostek bud¿etowych, fluktuacji bezrobocia i opieki spo³ecznej itp.
celem prowadzenia gminnej statystyki,
12) prognozowanie skutków dla bud¿etu w przypadku
uchwalania planów wieloletnich,
13) wspó³praca z Wydzia³em Rozwoju i Przedsiêbiorczoci przy realizacji Strategii Gminy,
14) kontrolowanie zamówieñ publicznych,
15) kontrowanie realizacji i przestrzeganie uchwa³ rady
gminy.
6. Wydzia³ Rozwoju i Przedsiêbiorczoci (RP):
1) realizacja Strategii Rozwoju Gminy Kocierzyna,
2) udzia³ w realizacji Strategii Ziemi Kociersko-Zaborskiej,
3) upowszechnianie wiedzy wród mieszkañców gminy na temat formu³owania wniosków dotycz¹cych
pomocy finansowej ze rodków pomocowych UE
i krajowych,
4) uaktualnianie informacji n/t róde³ finansowania, rodzajów pomocy, sposobów pozyskiwania rodków
na zadania gminy, rozwoju przedsiêbiorczoci i
dzia³alnoci rolniczej,
5) a) opracowywanie w standardach UE wniosków o
dofinansowanie zadañ gminy,
b) nadzór na realizacj¹ zaakceptowanych projektów,
6) opiniowanie wniosków dotycz¹cych dofinansowania kierowanych przez rolników, ODR i firmy doradcze do ARiMR,
7) pomoc doradcza w zakresie finansów i prawa gospodarczego dla najubo¿szych mieszkañców gminy,
8) marketing i dzier¿awa gminnych terenów przeznaczonych pod dzia³alnoæ gospodarcz¹,
9) zagospodarowywanie obiektów gminnych,
10) zbieranie informacji o kondycji finansowej i mo¿liwociach produkcyjnych podmiotów gospodarczych maj¹cych siedzibê i dzia³aj¹cych na terenie
gminy Kocierzyna,
11) promocja mo¿liwoci produkcyjnych gminy,
12) pomoc podmiotom gospodarczym w zagospodarowaniu niewykorzystanych powierzchni produkcyjnych,
13) prowadzenie dzia³añ w kierunku wykorzystania istniej¹cych mo¿liwoci prawnych i finan-sowych
zmierzaj¹cych do powstania nowych miejsc pracy
na terenie gminy,
14) nadzór nad obiektami gminnymi oddanymi w dzier¿awê, zarz¹d, najem, u¿ytkowanie.
7. Stra¿ Gminna (SG):
1) wykonuje codzienne planowe patrole, obchody i objazdy gminy w zakresie przeciwdzia³ania przestêpczoci, wykroczeniom i patologii spo³ecznej,
2) przeprowadza rozpoznanie zjawisk i zdarzeñ wywieraj¹cych negatywny wp³yw na stan porz¹dku publicznego,
3) reaguje na nieodpowiednie zachowanie siê osób sto-
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suj¹c upomnienia, pouczenia oraz przewidziane
prawem rodki represji i przymusu bezporedniego,
4) dokonuje systematycznych kontroli ulic, placów,
parków, budynków mieszkalnych, gospodarczych,
lokali u¿ytkowych, otoczenia zak³adów pracy, obiektów u¿ytecznoci publicznej i posesji prywatnych
w zakresie utrzymania porz¹dku, czystoci i estetyki,
5) sygnalizuje s³u¿bom komunalnym stwierdzone w
toku lustracji gminy zaniedbania i ich dzia³ania lub
przypadki wymagaj¹ce niezw³ocznej interwencji a
w szczególnoci ró¿nego typu awarie,
6) niezw³ocznie zawiadamia organy ochrony rodowiska o ka¿dym stwierdzonym przypadku zak³ócenia równowagi lub zanieczyszczenia rodowiska
naturalnego,
7) wykonuje zadania w zakresie przeciwdzia³ania skutkom zimy poprzez systematyczny nadzór nad prac¹ przedsiêbiorstw komunalnych i innych jednostek, w³acicieli i administratorów nieruchomoci
oraz dozorców w przedmiocie usuwania niegu z
chodników i jezdni oraz przeciwdzia³ania go³oledzi,
8) utrzymuje wspó³pracê z Policj¹ w zakresie ochrony bezpieczeñstwa obywateli, ³adu i porz¹dku publicznego oraz w przypadkach katastrof i klêsk ¿ywio³owych,
9) wspó³dzia³a z organami Jednostek Ratowniczo-Ganiczych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpo¿arowych w zak³adach pracy i budynkach
mieszkalnych. Szczegó³owe zasady wspó³pracy
okreli Protokó³ Porozumienia pomiêdzy Jednostk¹ Ratowniczo-Ganicz¹ a Stra¿¹ Gminn¹,
10) kontroluje prawid³owoæ oznakowania ulic (w tym
znaków drogowych), owietlenie ulic i posesji, prawid³owego zabezpieczenia funkcjonowania punktów owietleniowych oraz estetykê napisów, miejsc
plakatowania i og³oszeñ,
11) kontroluje zabezpieczenie prowadzonych na terenie gminy prac inwestycyjno-remontowych,
12) nak³ada grzywny w drodze mandatu karnego, za
wykroczenia w ramach upowa¿nieñ przewidzianych prawem a w szczególnoci wynikaj¹cych z
ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoci gminach,
o ochronie i kszta³towaniu rodowiska itp.
8. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (GG):
1) wspó³udzia³ w aktualizacji mapy zasadniczej,
2) nadawanie porz¹dkowej numeracji nieruchomociom i wspó³udzia³ w prowadzeniu ewidencji nazw
ulic,
3) planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i
finansowych celem zapewnienia odpowiednich
rodków w bud¿ecie Gminy na wykonywanie robót
geodezyjnych, kartograficznych oraz na cele gospodarki gruntami,
4) za³atwianie spraw z zakresu rozgraniczeñ i podzia³u
nieruchomoci;
5) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wykonywaniem
prawa pierwokupu,
6) prowadzenie spraw zwi¹zanych z przygotowaniem
dokumentacji terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz wszelkiego innego rodzaju,
7) wykonywanie uchwa³ Rady Gminy w zakresie sprze-
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da¿y budynków i lokali stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹ na rzecz osób fizycznych,
8) wykonywanie uchwa³ Rady Gminy w zakresie przekazywania gruntów komunalnych osobom fizycznym i prawnym,
9) regulowanie spraw w³asnoci dróg gminnych,
10) naliczanie oraz wydawanie decyzji i ewidencja op³at
planistycznych,
11) naliczanie i ewidencja op³at adiacenckich,
12) naliczanie i ewidencja op³at drogowych,
13) wydawanie decyzji o oddawaniu osobom fizycznym i prawnych w u¿ytkowanie wieczyste gruntów stanowi¹cych w³asnoæ gminy w tym dotycz¹ce art. 233, 234, 235 §1, 236 §1 i 239,
14) rozwi¹zywanie umów o oddanie w u¿ytkowanie
wieczyste,
15) dokonywanie rozgraniczenia nieruchomoci,
16) wydawanie zezwoleñ o wszczêciu postêpowania
o rozgraniczeniu nieruchomoci,
17) wydawanie upowa¿nienia dla geodety do wydawania zezwolenia o przebiegu granic,
18) rozstrzyganie spornych spraw zwi¹zanych z ustalaniem przebiegu granic nieruchomoci na obszarach objêtych scaleniem,
19) sporz¹dzanie i podawanie do publicznej wiadomoci wykazu nieruchomoci przeznaczonych do
sprzeda¿y oddania w u¿ytkowanie wieczyste, u¿ytkowanie, najem lub dzier¿awê po zatwierdzeniu
przez zarz¹d,
20) og³aszanie, organizowanie, prowadzeni dokumentacji i przeprowadzenie przetargu na nieruchomoci gminy,
21) wydawanie decyzji w zakresie ustanowienia oraz
wyganiêcia trwa³ego zarz¹du,
22) wydawanie decyzji o ustaleniu dodatkowych op³at
rocznych,
23) aktualizacja op³aty rocznej,
24) wydawanie decyzji zatwierdzaj¹cej projekt podzia³u,
25) ujawnianie w ksiêdze wieczystej do dzia³ek gruntu
wydzielonych pod drogi,
26) zak³adanie ksi¹g wieczystych,
27) stwierdzanie w drodze decyzji nabycia prawa u¿ytkowania wieczystego oraz w³asnoci,
28) wydawanie decyzji o przekszta³ceniu u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoci,
29) wydawanie decyzji o przyznanie prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów i zwrocie budynków.
9. Referat Spraw Obywatelskich (SO):
1) realizowanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych  wydawanie dokumentów to¿samoci,
2) meldowanie i wymeldowanie obywateli polskich i
cudzoziemców: 2) udzielanie informacji adresowych,
3) wydawanie powiadczeñ zamieszkania,
4) wpisywanie numerów ewidencyjnych,
5) przyjmowanie zawiadomieñ o zabawach publicznych,
6) wspó³praca z organami sprawiedliwoci cigania w
zakresie utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
7) prowadzenie spraw wynikaj¹cych z ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony  przeprowadzenie
rejestracji przedpoborowych,
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8) udzia³ w przeprowadzeniu poboru,
9) uznawanie ¿o³nierzy za jedynych ¿ywicieli,opiekunów, prowadz¹cych gospodarstwa rolne,
10) zabezpieczenie wiadczeñ na rzecz obrony kraju,
11) prowadzenie kancelarii tajnej,
12) przepracowywanie na KOM-ach aktów urodzeñ,
ma³¿eñstw i zgonów,
13) odbywanie dy¿urów w czasie wyborów i przygotowywanie list wyborczych,
14) wspó³praca z organizacjami spo³ecznymi,
15) prowadzenie i ewidencjonowanie spraw nie objêtych dzia³aniem gminnych zak³adów i jednostek
bud¿etowych,a nale¿¹cych do sfery owiaty, kultury i zdrowia,
16) rejestrowanie spo³ecznych komitetów.
10. Referat Rolnictwa i Ochrony rodowiska (GS):
1) prowadzenie bie¿¹cej sprawozdawczoci rolnej,
2) wspó³praca z jednostkami administracji publicznej w sprawach dotycz¹cych weterynarii, ochrony i kwarantanny rolin,
3) wspó³dzia³anie z Rejonowym Oddzia³em WZIR
oraz innymi w³aciwymi jednostkami w zakresie
zadañ maj¹cych na celu utrzymanie urz¹dzeñ
melioracji podstawowych i szczegó³owych w pe³ni sprawnoci,
4) udostêpnianie wniosków oraz udzielanie pomocy w zakresie w ich wype³niania dotycz¹ce Krajowego Rejestru S¹dowego,
5) wydawanie i odbieranie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych;
6) wydawanie zawiadczeñ o pracy w gospodarstwie rolnym,
7) nadzór nad przestrzeganiem ustawy o substancjach truj¹cych,
8) wydawanie decyzji ustalaj¹cych odszkodowanie
za przejcia, przejazdy oraz miejsca przeznaczone do sta³ego korzystania z gruntów dla swobodnego ruchu wzd³u¿ wód,
9) opiniowanie projektu warunków korzystania z
wód dorzecza,
10) zatwierdzanie ugody dotycz¹cej zmiany stosunków wodnych,
11) rozstrzyganie sporów:
a) o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
b) o przynale¿noæ do spó³ki wodnej oraz wysokoæ sk³adek i innych wiadczeñ cz³onków spó³ki,
12) podejmowanie dzia³añ zabezpieczaj¹cych wodê
przed zanieczyszczaniem,
13) wydawanie decyzji okrelaj¹cych przywrócenie
do stanu poprzedniego lub wykonanie urz¹dzeñ
zapobiegaj¹cych szkodom w przypadku gdy zmiany stanu wody na gruncie wp³ywaj¹ szkodliwie
na nieruchomoci s¹siednie albo na gospodarkê
wodn¹,
14) wydawanie pozwoleñ wodno-prawnych na zwyk³e korzystanie z cudzej wody,
15) wydawanie decyzji nakazuj¹cych sprzêt plonów z
terenów zmeliorowanych,
16) wydawanie decyzji dotycz¹cych ograniczenia w
korzystaniu z urz¹dzeñ technicznych i rodków
transportu i komunikacji uci¹¿liwych dla rodowiska w zakresie ha³asu i wibracji,
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17) informowanie o przygotowanych przedsiêwziêciach
dotycz¹cych inwestycji szczególnie szkodliwych dla
rodowiska,
18) przyjmowanie informacji o wyst¹pieniu nadzwyczajnego zagro¿enia rodowiska,
19) prowadzenie rejestru dotycz¹cego decyzji wydawanych w zakresie ochrony rodowiska,
20) obowi¹zek ochrony przyrody, popularyzacja ochrony przyrody,
21) opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ kopalin,
22) uzgadnianie przy wydawaniu koncesji na wydobywanie kopalin ze z³ó¿, bezzbiornikowe magazynowanie
substancji w górotworze, sk³adowanie odpadów w
podziemnych wyrobiskach górniczych oraz wydobywanie surowców mineralnych znajduj¹cych siê w
odpadach po robotach górniczych oraz procesach
wzbogacania kopalin,
23) opiniowanie planu ruchu zak³adu górniczego,
24) wydawanie decyzji zwi¹zanych z degradacj¹ gruntów,
25) opiniowanie decyzji w sprawach rekultywacji gruntów rolnych i lenych,
26) opiniowanie rocznych planów ³owieckich,
27) wspó³dzia³anie zwi¹zanych z zagospodarowaniem
obwodów ³owieckich,
28) przyjmowanie zawiadomieñ o dostrze¿onych objawach zwierz¹t ¿yj¹cych wolno,
29) wyra¿anie opinii w sprawie wydzier¿awiania obwodów ³owieckich,
30) prowadzenie mediacji w zakresie sporów dotycz¹cych
obwodów ³owieckich,
31) wydawanie zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoci w
wyniku której powstaj¹ odpady niebezpieczne lub
odpady inne ni¿ niebezpieczne w iloci 1 tysi¹ca ton
rocznie z wy³¹czeniem odpadów komunalnych,
32) opiniowanie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci
w wyniku, których powstaj¹ odpady niebezpieczne,
33) uzgadnianie sposobu postêpowania odpadami innymi ni¿ niebezpieczne wytworzonymi w iloci od 1 tony
do 1 tysi¹ca ton rocznie z wy³¹czeniem odpadów komunalnych,
34) opiniowanie zezwolenia na usuwanie odpadów niebezpiecznych w tym na transport ich wykorzystanie i
unieszkodliwianie,
35) wyra¿anie zgody na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów,
36) uzgadnianie zezwoleñ na sk³adowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych czêciach innych sk³adowisk,
37) prowadzenie ewidencji sk³adowiska odpadów, nieesploatowanych sk³adowisk odpadów, na których nie przeprowadzono jeszcze rekultywacji i zagospodarowania
ich terenu, miejsc gromadzenia odpadów, które nie zosta³y wyznaczone decyzj¹ w³aciwego organu,
38) wydawanie zezwoleñ w zakresie czasowego lub sta³ego odebrania w³acicielowi zwierzêcia, które jest
okrutnie traktowanie lub zaniedbywanie oraz rozporz¹dzanie tym zwierzêciem,
39) wydawanie zezwoleñ na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywn¹,
40) prowadzenie spraw z zakresu ochrony rodowiska,
ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony z³ó¿,
surowców mineralnych i ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie,
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41) dzia³anie w zakresie zapobiegania klêskom ¿ywio³owym i nadzwyczajnym zagro¿eniom rodowiska,
42) nadzór nad funkcjonowaniem maszyn i urz¹dzeñ
w aspekcie uci¹¿liwoci dla rodowiska oraz podejmowanie decyzji w zakresie ich ograniczenia,
43) wspó³dzia³anie ze stanowiskami d/s rolnictwa i
handlu, gospodarki gruntami i geodezji oraz budownictwa, gospodarki komunalnej i komunikacji w zakresie zagospodarowania stref ochronnych
oraz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska,
44) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie rodowiska,
45) opieka nad pomnikami przyrody i wspó³dzia³anie
w tym zakresie z innymi jednostkami;
46) prowadzenie spraw o zagospodarowaniu lasów
nie stanowi¹cych w³asnoci pañstwa,
47) wspó³praca z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i Pañstwowej Inspekcji Ochrony rodowiska oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w³aciwymi w sprawach ochrony rodowiska,
48) organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie zadrzewieñ,
49) wydawanie zezwoleñ na usuniêcie drzew oraz naliczanie op³at i kar; 17) administracja w zakresie
³owiectwa,
50) wspó³dzia³anie z dzier¿awc¹ obwodu ³owieckiego w zagospodarowaniu terenów ³owieckich,
51) wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntu nielenego lub nieu¿ytku do zalesienia,
52) wydawanie tymczasowych zarz¹dzeñ o wprowadzeniu ograniczeñ wymienionych w art.18 ustawy
o ochronie przyrody, a w tym: zakazu wznoszenia
budowli, prowadzenia zak³adów przemys³owych
lub handlowych,polowania i rybo³ówstwa,
53) prowadzenie rejestru i nadzoru nad dzia³alnoci¹
spó³ek lenych,
54) nakazywanie wykonania niezbêdnych czynnoci
lub instalacji urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych wodê
przed zanieczyszczeniem,
55) zakazu wprowadzania cieków do wody w przypadku wprowadzenia przez w³aciciela gruntu do
wody cieków nienale¿ycie oczyszczonych,
56) wydawanie zezwoleñ na usuniêcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomoci (w przypadku gdy
nieruchomoæ ta jest wpisana do rejestru zabytków za zgod¹ konserwatora zabytków),
57) wymierzanie kar pieniê¿nych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
58) zapewnianie warunków niezbêdnych do ochrony
rodowiska przeri odpadami oraz dbanie o utrzymanie porz¹dku i czystoci,
59) ustanawianie ograniczeñ czasu pracy urz¹dzeñ
technicznych oraz rodków transportu po-woduj¹cych uci¹¿liwoci ha³asem i wibracj¹ ³¹cznie z
ich unieruchomieniem,
11. Referat Zarz¹dzania Kryzysowego (OC):
1) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych ze sprawowania przez Wójta Gminy funkcji Szefa OC jako rz¹dowych zadañ zleconych w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych dzia³aj¹cych na terenie gminy,

2) wykonywanie zadañ obronnych okrelonych w odrêbnych przepisach,
3) nadzorowanie mienia, ubezpieczeñ ochotników,
planowanie rodków dla OSP,
4) koordynowanie dzia³añ dotycz¹cej ochrony p.po¿.,
5) podejmowanie dzia³añ z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz innych zjawisk atmosferycznych
12. Biuro Prawne (OP):
1) opiniowanie pod wzglêdem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Wójta, Zarz¹du
oraz projektów uchwa³ kierowanych pod obrady
Rady Gminy,
2) inicjowanie i dokonywanie ocen skutecznoci funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikaj¹cych z tych ocen,
3) opiniowanie pod wzglêdem legalnoci aktów prawnych wydawanych przez nadzorcze jednostki organizacyjne,
4) aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydawanych przez Wójta,
5) wystêpowanie w charakterze pe³nomocnika w postêpowaniu s¹dowym i arbitra¿owym,
6) obs³uga prawna Wójta oraz Rady Gminy i jej organów, a tak¿e doradztwo prawne na rzecz Urzêdu
Gminy,
7) wykonywanie zadañ przewidzianych w przepisach
o obs³udze prawnej,
8) prowadzenie spisów powszechnych, rolnych, ewidencji ludnoci i nieruchomoci.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

797
UCHWA£A Nr XXIX/184/2001
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego na
lokale mieszkalne.
Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 26a ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787
z pón. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê stawkê bazow¹ czynszu regulowanego w
wysokoci 2,00 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego.
2. Poprzez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego
rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w lokalu, a w szczególnoci: pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym
i gospodarczym potrzebom najemcy, bez wzglêdu na
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§3

ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania, nie uwa¿a siê
jednak za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego
powierzchni: balkonów, tarasów, loggii, antresol, szaf
i schowków w cianach, pralni, suszarni, wózkarni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opalu. Obmiaru powierzchni u¿ytkowej lokalu dokonuje siê w wietle wyprawionych cian, wed³ug zasad okrelonych w Polskiej Normie.

Wysokoæ czynszu w poszczególnych strefach w zale¿noci od stanu wyposa¿enia mieszkañ okrela siê w
za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Dzierzgoniu.

§2

§5

W celu zró¿nicowania stawek bazowych czynszu regulowanego ustala siê strefy lokalizacji mieszkañ:
1) strefê miejsk¹ z podzia³em na:
a) peryferyjn¹, w sk³ad której wchodz¹ ulice: 11 Listopada, Westerplatte, S³oneczna, Zawadzkiego
(od skrzy¿owania z ulic¹ S³oneczna w kierunku
dworca PKP), Judyty
b) centraln¹  pozosta³e ulice w miecie
2) strefê wiejsk¹ z podzia³em na:
a) centraln¹  obejmuj¹c¹ zwart¹ zabudowê wsi
b) peryferyjn¹  budynki oddalone od zwartej zabudowy o minimum 500 m, a ponadto w miejscowociach: Piaski, Jeziorno, Chojty, Stara Wie,
Blunaki, B¹gart II, Spalonki, Pacho³y.

Traci moc Uchwa³a Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
Nr XXII/128/2000r z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie
okrelenia stawek czynszu regulowanego
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego, jednak nie
wczeniej ni¿ 1 padziernika 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Budziñska

Tabela oczynszowania mieszkañ wzrost o 47%

Lp.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Stan wyposa¿enia
mieszkañ w instalacje
Mieszkania o wspó³czesnym standardzie
wyposa¿enia w 6 sk³adników (c.o., gaz, w.c., cw.,
³azienka, woda,
kanalizacja)
Mieszkania wyposa¿one w
5 sk³adników (np. bez gazu
lub c.o.)
Mieszkania wyposa¿one w
4 sk³adniki (np. w.c., ³azienka, woda, kanalizacja)
Mieszkania wyposa¿one
w 3 sk³adniki (np. w.c.,
woda, kanalizacja bez c.o. i
gazu, ³azienki)
Mieszkania wyposa¿one w
2 sk³adniki (tylko woda,
kanalizacja)
Mieszkania nie posiadaj¹ce
urz¹dzeñ

Strefa miejska
centralna peryferyjna

2,00

1,79

Strefa wiejska

Czynniki zmniejszaj¹ce

centralna

peryferyjna

Stan
techniczny
1)
budynku

1,72

1,65

maks. 10%

Usytuowanie
2)
mieszkania

maks. 10%

1,71

1,53

1,47

1,40

maks. 10%

maks. 10%

1,46

1,31

1,23

1,16

maks. 10%

maks. 10%

1,16

1,04

0,94

0,91

maks. 10%

maks. 10%

0,90

0,79

0,69

0,66

maks. 10%

maks. 10%

0,63

0,56

0,43

0,41

maks. 10%

maks. 10%

Uwagi

Czynsz
podano
2
w z³/m

Czynniki
zmniejszaj¹ce
nie mog¹
byæ
wiêksze
ni¿ 20%

1) stan techniczny budynku:
 5 % gdy budynki wybudowano przed 1945 r.,
 5 % gdy budynek zakwalifikowany jest do remontu zgodnie z art. 62 prawa budowlanego na podstawie wpisu
do ksiêgi obiektu,
2) usytuowanie mieszkania:
 5 %  mieszkanie uzyskane ze strychów lub innych pomieszczeñ realizowane przy w³asnym udziale,
 5 %  mieszkania bez kuchni
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UCHWA£A Nr XXIX/186/2001
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 czerwca 2001 r.

UCHWA£A Nr XLV/473/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 29 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Dzierzgoñ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989,
Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala,
co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Dzierzgoñ stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXI/113/2000 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie Statutu Gminy
Dzierzgoñ wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) po § 12 dodaje siê § 12 a i b w brzmieniu:
§ 12a
1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania
informacji, wstêpu na sesje Rady i posiedzenia
jej Komisji a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w
tym protoko³ów posiedzeñ organów Gminy i Komisji Rady.
§ 12 b
1. Dokumenty o których mowa w § 12 a s¹ udostêpniane zainteresowanym przez pracownika Urzêdu zajmuj¹cego siê obs³ug¹ Rady i Zarz¹du w
godzinach pracy Urzêdu.
2. Zainteresowani mog¹ korzystaæ z dokumentów
pod nadzorem pracownika Urzêdu. Wynoszenie
dokumentów poza teren Urzêdu jest niedopuszczalne.
3. Odmowa udostêpnienia dokumentów lub ich czêci jest mo¿liwa w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2) w § 22 ust.1 przecinek zastêpuje siê kropk¹ i skrela
siê wyrazy chyba, ¿e Rada postanowi inaczej,
3) w § 64 skrela siê ust. 7 i 8
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Dzierzgoniu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszenia w Informatorze
Dzierzgoñskim i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
M. Budziñska

w sprawie: zmian w uchwale Nr XXXVIII/403/2000 z
dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
miasta Lêborka na 2001 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.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê przeniesienia WYDATKÓW bud¿etu miasta na 2001 rok wed³ug za³¹cznika Nr 1* do niniejszej
Uchwa³y.
§2
Dokonuje siê uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie
429.650 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do niniejszej
Uchwa³y.
§3
Za³¹cznik Nr 9 do uchwa³y nr XXXVIII/403/2000 w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Lêborka na 2001 rok, pn.
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji
na 2001 rok otrzymuje brzmienie zgodne z za³¹cznikiem
Nr 3* do niniejszej Uchwa³y.
§4
Dokonuje siê zwiêkszenia DOCHODÓW i WYDATKÓW
bud¿etu miasta na 2001 rok wed³ug za³¹cznika Nr 4* do
niniejszej Uchwa³y.
§5
Bud¿et miasta na 2001 rok po dokonanych zmianach
nie ulega zmianie i wynosi:
DOCHODY
kwota 49.327.915 z³
w tym dotacje na zadania zlecone
3.512.707 z³
WYDATKI
kwota 50.400.728 z³
w tym wydatki na zadania zlecone
3.512.707 z³
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr XLV/475/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 29 czerwca 2001 r.

1. Orodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ i jednostk¹ bud¿etow¹ Gminy Miejskiej Lêbork, zwan¹ dalej Gmin¹.
2. Orodek obejmuje swoj¹ dzia³alnoci¹ obszar Gminy.
3. Siedzib¹ Orodka jest miasto Lêbork.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Lêborku.
Na podstawie 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.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041) oraz art. 46 ust. 1a-3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Statut Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Lêborku, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§3

§3
Orodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ utworzon¹ w celu
realizacji zadañ pomocy spo³ecznej zleconych Gminie i
zadañ w³asnych z zakresu pomocy spo³ecznej realizowanych przez Gminê.
Rozdzia³ II  Zakres dzia³ania
§4
1. Celem orodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin, które w³asnym staraniem nie s¹ w stanie pokonaæ trudnoci oraz
umo¿liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka.
2. Orodek powinien w miarê mo¿liwoci doprowadziæ
do ¿yciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz i
integracji ze rodowiskiem jak równie¿ zapobiegaæ powstawaniu nowych problemów spo³ecznych rodz¹cych
zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy spo³ecznej.
§5

Rozdzia³ I  Postanowienia ogólne

Do zadañ Orodka nale¿¹ w szczególnoci:
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowê niezbêdnej infrastruktury socjalnej.
2. Analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia pomocy spo³ecznej.
3. Przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹
wiadczeñ.
4. Pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspokajaniu niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin.
5. Praca socjalna rozumiana jako dzia³alnoæ zawodowa,
skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w
spo³eczeñstwie oraz na tworzenie warunków sprzyjaj¹cych temu celowi.
6. Wspó³praca w zakresie dzia³añ dotycz¹cych pomocy
spo³ecznej z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi
na terenie gminy.

§1

§6

Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Lêborku, zwany dalej Orodkiem dzia³a na podstawie:
 ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. Nr 64 poz. 414 z póniejszymi zmianami),
 ustawy z 14 dnia 8.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 91 poz. 578 z póniejszymi
zmianami),
 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z póniejszymi
zmianami),
 innych przepisów szczególnych dotycz¹cych jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej i samorz¹dowych jednostek bud¿etowych,
 uchwa³y Nr XIII/60/90 Miejskiej Rady Narodowej z
dnia 15 marca 1990 r. w sprawie powo³ania Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Lêborku,
 niniejszego statutu.

Zadania w³asne Orodka finansowane przez gminê to:
1. Prowadzenie Orodków Wsparcia o zasiêgu lokalnym
oraz kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki.
2. Przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych i specjalnych celowych.
3. Przyznawanie pomocy rzeczowej.
4. Przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie oraz przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków
i po¿yczek na ten cel.
5. Inne zadania z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹ce
z rozeznanych potrzeb.
Zadania w³asne o charakterze obowi¹zkowym realizowane przez gminê to:
1. Udzielenie schronienia, posi³ku, niezbêdnego ubrania
osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym.
2. Organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wycho-

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLV/475/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 29 czerwca 2001 r.
STATUT
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Lêborku

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.
4.

5.
6.
7.

Poz. 800, 801
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wawczych, wietlic i klubów rodowiskowych dla dzieci, tak¿e organizowanie mieszkañ chronionych.
wiadczenie us³ug opiekuñczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
Udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków na
wiadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych
osób nie maj¹cych dochodu i mo¿liwoci ubezpieczenia siê na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Udzielanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków
powsta³ych w wyniku zdarzeñ losowych.
Praca socjalna.
Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
§7

Zadania zlecone finansowane przez Wojewodê za porednictwem bud¿etu gminy to:
1. Przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych, renty
socjalnej, przys³uguj¹cych dodatków do wiadczeñ.
2. Przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych.
3. Op³acanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne za
osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2 oraz w
art. 311 ust. 4a.
4. Op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
5. Przyznawanie i wyp³acanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej.
6. Przyznawanie zasi³ku celowego w formie biletu kredytowego.
7. wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych,
przys³uguj¹cych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
8. Organizowanie i prowadzenie rodowiskowych Domów Samopomocy.
9. Zadania wynikaj¹ce z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej b¹d innych ustaw, maj¹cych na celu
ochronê poziomu ¿ycia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich rodków.
§8
Orodek Wspó³pracuje z organizacjami administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej, stowarzyszeniami, fundacjami, zwi¹zkami wyznaniowymi i innymi podmiotami aktywnymi w sferze pomocy spo³ecznej w celu realizacji
zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej.
Rozdzia³ III  Organizacja wewnêtrzna
§9
1. Orodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Zarz¹d Miasta Lêborka.
2. Kierownik jest pracodawc¹ w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników.
3. Decyzje administracyjne w sprawach objêtych dzia³alnoci¹ Orodka wydawane s¹ przez Kierownika Orodka lub inn¹ osobê na podstawie upowa¿nienia Rady
Miejskiej w Lêborku zawartego w odrêbnych przepisach.
§ 10
Gospodarka finansowa Orodka prowadzona jest wg

planu finansowego zatwierdzonego przez Gminê, zgodnie z odrêbnymi przepisami.
§ 11
Do pracowników Orodka stosuje siê Kodeks pracy
oraz przepisy o pracownikach samorz¹dowych i socjalnych.
§ 12
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Orodka okrela regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarz¹d
Miasta Lêborka.
Rozdzia³ IV  Postanowienia koñcowe
§ 13
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Orodka w zakresie zadañ
w³asnych sprawuje Gmina za w zakresie zadañ zleconych Wojewoda Pomorski w sposób wynikaj¹cy z odrêbnych przepisów.
2. Nadzór bie¿¹cy nad prac¹ Orodka sprawuje Zarz¹d
Miasta Lêborka.
§ 14
Kierownik Orodka sk³ada Radzie Miejskiej w Lêborku
coroczne sprawozdania z dzia³alnoci Orodka oraz zg³asza potrzeby dotycz¹ce realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej.
§ 15
Wszelkie zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr XLII/227/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLVIII/270/98 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Gniew oraz ustalenia ceny sprzeda¿y,
warunków i terminów zap³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Dz. U. Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) Rada Miejska w Gniewie po zasi¹gniêciu opinii
Komisji Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje
§1
W § 4 pkt 2 wyrazy w wysokoci 60 % zastêpuje siê
wyrazami 90 %.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska
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UCHWA£A Nr XXVII/249/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania w Damaszce.
Na podstawie art. 30 ust. 1 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) na wniosek Wójta Gminy,po zaopiniowaniu przez komisje, Rada Gminy Tczew uchwala,co nastêpuje:
§1
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, tworzy siê obwód g³osowania
Nr 13 z siedzib¹ w Domu Pomocy Spo³ecznej w Damaszce i ustala siê granice tego obwodu  Damaszka
Nr 1.
2. Obwody g³osowania od nr 1-12 oraz ich granice i siedziby pozostaj¹ bez zmian zgodnie z uchwa³¹ Nr XVII/
172/2000 Rady Gminy Tczew z dnia 23 sierpnia 2000 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tczew.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczacy
Rady Gminy
T. Plichta

803
UCHWA£A Nr XXVII/248/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian Statutu Gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Tczew uchwala,
co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Tczew stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XVIII/176/96 Rady Gminy Tczew z dnia 16
pa¿dziernika 1996r oraz.w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Tczew oraz uchwa³a Nr VIII/83/99 Rady Gminy
Tczew z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tczew wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 3 wyrazy:
i Wójta Gminy Tczew -skrela siê
2) dodaje siê § 4 a o treci:
§ 4a 1. Organy Gminy wykonuj¹c zadania publiczne dzia³aj¹ jawnie, z zastrze¿eniem ust. 6 § 31 oraz
z uwzglêdnieniem zasad okrelonych w § 4 a.
2. Ka¿dy ma prawo do swobodnego dostêpu i do
korzystania z dokumentów i innych materia³ów wytwarzanych, przechowywanych i przetwarzanych
w Gminie w formie pisemnej oraz w systemach
teleinformatycznych, z zastrze¿eniem ust. 3 i 4.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Dokumenty zawieraj¹ce dane o charakterze osobowym s¹ udostêpniane i przekazywane wed³ug zasad okrelonych w przepisach o ochronie danych
osobowych.
4. Nie s¹ udostêpniane dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne, którym przyznano klauzulê tajnoci wed³ug zasad okrelonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz dokumenty zawieraj¹ce tajemnicê skarbow¹.
Dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne s¹ udostêpniane organom w³adzy i administracji publicznej, organom kontroli, organom cigania i wymiaru
sprawiedliwoci na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych.
5. Dokumenty i inne materia³y s¹ udostêpniane do
wgl¹du w Biurze Rady Gminy Tczew w dniach i godzinach pracy Urzêdu Gminy.
6. Uwierzytelnione odpisy dokumentów mog¹ byæ nieodp³atnie przekazywane na pisemny wniosek po wykazaniu interesu prawnego.
3) § 31 dodaje siê ust. 6 o treci:
§ 31 ust. 6 Posiedzenia Zarz¹du Gminy nie s¹ jawne,chyba ¿e Zarz¹d postanowi o ich jawnoci.
Protokó³y z posiedzeñ s¹ jawne z uwzglêdnieniem zasad okrelonych w § 4a.
4) dodaje siê § 45 a o treci:
§ 45 a. 1. Akty prawa miejscowego og³asza siê w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór aktów prawa
miejscowego.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta

804
ZARZ¥DZENIE Nr 121/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 13 sierpnia 2001 r.
w sprawie utworzenia w niektórych gminach województwa pomorskiego obwodów g³osowania w szpitalach i
w zak³adach pomocy spo³ecznej.
Na podstawie art. 30 ust. 4 w zwi¹zku z art. 233 ust. 2
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê w niektórych gminach województwa pomorskiego obwody g³osowania w szpitalach i zak³adach pomocy spo³ecznej dla przeprowadzenia g³osowania w
wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jak w za³¹czniku do niniejszego zarz¹dzenia.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
K. Pusz
I Wicewojewoda

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 804
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Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 121/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 13 sierpnia 2001 r.

Wykaz
obwodów g³osowania w szpitalach i zak³adach pomocy spo³ecznej
utworzonych dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Nr obwodu

Granica obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Gmina Gniew
11

Dom Pomocy Spo³ecznej w Gniewie

Dom Pomocy Spo³ecznej
Gniew, ul. Gdañska 23

16

Szpital Rehabilitacyjny w Dzier¿¹¿nie

Szpital Rahabilitacyjny
Dzier¿¹¿no, ul. Szpitalna 36

17

Szpital im. dr Majkowskiego w Kartuzach

Szpital
Kartuzy, ul. F. Ceynowy 7

Szpital

Szpital
Nowy Dwór Gdañski,
ul. Dworcowa 11

10

Dom Pomocy Spo³ecznej dla Doros³ych
w Pelplinie

Dom Pomocy Spo³ecznej
Pelplin, ul. Szpitalna 2

11

Dom Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci
w Bielawkach

Dom Pomocy Spo³ecznej
Bielawki 47

6

Szpital Powiatowy im. F. ¯aczka

Szpital
Puck, ul. 1-go Maja 11

7

Dom Pomocy Spo³ecznej

Dom Pomocy Spo³ecznej
Puck, ul. Majkowskiego 3

Dom Pomocy Spo³ecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Spo³ecznej
Ryjewo, ul. S³oneczna 14

Gmina Kartuzy

Gmina
Nowy Dwór Gdañski
14

Gmina Pelplin

Gmina Puck (miasto)

Gmina Ryjewo
4
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