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1898
UCHWA£A Nr XXIII/151/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 1 marca 2001 r.
w sprawie uznania za u¿ytki ekologiczne terenów Nadlenictwa Damnica po³o¿onych w gminie Damnica.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz.
1041, Nr 91, poz.1009, z 2001r. Nr 45, poz. 497) oraz art.
30 ust. 1, art. 32 i art. 34 ustawy z dnia 16 padziernika
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z
pón.zm.) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê za u¿ytki ekologiczne tereny Nadlenictwa
Damnica po³o¿one w gminie Damnica o ³¹cznej powierzchni 27,68 ha. obejmuj¹ce wydzielenia wg za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Na obszarach, o których mowa w § 1 zabrania siê:
1) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci zanieczyszczaj¹cych wody i gleby

oraz powietrze,
2) zmiany stosunków wodnych  bezwzglêdnie nale¿y
utrzymywaæ nadzór i konserwacjê istniej¹cych rowów
melioracyjnych na tym obszarze,
3) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych rolin, z wyj¹tkiem przypadków uzasadnionych
potrzebami ochrony u¿ytku ekologicznego po uzgodnieniu z Urzêdem Gminy Damnica,
4) wydobywania torfu,
5) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
6) palenia ognisk.
§3
Oznakowanie terenów uznanych za u¿ytki ekologiczne
dokona Wnioskodawca tj. Nadlenictwo Damnica.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy i
Nadleniczemu Nadlenictwa Damnica.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIII/151/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 1 marca 2001 r.
Wykaz ekosystemów uznanych za u¿ytki ekologiczne

Gmina
Damnica

Damnica

Lokalizacja
128 f
159 d
159 m
159 s
180 n
186 f
197 c
206 b
208 d
218 c
219 b
219 f
219 h
220 c
220 k
224 f
244h
264 f
264 i
270 d
270 f
270 g
270 j
278 b
279 l
284 i
284 j
293 f
293 m
293 j
294 c
297 g
304 c
307 d
307 g
307 h
308 h
308 k
311 c
311 f
278 d
291 k
312 c
312 d
19 o

Pow. w ha
0,32
0,38
0,54
0,11
0,49
1,74
0,28
0,54
0,38
0,85
0,74
0,51
0,80
2,25
1,20
0,35
0,56
0,40
0,54
0,39
0,24
0,30
2,02
1,25
0,50
0,28
0,29
0,58
0,28
0,74
0,28
0,44
0,24
0,26
0,46
0,94
1,41
0,22
0,42
0,10
0,36
0,51
1,25
0,36
0,58

Kategoria u¿ytku
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
nieu¿ytek pokopalniany
zbiornik wodny
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
bagno
³¹ka  kl.V
pastwisko – kl. VI
bagno
bagno
bagno

Obrêb ewidencyjny
Biêcino
Strzy¿yno
Strzy¿yno
Strzy¿yno
Strzy¿yno
Strzy¿yno
Damnica L-ctwo
Damnica L-ctwo
Damnica L-ctwo
Damnica L-ctwo
Damnica
Damnica
Damnica
Damnica
Damnica
£ebieñ
Damnica L-ctwo
Damnica L-ctwo
Damnica L-ctwo
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Damnica L-ctwo
Damnica L-ctwo
Damnica L-ctwo
Domaradz PGR
Domaradz PGR
Domaradz PGR
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Stara D¹browa
Damno
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1899
UCHWA£A Nr XXVI/182/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 marca 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123,
poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz.
679, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62,
poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz.1009, z 2001 r. Nr
45, poz. 497) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. Uchwa³¹ Nr XXIV/175/96 Rady Gminy Luzino z dnia 8
listopada 1996 r.
2. Uchwa³¹ Nr IX/74/99 Rady Gminy Luzino z dnia 27 sierpnia 1999 r.
3. Uchwa³¹ Nr XXIV/112/2000 Rady Gminy Luzino z dnia
18 lutego 2000 r.
4. Uchwa³¹ Nr XXVI/182/2001 Rady Gminy Luzino z dnia
23 marca 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
STATUT GMINY LUZINO
Czêæ I
Ustrój, terytorium i zadania Gminy

§1

§ 11

Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w Statucie Gminy
Luzino:
1. w § 68:
a) w ust. 1 s³owa przepisami gminnymi zastêpuje
siê s³owami aktami prawa miejscowego,
b) w ust. 2 s³owa przepisy gminne zastêpuje siê
s³owami akta prawa miejscowego.
2. dotychczasowy § 70 otrzymuje brzmienie:
Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).
3. w § 71 i § 72 s³owa przepisów gminnych zastêpuje siê s³owami aktów prawa miejscowego.

U¿yte w Statucie Gminy Luzino sformu³owania oznaczaj¹:
Gmina  Gmina Luzino
Wójt  Wójt Gminy Luzino
Przewodnicz¹cy  Przewodnicz¹cy Rady Gminy Luzino
Rada  Rada Gminy Luzino
Radny  Cz³onek Rady Gminy Luzino
Statut  Statut Gminy Luzino
Zarz¹d  Zarz¹d Gminy Luzino
Cz³onek Zarz¹du  Cz³onek Zarz¹du Gminy Luzino
Ustawa  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z pón. zm.)

§2
Pozosta³e §§ zachowuj¹ swoj¹ dotychczasow¹ treæ.
§3
Upowa¿ania siê Przewodnicz¹cego Rady Gminy do
og³oszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Luzino, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVI/182/2001
OBWIESZCZENIE
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Luzino
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie og³oszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Luzino.
Na podstawie § 3 Uchwa³y Nr XXVI/182/2001 Rady
Gminy Luzino z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino og³asza siê w
za³¹czeniu do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
Statutu Gminy Luzino, przyjêtego Uchwa³¹ Nr XVIII/136/
96 Rady Gminy Luzino z dnia 26 stycznia 1996 r., z
uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:

§2
1. Gmina jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania na terenie Gminy.
2. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 112 km2. Opis
granic Gminy wraz z mapk¹ stanowi za³¹cznik nr 1 do
Statutu.
§3
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
3. Gmina wykonuje swoje zadania za porednictwem
Rady, Zarz¹du i Wójta.
4. Samodzielnoæ Gminny podlega ochronie s¹dowej.
§4
1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkañców, tworzenie warunków
dla racjonalnego rozwoju oraz organizowanie ¿ycia publicznego Gminy.
2. W celu wykonywania zadañ Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa, i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
3.2 Gmina mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie.
4. Wykonywanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych
mo¿liwoci Gminy nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania
miêdzygminnego.
1
2

Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 53

Gmina mo¿e udzielaæ pomocy innej gminie, w tym pomocy finansowej w przypadku zaistnienienia klêski ¿ywio³owej, nadzwyczajnego zagro¿enia rodowiska, katastrofy lub innych zdarzeñ losowych.
§ 64
Do zakresu dzia³añ Gminy nale¿¹ w szczególnoci nastêpuj¹ce sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska,
2) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
utrzymania czystoci oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
3) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
4) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
5) owiaty, w tym szkó³ podstawowych, przedszkoli i
innych placówek owiatowo -wychowawczych,
6) ochrony zdrowia,
7) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
8) porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
9) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i
urz¹dzeñ sportowych,
10) lokalnego transportu zbiorowego,
11) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
12) zieleni komunalnej i zadrzewieñ,
13) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej,
14) targowisk,
15) cmentarzy gminnych,
16) zapewnienie kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
§7
Gmina oprócz zadañ w³asnych wykonuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rz¹dowej:
1) wynikaj¹ce z ustaw szczególnych,
2) przejête w drodze porozumienia.
§8
Mieszkañcy Gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum)
lub za porednictwem organów Gminy.
Czêæ II
Organy Gminy
§9
Organami Gminy s¹: Rada i Zarz¹d.
Rada Gminy
Postanowienia ogólne
§ 10
1. Rada Gminy zastrze¿eniem § 8 jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Gminy.

2.5 Rada sk³ada siê z Radnych wybranych przez mieszkañców Gminy w wyborach przeprowadzonych zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ordynacja wyborcz¹ na okres 4 lat
licz¹c od dnia wyborów w iloci, okrelonej w ustawie.
3.6 Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni od og³oszenia zbiorczych wyników wyborów.
4. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego
grona Przewodnicz¹cego i jednego Wiceprzewodnicz¹cego.
5. Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym. Funkcji tych nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹
Cz³onka Zarz¹du.
6.7 Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady w tym samym trybie jak wybór.
7. Rada wydaje biuletyn informacyjny, w którym publikuje w³asne uchwa³y oraz sprawy rozpatrywane na
sesjach.
Zadania Rady Gminy
§ 11
1. Kompetencje Rady okrelaj¹ ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie Statutu,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ
z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek przewodnicz¹cego Zarz¹du, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu,
4) uchwalanie bud¿etu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych odrêbnymi ustawami,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej, do czasu okrelenia zasad Zarz¹d mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
5
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c) zaci¹ganie d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i
remontów o wartoci przekraczaj¹cej granice ustalan¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw
zak³adów i innych jednostek organizacyjnych oraz
wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym.
10) okrelania wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej o których mowa w §
7 pkt 2,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu Gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
15)8 skrelony
16) podejmowanie uchwa³ w sprawach przeprowadzenia referendum,
17) uchwalanie prawa miejscowego,
18) kontrolowanie organów samorz¹du Gminy i jednostek podporz¹dkowanych,
19)9 stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady.
§ 1210
Skrelony.

Radni
§ 13

1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu, Radny sk³ada lubowanie:
lubuje uroczycie jako Radny pracowaæ dla dobra i
pomylnoci Gminy, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem
oraz interesami Gminy i jej mieszkañców, godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê
o ich sprawy oraz nie szczêdziæ si³ dla wykonywania
zadañ Gminy.
2. Dopuszcza siê dodanie do Roty lubowania s³ów tak
mi dopomó¿ Bóg.
§ 14
1. Radny ma prawo i obowi¹zek czynnie uczestniczyæ w
sesjach Rady, pracach organów i komisji do których
zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radny ma obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z wyborcami, przyjmowaæ postulaty, wnioski i skargi mieszkañców.
8
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3. W swojej dzia³alnoci Radny ma obowi¹zek uwzglêdniania interesów ca³ej Gminy.
4. Radny powinien odbywaæ spotkania ze swoimi wyborcami nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
§ 15
1. Radny ma prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady
sesji Rady lub posiedzeñ komisji Rady wszystkich
spraw, które uwa¿a za spo³ecznie pilne i uzasadnione.
2. Radny ma prawo kierowaæ do Zarz¹du interpelacje we
wszystkich wa¿nych sprawach wspólnoty samorz¹dowej.
3. Radny mo¿e, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ mieszkañców Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy, w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
4. Radny ma prawo otrzymaæ pomoc od Zarz¹du w realizowaniu swoich uprawnieñ i obowi¹zków.
5. Radny ma prawo sk³adaæ wnioski na sesjach Rady,
posiedzeniach komisji Rady oraz do Zarz¹du we wszystkich sprawach, które uzna za uzasadnione.
§ 16
1. Radny nie mo¿e zostaæ zatrudniony w Urzêdzie lub jako
kierownik Gminnej jednostki organizacyjnej. Nawi¹zanie stosunku pracy równoznaczne jest ze zrzeczeniem
siê mandatu Radnego.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy Radnych wybranych do Zarz¹du, z którymi stosunek pracy nawi¹zany jest na podstawie wyboru.
§ 17
1.11

Osoba wybrana na Radnego nie mo¿e:
1) wykonywaæ pracy w ramach stosunku pracy w Urzêdzie lub pe³niæ funkcji kierownika jednostki organizacyjnej Gminy,
2)12 prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego.
2.13 Radni s¹ obowi¹zani z³o¿yæ owiadczenie o swoim
stanie maj¹tkowym.
3.14 Szczegó³owe zasady postêpowania w sprawach, o
których mowa w art. 1 i 2 reguluj¹ przepisy Ustawy.
§ 18

1. Z Radnym, który nie wype³nia swoich obowi¹zków
Przewodnicz¹cy przeprowadza rozmowê wyjaniaj¹c¹.
2. Brak zmiany w postêpowaniu Radnego powoduje wyst¹pienie Przewodnicz¹cego do Rady o rozpatrzenie
postawy Radnego na sesji.
§ 19
Rada po rozpatrzeniu sprawy Radnego mo¿e:
1) zwróciæ uwagê Radnemu,
2) przedstawiæ sprawê Radnego na spotkaniu z wyborcami.
§ 20
1. Wyganiêcie mandatu Radnego nastêpuje wskutek:
1) mierci,
11
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2)15 pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
4)16 prawomocnego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej,
5)17 odmowy z³o¿enia lubowania.
2.18 Wyganiêcie mandatu Radnego z przyczyn, o których
mowa w ust. 1, stwierdza Rada w drodze uchwa³y najpóniej w 3 miesi¹ce od wyst¹pienia przyczyny wyganiêcia mandatu oraz decyduje o obsadzeniu mandatu zgodnie z Ordynacj¹ wyborcz¹.
3.19 W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 3 i 5 przed
podjêciem uchwa³y o wyganiêciu mandatu nale¿y
umo¿liwiæ Radnemu z³o¿enie wyjanieñ.

6.
7.
8.
9.

§ 21
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie z Radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie
stosunku pracy z Radnym, jeli podstaw¹ rozwi¹zania
tego stosunku s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem
przez Radnego mandatu.
3. Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ Radnego od pracy zawodowej w celu umo¿liwienia mu brania udzia³u
w pracach organów Gminy. Podstaw¹ do udzielenia
przez pracodawcê zwolnienia jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych
prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu i charakter zajêæ
podpisane przez Przewodnicz¹cego.
4. Na zasadach ustalonych przez Radê, Radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
5.20 Radny otrzymuje legitymacjê podpisan¹ przez Przewodnicz¹cego, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji Radnego.
§ 22
1. Radni maj¹ prawo tworzyæ kluby Radnych.
2. Kluby Radnych dzia³aj¹ na podstawie regulaminów
przez nich uchwalonych.
3. Radni nie otrzymuj¹ wynagrodzenia oraz diety za pracê w klubach.
Organizacja i tryb pracy Rady
§ 23
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej w³aciwoci.
2. Sesjê zwo³uje Przewodnicz¹cy w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
3.21 Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
4. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
5. O sesjach Rady nale¿y powiadomiæ pisemnie Radnych
co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia wska15
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zuj¹c miejsce, dzieñ i godzinê posiedzenia oraz proponowany porz¹dek obrad. Zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu
bud¿etu lub sprawozdaniu z wykonania bud¿etu przesy³a siê Radnym najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
Sesje Rady s¹ jawne, chyba ¿e Rada postanowi inaczej.
Zawiadomienie o sesji podaje siê do wiadomoci publicznej co najmniej na 3 dni przed sesj¹ w sposób
zwyczajowo przyjêty.
Interpretacjê okrelenia sposób zwyczajowo przyjêty okrela Rada w drodze uchwa³y.
Zewnêtrznym znakiem obrad Rady jest wywieszona
flaga narodowa na budynku, w którym obraduje Rada
oraz przy budynku Urzêdu Gminy.
§ 24

1. Sesje Rady s¹ protoko³owane.
2. W ci¹gu 7 dni roboczych protokó³ z sesji powinien byæ
sporz¹dzony i jego kopia przekazana do Zarz¹du.
3. Wyci¹gi z protoko³u Zarz¹d przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
4. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³ów, robienia z nich notatek, z wy³¹czeniem czêci
utajnionych.
5.22 Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo do wyci¹gu z protoko³u. Wyci¹g wydaje siê na pisemny umotywowany
wniosek mieszkañca, je¿eli wyka¿e interes prawny tzn.
wyka¿e interes, który podlega ochronie prawnej.
6.23 Protokó³ dostêpny jest w biurze obs³ugi Rady.
§ 25
Organami Rady s¹: Przewodnicz¹cy oraz komisje Rady.
§ 26
1. Do zadañ Przewodnicz¹cego nale¿y kierowanie prac¹
Rady, a w szczególnoci:
1) zwo³ywanie sesji Rady,
2) przygotowywanie projektu porz¹dku obrad sesji,
uwzglêdniaj¹c propozycje Zarz¹du i komisji Rady,
3) organizowanie pracy Rady oraz czuwanie nad terminowoci¹ wykonywanych zadañ,
4) koordynowanie prac komisji oraz zlecanie im do zaopiniowania okrelonych spraw,
5) wspó³pracowanie z Zarz¹dem przy realizacji zadañ
Rady,
6) przyjmowanie skarg mieszkañców Gminy na dzia³alnoæ Zarz¹du i jednostek mu podleg³ych oraz kierowanie ich do odpowiedniej komisji,
7) pe³nienie dy¿uru w biurze Rady co najmniej 1 raz w
tygodniu,
8) reprezentowanie Rady na zewn¹trz.
2.24 W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego, zadania jego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
3.25 Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy otrzymuj¹ za sw¹ pracê dietê ustalon¹ przez Radê.
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§ 27

§ 30

1.26 Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ, Rada tworzy sta³e i dorane komisje, okrelaj¹c liczbê cz³onków
i sk³ad osobowy ka¿dej komisji.
2. Komisje tworz¹ Radni. W sk³ad komisji, oprócz komisji
rewizyjnej, mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy sk³adu komisji.
3. Przewodnicz¹cego komisji wybiera siê sporód Radnych.

1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2.30 Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami rad innych gmin oraz z organizacjami pozarz¹dowymi, dzia³aj¹cymi na obszarze Gminy.
3. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii i
wniosków przedk³adanych Radzie do uchwalenia.
4. Komisje prowadz¹ rejestr wniosków.

§ 28

§ 31

1. Komisje Rady obraduj¹ na posiedzeniach oraz dzia³aj¹
poprzez swoich cz³onków rozpatruj¹c poszczególne
sprawy.
2. Pierwsze posiedzenie komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy. Na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego komisji i jego zastêpcê zachowuj¹c wymóg § 27 pkt 3.
3. Posiedzenie komisji mo¿e siê odbyæ pod warunkiem
uczestnictwa w nim co najmniej po³owy sk³adu komisji.
4.27 Cz³onkowie Komisji spoza Rady otrzymuj¹ diety oraz
zwrot kosztów podró¿y na zasadach ustalonych przez
Radê.

1. Do zadañ Przewodnicz¹cego komisji nale¿y kierowanie prac¹ komisji, a w szczególnoci:
1) zwo³ywanie posiedzeñ komisji,
2) opracowanie projektu planu pracy komisji,
3) ustalanie terminów i porz¹dku obrad komisji,
4) zapewnienie cz³onkom komisji otrzymywania materia³ów w odpowiednim czasie,
5) wyznaczanie sprawozdawców na posiedzeniach komisji,
6) przedk³adanie Radzie sprawozdania z prac komisji.
2.31 W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Komisji zadania jego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
3.32 Przewodnicz¹cy komisji otrzymuje za sw¹ pracê dietê ustalon¹ przez Radê.

§ 29
1.28 Komisja rewizyjna, najwa¿niejszy wewnêtrzny organ
kontrolny Rady, dzia³a w oparciu o Regulamin pracy
oraz roczne plany pracy zatwierdzane przez Radê. Celem jej jest kontrola dzia³alnoci Zarz¹du i jednostek
organizacyjnych Gminy. W zakresie kontroli Komisja
rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez Radê.
2. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu
Gminy uwzglêdniaj¹c kryterium sprawnoci, gospodarnoci, rzetelnoci oraz zgodnoci z przepisami.
3. W sk³ad komisji wchodz¹ Radni, z wyj¹tkiem Radnych
pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego oraz bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du.
4. W ramach swych uprawnieñ komisja:
1) opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy,
2) wystêpuje do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi,
3)29 opiniuje wnioski o odwo³anie Zarz¹du i Wójta,
4) opiniuje zamiar organów Gminy zatrudnienia Radnego, w sytuacjach wymienionych w art. 24 d Ustawy.
5. Uprawnienia kontrolne komisja rewizyjna wykonuje
przez:
1) wgl¹d do ewidencji, planów pracy, sprawozdañ oraz
wszelkich innych akt i dokumentów dotycz¹cych
dzia³alnoci jednostki kontrolowanej,
2) wystêpowanie do pracowników jednostek kontrolowanych o udzielenie ustnych i pisemnych wyjanieñ.
6. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e powodowaæ zak³ócenia normalnego toku pracy jednostek
kontrolowanych.
7. Regulamin pracy komisji rewizyjnej stanowi za³¹cznik
nr 2 do Statutu.

§ 32
1. Do zadañ komisji Rady nale¿y podejmowanie wszystkich spraw objêtych w³aciwoci¹ Rady, a w szczególnoci:
1) sta³a praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie
spraw, do których komisja zosta³a powo³ana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Zarz¹d oraz cz³onków komisji.
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹.
4) kontrola Zarz¹du i jednostek organizacyjnych w zakresie spraw, do których komisja zosta³a powo³ana.
2. Szczegó³owy zakres zadañ poszczególnych komisji
okrela Rada w uchwale o ich powo³aniu.
§ 3333
Pozosta³e postanowienia dotycz¹ce organizacji i dzia³ania Rady oraz Komisji Rady okreli Rada odrêbn¹ uchwa³¹.
Zarz¹d Gminy
Postanowienia ogólne
§ 34
Zarz¹d jest organem wykonawczym Gminy.
§ 35
1. Zarz¹d jest wybierany na okres kadencji Rady.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Wójt jako przewodnicz¹cy
Zarz¹du, jego zastêpca oraz pozostali cz³onkowie. Zarz¹d liczy 5 osób.
3. Wójta wybiera Rada w oddzielnym, tajnym g³osowaniu, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady.
30
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4. Zastêpcê Wójta oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du
wybiera Rada na wniosek Wójta w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady.
5. Cz³onkowie Zarz¹du nie zatrudnieni na etatach w Urzêdzie Gminy otrzymuj¹ diety okrelone przez Radê.
6.34 Cz³onkiem Zarz¹du nie mo¿e byæ Radny zatrudniony
w administracji rz¹dowej.
§ 36
1. Podjêcie przez Radê uchwa³y w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o odwo³anie Zarz¹du, chyba ¿e po
zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d zosta³ odwo³any z innej przyczyny.
2. Rada rozpoznaje sprawê odwo³ania Zarz¹du z przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w
sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium. Po
zapoznaniu siê z opiniami komisji rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du, Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady, w g³osowaniu tajnym.
3. Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d, z wyj¹tkiem Wójta, z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie
na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady. Wniosek
wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. Wniosek ten
podlega zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê oraz
komisjê rewizyjn¹.
4. Tryb odwo³ania, o którym mowa w ust. 3 jest taki sam
jak opisany w ust. 2.
5. Rada mo¿e odwo³aæ Wójta wiêkszoci¹ 2/3 g³osów
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym, na
zasadach i w trybie okrelonym w ust. 3 i 4. Odwo³anie Wójta jest równoznaczne z odwo³aniem pozosta³ych cz³onków Zarz¹du.
6. Rada mo¿e na uzasadniony wniosek Wójta, odwo³aæ
poszczególnych cz³onków Zarz¹du, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
7. Je¿eli wniosek o odwo³anie Zarz¹du albo Wójta nie
uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
8. W razie odwo³ania Zarz¹du, Rada wybiera w ci¹gu 1
miesi¹ca nowy Zarz¹d.
9. Do czasu wyboru nowego Zarz¹du obowi¹zki Zarz¹du wykonuje dotychczasowy Zarz¹d.
10. Tryb postêpowania, w przypadku z³o¿enia rezygnacji
z cz³onkostwa w Zarz¹dzie reguluje Ustawa.
Zadania Zarz¹du
§ 37
Do zadañ Zarz¹du nale¿y wykonywanie uchwa³ Rady
oraz innych spraw okrelonych przepisami prawa, a w
szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³ Rady,
3)35 przygotowywanie wszelkich materia³ów, których
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za¿¹da Rada, a zw³aszcza przygotowanie projektu bud¿etu Gminy wraz z informacj¹ o stanie mienia gminnego,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) ustalanie planu wykonywania bud¿etu, informowanie
mieszkañców Gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu,
kierunkach polityki spo³eczno-gospodarczej i wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie zwyk³ego zarz¹du
maj¹tkiem,
7) zaci¹ganie zobowi¹zañ do wysokoci ustalonej przez
Radê,
8) podejmowanie uchwa³ o wydatkach koniecznych nie
uwzglêdnionych w bud¿ecie,
9) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz ustalanie ugody w sprawach cywilnoprawnych,
10) podejmowanie uchwa³ o zaskar¿eniu do s¹du administracyjnego, rozstrzygniêæ wskazanych w art. 91 ust.
3 Ustawy,
11) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych
og³aszanych przez Gminê,
12) okrelenie zakresu w jakim Wójt mo¿e powierzyæ Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu,
13) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
14) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
pozostaj¹cym w strukturze Gminy pe³nomocnictwa
do zarz¹dzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynnoci
przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
15)36 podejmowanie innych uchwa³, decyzji, postanowieñ,
stanowisk, zarz¹dzeñ, apeli, owiadczeñ, opinii, bêd¹cych w zakresie kompetencji Zarz¹du oraz zadañ
okrelonych odrêbnymi przepisami prawa.
Organizacja i tryb pracy Zarz¹du
§ 38
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Wójta w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w
miesi¹cu.
2. W posiedzeniach Zarz¹du bior¹ udzia³ bez prawa g³osowania Skarbnik i Sekretarz Gminy. Zarz¹d mo¿e zaprosiæ na posiedzenie tak¿e inne osoby.
3. W odpowiednim terminie przed sesj¹ Rady i posiedzeniami komisji Rady, Przewodnicz¹cy mo¿e delegowaæ
przedstawicieli poszczególnych komisji Rady na posiedzenie Zarz¹du w celu wyjanienia spraw dotycz¹cych projektów uchwa³.
4.37 Szczegó³owy tryb pracy Zarz¹du okrela Regulamin
pracy Zarz¹du uchwalony przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹ na wniosek Zarz¹du.
§ 3938
Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu
Gminy. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu
Gminy okrela Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy
uchwalony przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.
36
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Czêæ III
Administracja i pracownicy samorz¹dowi
§ 40

1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie Gminy i jednostkach organizacyjnych s¹ osoby
zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru  Wójt i jego zastêpca,
2) powo³ania  Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy,
3)39 skrelony,
4) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
2.40 Nawi¹zanie stosunku pracy z pracownikami samorz¹dowymi, w tym z pozosta³ymi cz³onkami Zarz¹du,
dokonuje Wójt.
3.41 Wynagrodzenie dla pracowników samorz¹dowych
ustala Wójt.
Wójt Gminy
§ 41
1. Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników
Urzêdu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
2.42 Wójt zawiera i rozwi¹zuje umowy o pracê z pracownikami samorz¹dowymi.
§ 42
1.43 Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym przez Radê Gminy w ramach stosunku pracy na
podstawie wyboru.
2.44 Stosunek pracy z Wójtem nawi¹zuje Przewodnicz¹cy
Rady okrelaj¹c jego wynagrodzenie ustalone przez
Radê odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 43
Do zadañ Wójta nale¿y kierowanie prac¹ Zarz¹du oraz
bie¿¹cymi sprawami Gminy, a w szczególnoci:
1) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz,
2) organizowanie pracy Zarz¹du,
3) og³aszanie bud¿etu Gminy i sprawozdania z jego wykonania,
4) kierowanie prac¹ Urzêdu Gminy,
5) podejmowanie czynnoci nale¿¹cych do kompetencji Zarz¹du w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, w
przypadku bezporedniego zagro¿enia interesu Rzeczypospolitej Polskiej lub Gminy i przedstawianie ich
do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du,
6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z
zakresu administracji publicznej,
7) nadzorowanie i kontrolowanie dzia³alnoci jednostek
organizacyjnych i pomocniczych, czuwanie nad prawid³owym zagospodarowaniem mienia gminnego
oraz gospodark¹ finansow¹ tych jednostek,
8) rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkañców dotycz¹cych pracy Urzêdu Gminy,
9) wykonywanie innych czynnoci zastrze¿onych dla
niego w przepisach szczególnych.
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§ 44

Do obowi¹zków pracownika samorz¹dowego nale¿y
dba³oæ o wykonywanie zadañ publicznych Gminy, z
uwzglêdnieniem interesów pañstwa, Gminy oraz indywidualnych interesów obywateli, a w szczególnoci:
1) przestrzeganie prawa,
2) wykonywanie zadañ Urzêdu sumiennie, sprawnie i
bezstronnie,
3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych
oraz udostêpniania dokumentów znajduj¹cych siê
w posiadaniu Urzêdu, jeli prawo tego nie zabrania,
4) zachowanie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
5) zachowanie uprzejmoci i ¿yczliwoci w kontaktach
ze zwierzchnikami, podw³adnymi, wspó³pracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,
6) zachowanie siê z godnoci¹ w miejscu pracy i poza
nim.
§ 45
W Gminie dzia³a Komisja Dyscyplinarna I i II instancji
do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników
samorz¹dowych.
Czêæ IV
Gminne jednostki organizacyjne
i samorz¹dowe jednostki pomocnicze
§ 46
1. W Gminie istniej¹ i mog¹ byæ tworzone jednostki organizacyjne i pomocnicze.
2. Rada w formie uchwa³y tworzy jednostki organizacyjne i pomocnicze okrelaj¹c ich nazwê i zadania.
3. Tworzenie, ³¹czenie, podzia³ i znoszenie jednostek pomocniczych oraz ustalanie ich granic i nazw nastêpuje
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z
ich inicjatywy.
4. Przy tworzeniu, ³¹czeniu, podziale i znoszeniu jednostek pomocniczych oraz ustalaniu ich granic nale¿y d¹¿yæ do tego, aby jednostka ta obejmowa³a obszar mo¿liwie jednorodny ze wzglêdu na uk³ad osadniczy i przestrzenny oraz wiêzi spo³eczne i gospodarcze.
5. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostek pomocniczych maj¹ prawo braæ udzia³ w pracach komisji Rady w porozumieniu z przewodnicz¹cym komisji
oraz mog¹ zabieraæ g³os na sesji Rady jako zaproszeni
gocie.
6. Rada w drodze uchwa³y okreli zasady, na jakich przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostek pomocniczych otrzymaj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowych.
§ 47
1. W Gminie istniej¹ nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
1) Szko³a Podstawowa w Bar³ominie,
2) Szko³a Podstawowa w Kêb³owie,
3) Szko³a Podstawowa im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie,
4) Szko³a Podstawowa im. p³k. Stanis³awa D¹bka w Sychowie,
5) Szko³a Podstawowa w Wyszecinie,
6) Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie,
7) Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
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8) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej,
9)45 Gimnazjum Publiczne w Luzinie,
10)46 Gminny Osrodek Zdrowia w Luzinie.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych s¹
zwierzchnikami s³u¿bowymi podleg³ych im pracowników i posiadaj¹ wobec tych pracowników uprawnienia kierowników zak³adów pracy.
3. Szczegó³owy zakres dzia³ania oraz organizacjê jednostek organizacyjnych okrelaj¹ statuty tych jednostek
zatwierdzone przez Radê.
§ 48
1. W Gminie istniej¹ nastêpuj¹ce jednostki pomocnicze:
1) So³ectwo Bar³omino,
2) So³ectwo D¹brówka,
3) So³ectwo Kêb³owo,
4) So³ectwo Kochanowo,
5) So³ectwo Luzino,
6) So³ectwo Milwino,
7) So³ectwo Robakowo,
8) So³ectwo Sychowo,
9) So³ectwo Têpcz,
10) So³ectwo Wyszecino,
11) So³ectwo Zelewo,
12) So³ectwo Zielnowo.
2. Szczegó³owy zakres dzia³ania oraz organizacjê jednostek pomocniczych okrelaj¹ statuty tych jednostek zatwierdzone przez Radê.
§ 49
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych i
pomocniczych sprawuje Rada, Zarz¹d oraz Wójt.
2. Rada nadzoruje dzia³alnoæ jednostek organizacyjnych
i pomocniczych za pomoc¹ w³asnych komisji.
3. Wójt ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu do
pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz przes³uchiwania
pracowników i mieszkañców Gminy w charakterze
wiadków.
4. Wójt obowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie jednostek
organizacyjnych i pomocniczych nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenia oraz aby ich dochody i wiadczenia pobierane na ich korzyæ by³y wydatkowane
zgodnie z przepisami prawa i statutami tych jednostek.
Czêæ V
Referendum gminne
§ 50
1. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej sprawie wa¿nej dla Gminy.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci referendum nale¿y podejmowanie rozstrzygniêæ w sprawach:
1) samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne,
2) odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji.
§ 51
1. W referendum mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie mieszkañcy Gminy posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Referendum przeprowadza Rada z w³asnej inicjatywy
45
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lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
3. Z propozycj¹ przeprowadzenia referendum mo¿e wyst¹piæ równie¿ komisja Rady, Zarz¹d lub Wójt.
4. Referendum jest wa¿ne, jeli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
5. Referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek
mieszkañców, na zasadach okrelonych w ust. 2 i 4,
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od
dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w
sprawie odwo³ania Rady.
§ 52
Uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum Rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 53
Kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem
referendum okrela i og³asza Zarz¹d.
§ 54
Zarz¹d po zasiêgniêciu opinii Rady ustala regulaminy
gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum oraz
wzory protoko³ów ustalenia wyniku referendum.
§ 55
Osobom wchodz¹cym w sk³ad komisji do spraw referendum przys³uguj¹ za pe³nienie tych funkcji, uprawnienia przewidziane dla cz³onków komisji wyborczych.
§ 56
W sprawach spisu osób uprawnionych do udzia³u w
referendum, g³osowania i ustalenia wyników g³osowania w obwodzie stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy o referendum.
§ 57
Wynik referendum jest rozstrzygaj¹cy jeli za jednym z
rozwi¹zañ w sprawie poddanej pod g³osowanie opowiedzia³o siê wiêcej ni¿ po³owa wa¿nych g³osów.
§ 58
Koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem referendum pokrywa siê z bud¿etu Gminy.
§ 59
Szczegó³owe zasady i tryb przeprowadzania referendum okrelaj¹ w³aciwe ustawy oraz uchwa³a Rady w tej
sprawie.
Czêæ VI
Mienie i finanse Gminy
§ 60
1.47 Mieniem gminnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do Gminy oraz mienie komunalne jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Organizacyjno-prawn¹ formê prowadzenia dzia³alnoci przez te jednostki okrela Rada.
2.48 Mieniem gminnym zarz¹dzaj¹ Rada i Zarz¹d, b¹d inne
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powo³ane przez nie podmioty w zakresie ustalonym
przez ustawê i przepisy szczególne.
3. Podmioty posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹ samodzielnie decyduj¹ o przeznaczaniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych w zakresie okrelonym
w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowi¹zuj¹cych przepisach.
4.49 Mieniem pozostaj¹cym w zarz¹dzie gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej dysponuj¹ kierownicy tych jednostek na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Zarz¹d.
5.50 Jednostka pomocnicza zarz¹dza i korzysta z mienia
gminnego oraz rozporz¹dza dochodami z tego ród³a
w zakresie ustalonym w jej statucie.
§ 61
1. Jednostka pomocnicza samodzielnie prowadzi w³asn¹
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy na
podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego.
2. rodki finansowe jednostki pomocniczej przekazane
przez Gminê w uchwale bud¿etowej przeznacza siê na:
1) remont i utrzymanie dróg so³eckich,
2) utrzymanie i konserwacjê mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d jednostce pomocniczej,
3) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów i obs³ugê techniczno-kancelaryjn¹,
4) wyposa¿enie przekazanego mienia komunalnego,
5) dzia³alnoæ kulturaln¹.
3. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków jednostki pomocniczej w ramach bud¿etu Gminy prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 6251
Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu mieniem gminnym jest zachowanie szczególnej starannoci
przy wykonywaniu zarz¹du zgodnie z przeznaczeniem
tego mienia i jego ochrona.
§ 63
1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu Gminy.
2. Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych
projektowi okrela uchwa³¹ Rada.
4. Samorz¹dowe jednostki pomocnicze nie tworz¹ w³asnych bud¿etów i prowadz¹ dzia³alnoæ finansow¹ w
zakresie okrelonym przez bud¿et Gminy.
5. Rada mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d do dokonywania zmian
w bud¿ecie, z wy³¹czeniem przeniesienia wydatków
miêdzy dzia³ami oraz tworzenia nowych zadañ rzeczowych.
§ 64
1.52

Projekt bud¿etu przygotowuje Zarz¹d uwzglêdniaj¹c
zasady ustawy o finansach publicznych i wskazówki
Rady.
2.53 Do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê, jednak nie
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póniej ni¿ do koñca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu przed³o¿ony
Radzie.
3. Projekt bud¿etu Zarz¹d przedk³ada Radzie najpóniej
do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
§ 65
1. Dochodami Gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone w odrêbnych ustawach jako dochody Gminy,
2) dochody z maj¹tku Gminy,
3)54 subwencje.
2. Dochodami Gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacje zadañ zleconych oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców Gminy,
3) spadki, zapisy i darowizny,
4) inne dochody.
§ 66
1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
2. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy odpowiada Zarz¹d.
3. Zarz¹d przedk³ada Radzie pó³roczne i roczne sprawozdanie z dzia³alnoci finansowej Gminy:
1) informacjê o wykonaniu bud¿etu za I pó³rocze do 30
sierpnia,
2) roczne sprawozdanie z wykonania bud¿etu oraz informacjê o stanie mienia komunalnego, w takim terminie, aby Rada mog³a przyj¹æ sprawozdanie i rozpatrzyæ absolutorium dla Zarz¹du przed 30 kwietnia,
3) szczegó³owe zasady przedstawienia przez Zarz¹d informacji o wykonaniu bud¿etu okrela Rada w drodze uchwa³y.
4. Kontrolê gospodarki finansowej Gminy sprawuje równie¿ Regionalna Izba Obrachunkowa.
§ 67
1. Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du maj¹tkiem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub
jeden cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d (pe³nomocnik) z zastrze¿eniem przepisów ust. 2
i 4.
2. Wójt jest upowa¿niony do sk³adania jednoosobowo
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci Gminy, o ile Zarz¹d nie postanowi inaczej.
3. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej. Skarbnik Gminy mo¿e odmówiæ kontrasygnowania czynnoci, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia zwierzchnika wykonuje czynnoci, zawiadamiaj¹c o odmowie kontrasygnaty Radê i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych
w strukturze Gminy sk³adaj¹ jednoosobowo owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonego
im przez Zarz¹d pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek.
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Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Czêæ VII
Prawo miejscowe
§ 68

1.55 Gmina mo¿e ustanawiaæ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce na jej obszarze zwane aktami prawa miejscowego. Dotyczyæ one mog¹:
1) wewnêtrznego ustroju Gminy,
2) organizacji urzêdów oraz instytucji gminnych,
3) zasad zarz¹du mieniem Gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej,
5) porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego w
zakresie uregulowanym w innych przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2.56 Akta prawa miejscowego ustanawia Rada w drodze
uchwa³y.
§ 69
1. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki i wymagaj¹cych
natychmiastowego dzia³ania przepisy porz¹dkowe
mo¿e wydaæ Zarz¹d w formie zarz¹dzenia.
2. Zarz¹dzenie porz¹dkowe wydane przez Zarz¹d podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady.

§ 75
Gmina pos³uguje siê pieczêci¹, której wzór stanowi za³.
nr 4 do Statutu.
§ 76
Osoba szczególnie zas³u¿ona dla Gminy mo¿e otrzymaæ tytu³ Honorowego Obywatela Gminy Luzino. Rada
w drodze uchwa³y ustala zasady nadawania powy¿szego
tytu³u.
Czêæ IX
Postanowienia koñcowe
§ 7762
Zmiana Statutu wymaga podjêcia przez Radê uchwa³y
o jego zmianie i wchodzi w ¿ycie z dniem jej og³oszenia.
§ 78
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie
stosuje siê przepisy ustaw szczególnych.
§ 79
Statut Gminy wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

§ 7057
Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62 poz.718).

Za³¹cznik Nr 1
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§ 7158
Zbiór aktów prawa miejscowego jest dostêpny do powszechnego wgl¹du w siedzibie Urzêdu Gminy.
§ 7259
Za prowadzenie i uaktualnianie zbioru aktów prawa
miejscowego, jako oddzielnego dokumentu, odpowiedzialny jest Zarz¹d.
Czêæ VIII
Siedziba, Herb, Pieczêæ
i Honorowe Obywatelstwo Gminy
§ 73

Opis granic Gminy Luzino
Opis sporz¹dzony zosta³ na podstawie mapy topograficznej w skali 1:25 000.
Gmina Luzino le¿y w pó³nocno  zachodniej czêci województwa gdañskiego i graniczy z nastêpuj¹cymi gminami.
1. Od wschodu  z Gmin¹ Wejherowo.
2. Od po³udniowego  wschodu  z Gmin¹ Szemud.
3. Od po³udnia  z Gmin¹ Linia.
4. Od zachodu  z Gmin¹ £êczyce
5. Od pó³nocnego-zachodu  z Gmin¹ Gniewino.
Opis szczegó³owy

Siedzib¹ organów Gminy jest wie Luzino.
§ 74
1. Herb Gminy stanowi tarcza podzielona na dwa równe
pola lini¹ pionow¹. Lewa strona tarczy  na ¿ó³tym tle
wizerunek po³owy gryfa w kolorze czarnym. Prawa strona tarczy  na niebieskim tle wizerunek w. Wawrzyñca z aureol¹ i krat¹ w rêku, odziany w bia³¹ d³ug¹ szatê
z czerwonym ornatem diakona (za³. nr 3 do Statutu).
2.60 Skrelony.
3.61 Skrelony.
55
56
57
58
59
60
61

Poz. 1899

 3172 

Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVI/182/2001 RG z 23.III.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVI/182/2001 RG z 23.III.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVI/182/2001 RG z 23.III.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVI/182/2001 RG z 23.III.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVI/182/2001 RG z 23.III.2001 r.
Skrelony Uchwa³¹ Nr XXIV/175/96 RG z 8.XI.1996 r.
Skrelony Uchwa³¹ Nr XXIV/175/96 RG z 8.XI.1996 r.

Ad 1. Granica z Gmin¹ Wejherowo
Od koty 33.0 nad rzek¹ Red¹, granica biegnie wzd³u¿
polnej drogi do szosy Zamostne  Zelewo, nastêpnie skrêca na po³udnie miêdzy skrajem lasu a szos¹ do sio³a Bielawa i tam skrajem tego samego lasu dochodzi do szosy
Zelewo  Kochanowo. Przecina j¹ i tu¿ za szos¹ dochodzi
do strumyka bez nazwy, by biec dalej do jego ród³a.
Nastêpnie lekkim ³ukiem skrêca do koty 109.0, a st¹d w
kierunku po³udniowym, prawie w linii prostej na wschód
od Wielkiego Lasu i dalej do rzeki Bolszewki. Od rzeki
biegnie w kierunku wschodnim, ale na po³udnie od Zielonego Dworu i Letniego Dworu, do rzeki Gociciny, potem jej nurtem w górê biegu do traktu D¹brówka  Przetoczyno.
Ad 2. Granica z Gmin¹ Szemud
Od przeciêcia traktu D¹brówka  Przetoczyno z rzek¹
62
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Gocicin¹, granica biegnie dalej w górê rzeki do koty
118.0. Tu odchodzi od rzeki w kierunku po³udniowo  zachodnim, biegn¹c g³ównym skrajem lasu  przecina szosê Milwino  Czêstkowo i dochodzi dl lenej drogi na
pó³nocny  zachód od przysió³ka Lipki.
Ad 3. Granica z Gmin¹ Linia
Od drogi lenej (na pó³nocny  zachód od przysió³ka
Lipki) do szosy Wyszecino  skrzy¿owanie Rosochy, oko³o 100 m na po³udnie od Jeziora Czarnego i st¹d skrêca
w kierunku pó³nocnym, przechodz¹c przez koty 177.7 i
192.0 do skraju lasu od strony Têpcza. Nastêpnie przez
obrêby lene Nadlenictwa Strzebielino nr, 212, 214, 216,
217, 201, 202, 196 i dochodzi do rzeki £eby, oko³o 1 km
na po³udnie od Dolnego £ówcza.
Ad 4. Granica z Gmin¹ £êczyce
Wzd³u¿ rzeki £eby, wraz z jej spadkiem, do luzy znajduj¹cej siê na pó³noc od Porzecza i tu w obrêbie lenym
181 skrêca w kierunku wschodnim, przechodz¹c nastêpnie przez obrêby lene 177, 176, 174 dochodzi do lenej
drogi ³¹cz¹cej Wyszeck¹ Hutê z szos¹ Strzebielino  Paraszyno. Skrêca wspomnian¹ drog¹ len¹ na pó³nocny 
zachód a¿ do szosy i znowu skrêca, lecz w kierunku
wschodnim inn¹ drog¹ len¹ na Luzino przez obrêby lene 135, 134, 133, 131, 130, 129, 127, 123 do skraju lasu.
Tu skrajem skrêca na pó³noc oko³o 1.5 km i przechodzi
na zachód do drogi lenej rozgraniczaj¹cej obrêby 120,
119. Nastêpnie biegnie w kierunku pó³nocnym do drogi
lenej ³¹cz¹cej leniczówkê Strzebielino z Luzinem. T¹
drog¹ na pó³noc, granica przecina szosê krajow¹ nr 6 i
biegnie dalej w kierunku pó³nocnym do rzeki Redy. Potem wzd³u¿ biegu rzeki, zgodnie z jej spadkiem do przysió³ka Kêb³owska Tama, dalej drog¹ ³¹cz¹c¹ Strzebielino
z Chynowiem, do koñca lasu po zachodniej stronie drogi. St¹d wzgórzami morenowymi biegnie w kierunku zachodnim do £êczynka Górnego, nastêpnie do £êczyna
Dolnego. Oba te sio³a znajduj¹ siê w gminie £êczyce.
Ad 5. Granica z Gmin¹ Gniewino
Od £êczyna Dolnego granica biegnie w kierunku
wschodnim do sio³a Korzêcin, które le¿y w gminie Luzino i dalej na pó³nocny  wschód do rzeki Redy. Nastêpnie, zgodnie z biegiem rzeki do koty 33.0.
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Luzino
REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY W LUZINIE
Postanowienia ogólne
§1
Komisja Rewizyjna Rady zwana dalej Komisj¹ zosta³a
powo³ana na podstawie art. 18 a i art. 21 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§2
1. Komisja dzia³a na podstawie Ustawy o samorz¹dzie
gminnym, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin wydany jest na podstawie § 29 pkt 7 Statutu i okrela tryb pracy Komisji.
§3
1. Zadaniem Komisji jest kontrola dzia³alnoci Zarz¹du i
podporz¹dkowanych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Do kompetencji Komisji nale¿y tak¿e funkcja opiniodawcza wynikaj¹ca z Ustawy o samorz¹dzie gminnym:
1) art. 18a ust. 3 Ustawy,
2) art. 24 d,
3) art. 28 c ust. 2,
4) art. 20 Ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorz¹dowych kolegiach odwo³awczych (Dz. U. Nr 122,
poz. 593 z pón. zm.)
§4
Realizuj¹c zadania okrelone w § 3 Komisja bada pod
wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci dzia³alnoæ gospodarcz¹, finansow¹ i organizacyjno  administracyjn¹ kontrolowanych jednostek a w szczególnoci realizacjê uchwa³ Rady okrelaj¹cych podstawowe kierunki spo³eczno-gospodarczej dzia³alnoci
Gminy.
§5
Prac¹ Komisji kieruje jej przewodnicz¹cy.
§6
W posiedzeniu Komisji, bez prawa g³osu stanowi¹cego, mog¹ braæ udzia³: przewodnicz¹cy Rady i jego zastêpcy oraz inni radni.
§7
Komisja dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli,
zatwierdzonego przez Radê.
§8
Za zgod¹ Rady Komisja mo¿e przeprowadziæ kontrolê
w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie.
§9
Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji. W przypadku równej liczby
g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego Komisji.
§ 10
Sekretarz Komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³, który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu
Komisji.
§ 11
1. Komisja mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenie kierowników jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
2. Komisja za zgod¹ Rady mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 12
Komisja przedstawia Radzie w odpowiednim terminie
sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radê
oraz z realizacji rocznego planu pracy.
Tryb przeprowadzenia kontroli.
§ 13
1. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych przewodnicz¹cy Komisji wyznacza zespó³ kontroluj¹cy.
2. W sk³ad zespo³u kontroluj¹cego wchodz¹ cz³onkowie
Komisji oraz ewentualnie powo³ani rzeczoznawcy, eksperci lub biegli.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3. Przewodnicz¹cym zespo³u kontroluj¹cego jest radny,
cz³onek Komisji.
§ 14
1. O terminie zamierzonej kontroli przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia w formie pisemnej wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni przed
planowan¹ dat¹ rozpoczêcia kontroli.
2. Cz³onkowie zespo³u kontroluj¹cego przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ
wójtowi lub kierownikowi jednostki kontrolowanej upowa¿nienie do przeprowadzenia kontroli, otrzymane od
Przewodnicz¹cego Rady.
§ 15
1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu z udzia³u w
kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ praw
i obowi¹zków jego albo jego bliskich.
2. Cz³onek Komisji mo¿e byæ równie¿ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka Komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga Komisja.

podaniem dowodów, na podstawie których ustalono te nieprawid³owoci z zw³aszcza dokumentów,
wyjanieñ pracowników jednostki kontrolowanej,
oglêdzin i opinii bieg³ych,
7) wnioski pokontrolne,
8) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej lub wyjanienie odmowy podpisu,
3. Ponadto protokó³ ujmuje fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoci,
ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady pozytywnej dzia³alnoci
jednostki.
4. Sporz¹dzony protokó³ kontrolny przekazuje siê Przewodnicz¹cemu Rady.
§ 18
Komisja mo¿e zaprosiæ na swoje posiedzenie kierowników podleg³ych Zarz¹dowi jednostek w celu omówienia ustaleñ przeprowadzonych kontroli i wynikaj¹cych z
tych ustaleñ wniosków.
§ 19
Komisja przek³ada Radzie wyniki kontroli.

§ 16

§ 20

1. W zwi¹zku z wykonywan¹ czynnoci¹ Komisja ma prawo:
1) wstêpu do pomieszczeñ i innych obiektów jednostek kontrolowanych,
2) wgl¹du do ksi¹g, rejestrów, planów sprawozdañ oraz
innych akt i dokumentów znajduj¹cych siê w jednostce kontrolowanej i zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹,
3) ¿¹danie od kontrolowanych z³o¿enia wyjanieñ i informacji,
4) zwo³ywanie narad z pracownikami kontrolowanej
jednostki.
2. Pracownicy kontrolowanej jednostki zobowi¹zani s¹
udzieliæ zespo³owi kontroluj¹cemu ustnych i pisemnych
wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
3. Osoby kontroluj¹ce podlegaj¹ przepisom o bezpieczeñstwie i higienie pracy.
4. Zespól kontroluj¹cy wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy jednostki kontrolowanej.
5. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
6. Dzia³ania Komisji musz¹ by zgodne z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.

Rada kieruje do jednostek kontrolowanych oraz Zarz¹du wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski
w sprawie stwierdzonych nieprawid³owoci
oraz proponowany termin ich usuniêcia.

§ 17
1. Z przebiegu kontroli zespól kontroluj¹cy sporz¹dza
protokó³ kontrolny, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u oraz kierownik jednostki kontrolowanej lub
osoba przez niego upowa¿niona.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) oznaczenie zespo³u z okreleniem jego sk³adu,
2) wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
3) nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe
kierownika, czas trwania kontroli,
4) wykorzystane dowody,
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespó³,
6) wykaz nieprawid³owoci ustalonych przez zespó³ z

§ 21
Przewodnicz¹cy Zarz¹du lub kierownicy jednostek, do
których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane s¹
zobowi¹zani, w wyznaczonym terminie, zawiadomiæ Radê
o sposobie wykonania wniosków.
§ 22
Odst¹pienie od wykonania wniosków mo¿e nast¹piæ
za zgod¹ Rady.
§ 23
1. Na ocenê pracy Zarz¹du w zakresie udzielania absolutorium sk³ada siê ocena z wykonania bud¿etu gminy.
2. Ocena wykonania bud¿etu gminy dokonywana jest na
podstawie:
1) sprawozdañ z wykonania bud¿etu gminy w uk³adzie
tabelarycznym,
2) czêci opisowej wykonania bud¿etu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
3) sprawozdania z wykonania inwestycji i zadañ rzeczowych,
4) wyników kontroli wewnêtrznej i zewnêtrznej dokonywanej przez jednostki kontrolne,
5) wniosków komisji Rady,
6) z³o¿onych sprawozdañ rocznych gminnych jednostek organizacyjnych, których obowi¹zek wynika z
odrêbnych przepisów,
7) z³o¿onych wszelkich uzupe³niaj¹cych wyjanieñ.
§ 24
W przypadku ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ
Komisja przekazuje sprawê organom cigania i zawiadamia o tym organ nadrzêdny jednostki skontrolowanej.
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Postanowienia koñcowe
§ 25

Rada uchwala niniejszy regulamin w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 26
Zmiany postanowieñ niniejszego regulaminu dokonywane s¹ w trybie obowi¹zuj¹cym dla jego uchwalenia.
§ 27
Regulamin wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

1900
UCHWA£A Nr XXI/188/2001
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 22 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Lipnica.
Na podstawie art. 11b ust. 3 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz.
775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz.
718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz.1009) oraz art. 15 ust. 5
pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o
samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w
województwie oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Lipnica uchwalonym Uchwa³¹ Rady
Gminy Nr XV/93/96 z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie
statutu Gminy Lipnica (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1996 r.
Nr 27, poz. 95 zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 1999 r. Nr
77, poz. 443) w § 17 Statutu Gminy Lipnica dotychczasowy zapis otrzymuje oznaczenie jako ust. 1 i dodaje siê:
1) ust. 2 o treci:
Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
a) protoko³y z sesji
b) protoko³y z posiedzeñ Komisji Rady
c) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du
d) rejestr uchwa³ Rady Gminy
e) rejestr wniosków i interpelacji radnych
Dokumenty okrelone pod lit. a-e udostêpnia siê
po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i statutem
2) ust. 3 o treci:
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i jej organów
udostêpnia siê obywatelom w biurze obs³ugi Rady
w dniach i godzinach pracy Urzêdu Gminy.
3) ust. 4 o treci:
Z dokumentów okrelonych w § 17 ust. 2 Statutu
obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

gi, fotografowaæ lub kopiowaæ w obecnoci pracownika Biura Rady.
4) ust. 5 o treci:
Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek fotografii czy odbitek kserograficznych.
Odp³atnoæ za wykonanie tych us³ug okreli odrêbna
uchwa³a Rady Gminy.
5) ust. 6 o treci:
Uprawnienia okrelone w ust. 2-7 nie maj¹ zastosowania w razie:
a) podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d dzia³ania o
wy³¹czeniu jawnoci na podstawie przepisów prawa,
b) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej m.in. art.
73 i 74 KPA.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

1901
UCHWA£A Nr XXIX/199/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y jak i poza miejscem sprzeda¿y na
terenie gminy Gardeja.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62,
poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz.1009 i Nr 95,
poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 12 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73. poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z
1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610) Rada Gminy w
Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y jak i poza miejscem sprze-
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da¿y na terenie gminy Gardeja mo¿e byæ prowadzona
nie wiêcej ni¿ w 30 punktach sprzeda¿y.

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Trac¹ moc uchwa³a Nr XIII/73/95 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 wrzenia 1995 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5 % alkoholu, przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y na terenie gminy Gardeja oraz
uchwa³a Nr XXXIV/195/98 Rady Gminy w Gardei z dnia
10 czerwca 1998 r. o zmianie uchwa³y Nr XIII/73/95 Rady
Gminy w Gardei z dnia 27 wrzenia 1995 r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu, przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y na terenie
gminy Gardeja.

1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Ot³ówko stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Ot³ówko.

§4

§2

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

1. So³ectwo Ot³ówko jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Gardeja.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Ot³ówko dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
 uchwa³y Nr XXIX/203/2001 Rady Gminy w Gardei z
dnia 29 sierpnia 2001 r.,
 niniejszego statutu.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

STATUT
SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI
dla so³ectwa OT£ÓWKO
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1

§3

1902

Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Ot³ówko, Czachówek.

UCHWA£A Nr XXIX/203/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 29 sierpnia 2001 r.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

w sprawie zatwierdzenia statutu samorz¹du mieszkañców wsi dla so³ectwa Ot³ówko.
Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr
95, poz. 1041, Nr 91, poz.1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Gardei uchwala,
co nastêpuje:

§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, np.: komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja so³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§5

Zatwierdza siê statut samorz¹du mieszkañców wsi dla
so³ectwa Ot³ówko stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.

§2

§6

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Ot³ówko nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

§1

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
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3) organizowanie wspólnych prac na rzecz spo³ecznoci
so³eckiej,
4) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§7
Zadania okrelone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) wspó³pracê z Zarz¹dem Gminy,
7) ustalanie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie Wiejskie opiniuje, w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawianie do konsultacji przez Radê Gminy projektów uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Gminy.
§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Zarz¹dowi Gminy.
2. Zarz¹d Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa w terminie 14 dni.
§ 10
Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z
¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych osób albo z ¿¹daniem dopuszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowania na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i
gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców
so³ectwa.
§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 12

1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy So³ectwem a Rad¹ Gminy i Zarz¹dem Gminy,
mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swego grona so³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Zarz¹d Gminy.
2. Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okrelonym przez ustawê.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Zarz¹du Gminy,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 14
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
2. Na posiedzenia Zarz¹du Gminy, na których rozpatruje
siê sprawy dotycz¹ce bezporednio so³ectwa, Zarz¹d
zaprasza So³tysa do udzia³u w tym posiedzeniu.
3. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Zarz¹du Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym.
Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania
mieszkañców.
§ 15
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka liczy 5 osób (³¹cznie z so³tysem).
(Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala zebranie wiejskie).
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter decyduj¹cy.
3. Zebranie Rady bêdzie odbywa³o siê 1 raz na kwarta³ i
w zale¿noci od potrzeb.
O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
Posiedzenia Rady zwo³uje i przewodniczy jej so³tys.
Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1902

 3178 

1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludnoci, formu³uje wnioski pokontrolne i analizuje ich
realizacje,
6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
8) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
9) w ramach udzielonych uprawnieñ wyra¿a opinie
oraz pe³ni rolê sta³ego Komitetu Czynów Spo³ecznych.
5. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoci Rady So³eckiej.

§ 20
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹.
Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
W przypadku trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub wójta o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych, cz³onków
Zarz¹du Gminy lub pracowników Urzêdu Gminy.
§ 21
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Zarz¹d Gminy
wyznacza poszczególnych cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.

§ 16

§ 22

1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska za zgod¹
Rady So³eckiej.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o
odwo³anie go.

1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów  za  musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

Rodzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zberañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 17
Prawo do udzia³y w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 18
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Zarz¹du Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywanie na wniosek mieszkañców Rady Gminy lub Zarz¹du Gminy winno odbyæ siê
w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje
termin póniejszy.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 23
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Zarz¹d
Gminy.
W tym celu Zarz¹d Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód cz³onków Zarz¹du Gminy.
Za akceptacj¹ przewodnicz¹cego Rady Gminy, Zarz¹d
Gminy mo¿e powierzyæ przewodniczenie takiemu zebraniu przez radnego Gminy.
2. Postanowienie Zarz¹du Gminy o zwo³aniu zebrania
wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 24
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców
so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
3. Wszyscy uczestnicy zebrania wiejskiego dla wyboru
So³tysa i Rady So³eckiej (uprawnieni do g³osowania)
zobowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
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§ 25

1903

1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników g³osowania,
 og³oszenie wyników g³osowania,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protoko³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

UCHWA£A Nr XXIX/204/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 29 sierpnia 2001 r.

§ 26
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 27
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 28
Wyboru So³tysa i wyboru cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 29
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 30
W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, Zarz¹d
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
Podobnie w przypadku uzupe³nienia sk³ady Rady So³eckiej lub wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej,
Zarz¹d Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce wed³ug
zasad ustalonych w niniejszym statucie.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w
sprawach wa¿nych dla gminy.
Na podstawie art. 5 a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
spo³ecznych, o których mowa w art. 5 a. ustawy o samorz¹dzie gminnym.
2. Konsultacje polegaj¹ na wyra¿eniu na urzêdowej karcie pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie, albo na dokonaniu wyboru miêdzy zaproponowanymi wariantami rozwi¹zañ.
§2
1. W celu uzyskania opinii w sprawach, o których mowa
w art. 5 ustawy o samorz¹dzie gminnym, konsultacjê
spo³eczn¹ maj¹ prawo zarz¹dziæ Rada Gminy i Zarz¹d
Gminy z w³asnej inicjatywy, b¹d na wniosek mieszkañców w liczbie nie mniejszej ni¿ 100 osób.
2. Uchwa³a organu gminy o zarz¹dzeniu konsultacji winna okrelaæ:
 cel i zakres konsultacji,
 termin jej przeprowadzenia,
 sk³ad osobowy Komisji do ustalenia wyników,
 pytania lub warianty rozwi¹zañ (wzory kart, druków),
 sposób przedstawienia i wykorzystania wyników.
3. Konsultacje przeprowadza siê w wyznaczonym dniu
najpóniej na trzy tygodnie przed terminem posiedzenia organu gminy, w porz¹dku którego rozpatrywany
bêdzie problem objêty konsultacj¹ spo³eczn¹.
4. Wynik konsultacji spo³ecznej bez wzglêdu na liczbê
osób bior¹cych w niej udzia³ nie wi¹¿e organu, który
konsultacje zarz¹dzi³.
§3
W konsultacjach na terenie gminy maj¹ prawo braæ
udzia³ wszyscy mieszkañcy gminy maj¹cy czynne prawo
wyborcze.
§4

Na wniosek so³ectwa Rada Gminy dokonuje zmiany
Statutu.

Uchwa³a organu zarz¹dzaj¹cego konsultacjê powinna
zawieraæ uzasadnienie dla jej przeprowadzenia i podania
do wiadomoci publicznej przez og³oszenie
w formie rozplakatowania na terenie ca³ej lub czêci gminy, której konsultacja dotyczy.

§ 32

§5

W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wi¹¿¹co Zarz¹d Gminy.

Obs³ugê oraz techniczno  materialne warunki pracy
Komisji do spraw ustalenia wyników konsultacji zapewnia Zarz¹d Gminy.

§ 31
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§6

§1

Wyra¿enie opinii przez mieszkañców gminy, nastêpuje
na zasadach okrelonych w § 1 ust. 2.
1) na zebraniu wiejskim,
2) wyra¿aæ opiniê mo¿na tylko osobicie poprzez udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie w ten sposób, ¿e stawia siê znak w kartce obok odpowiedzi
pozytywnej lub obok odpowiedzi negatywnej lub te¿
dokonuje wyboru pomiêdzy zaproponowanymi
wariantami w ten sposób, ¿e stawia znak w kratce
obok numeru wariantu, za którym siê opowiada,
3) znak, o którym mowa w ust. 2 s¹ to dwie przecinaj¹ce siê linie znajduj¹ce siê w obrêbie kratki,
4) urzêdowe karty wydaje mieszkañcom na zebraniu
wiejskim so³tys,
5) po wype³nieniu karty mieszkañcy wrzucaj¹ do przygotowanej urny.

Ustala siê op³aty za pobór wody i odprowadzenie ciekow przez gopsodarstwa domowe w wysokoci:
1) za 1 m3 wody  1,47 z³,
2) za 1 m3 cieków  2,00 z³.
Do cen anel¿y doliczyæ obowi¹zuj¹cy podatek VAT.

§7
1. Zadaniem Cz³onków Komisji do spraw ustalenia wyników jest przeliczenie g³osów z opiniami i wpisanie je
do protoko³u z przeprowadzonej konsultacji.
2. Komisja przekazuje opinie mieszkañców w sprawach
bêd¹cych przedmiotem konsultacji organowi, który
konsultacje zarz¹dzi³.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§2
Ustala siê op³aty za pobór wody i odprowadzenie ciekow przez innych odbiorców w wysokoci:
1) za 1 m3 wody  1,76 z³,
2) za 1 m3 cieków  2,42 z³.
Do cen nale¿y doliczyæ obowi¹zuj¹cy podatek VAT.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór nale¿noci za wodê i cieki w drodze inkasa.
2. Wyngarodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 6%
od zebranej naleznoci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyyjêty na terenie Gminy S³upsk.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

1904
UCHWA£A Nr XXV/225/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 12 listopad 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za pobran¹ wodê
z wodoci¹gów wiejskich i za odprowadzenie cieków
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych stanowi¹cych mienie komunalne Gminy S³upsk.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gopspodarce komunlanej (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43
z pón. zm.) Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:

1905
UCHWA£A Nr XXXVIII/270/01
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci podatku od nieruchomoci i zwolnieñ na terenie Gminy Stary Targ na rok
2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
póniejszymi zmianami) i w oparciu o treæ § 1 pkt 1 rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz.1115).
Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
wysokoci:

 3181 
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1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,32 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci¹
przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  9,00 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  4,30 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków
lub ich czêci  2,81 z³,
5) od budowli  ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6  2%,
6) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przemys³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a,
paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  ich wartoci  2%,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,30 z³
8) od gruntów:
a) bêd¹cymi u¿ytkami nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych od 1 m2 powierzchni 0,03 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha  3,22 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2  0,045 z³.
§2
Rada Gminy w Starym Targu zwalnia z podatku od nieruchomoci:
1. Budynki lub ich czêci przeznaczone na dzia³alnoæ
kulturaln¹, sportow¹ i ochrony p.po¿arowej oraz
grunty pod tymi budynkami.
2. Nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹
gminy nie rozdysponowane na rzecz innych podmiotów. Zwolnienia, o których mowa w punkcie 12, nie dotycz¹ budynków lub ich czêci oraz gruntów, zwi¹zanych prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Starym Targu.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXX/217/00 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek od nieruchomoci na terenie Gminy
Stary Targ na rok 2001.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1906
UCHWA£A Nr XXXVIII/271/01
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497) i w zwi¹zku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co
nastêpuje:
§1
Postanawia siê obni¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 12 padziernika 2001 r. i og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski Nr 35 pod poz.573 z kwoty 37,19 z³ do kwoty 34,00 z³ za kwintal ¿yta, przyjmuj¹c
tê wysokoæ jako podstawê obliczenia podatku rolnego
na obszarze Gminy na rok 2002.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Starym Targu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

1907
UCHWA£A Nr XXXVIII/272/01
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów i terminów p³atnoci w 2002 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 18 pkt 8 i art. 42 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatku i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) i w oparciu o treæ § 1 pkt 3 rozporz¹dzenie
Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
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§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 21,00 z³ od ka¿dego psa.
§2
W przypadku nabycia psa w ci¹gu roku podatek nale¿y uiciæ w ci¹gu 14 dni od dnia powstania obowi¹zku
podatkowego, natomiast nabycie psa w II pó³roczu powoduje koniecznoæ uiszczenia bez wezwania po³owy podatku rocznego w kasie Urzêdu Gminy w Starym Targu.
§3
Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania, w terminie
do 30 czerwca 2002 roku do kasy Urzêdu Gminy w Starym Targu lub do r¹k inkasenta.

wadzony jest handel w szczególnoci z rêki, koszów, stoiska, wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodowych a tak¿e sprzeda¿y zwierz¹t, rodków transportowych
i czêci transportowych.
§2
Stawka dzienna op³aty targowej wynosi  10 z³.
§3
Op³ata targowa pobierana jest bezporednio w miejscach handlu przez administratora. Dowodem uiszczenia
op³aty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta (Tzw. Bilety op³aty targowej). Bilety op³aty targowej wydawane bêd¹ inkasentom za pokwitowaniem przez
Urz¹d Gminy w Starym Targu.
§4

§4
Na inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczególnych
so³ectw.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXX/216/00 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie stawek
podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru w 2001 r.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Starym Targu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

1908
UCHWA£A Nr XXXVIII/273/01
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie: dziennych stawek op³aty targowej, terminów p³atnoci oraz sposobu jej poboru na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497) oraz art. 15, art. 19 pkt 1a) i art. 20 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) i w oparciu o
treæ § 1 pkt 4a) rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
20 listopada 1997r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 143, poz. 956) Rada Gminy w Starym Targu uchwala,
co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê w miejscach w których pro-

1. Inkasent z biletów op³aty targowej oraz nale¿noci z
tego tytu³u rozlicza siê w kasie Urzêdu Gminy w Starym Targu.
2. Inkasentowi wyznacza siê wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanych kwot op³aty targowej.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Starym Targu.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXV/199/97 z dnia 27 grudnia
1997r. w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek
op³aty targowej na terenie Gminy Stary Targ.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

1909
UCHWA£A Nr XXXVIII/276/01
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej na rok
2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) i art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe:
1) za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 75,00 z³,
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2) za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 40,00 z³.
2. Op³aty, o których mowa wy¿ej p³atne s¹ w kasie urzêdu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

1910
UCHWA£A Nr XXXVIII/277/01
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) w zwi¹zku z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 780) i w oparciu o treæ rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 105, poz.1115) Rada Gminy w Starym Targu
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ stawek od jednego rodka transportowego na terenie Gminy Stary Targ:
1) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 500,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 700,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton a powy¿ej 12 ton 900,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton 1.200,00 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton 1.400,00 z³,
c) od 25 ton do poni¿ej 29 ton 1.600,00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton 2124,00 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie 700,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 800,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton 900,00 z³,

Dziennik Urzêdowy
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4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton 1.000,00 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton 1.200,00 z³,
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie 1.678,00 z³,
d) powy¿ej 36 ton 2.207,00 z³,
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê od 7 ton i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego) 200,00 z³,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton 300,00 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton 350,00 z³,
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie 1.118,00 z³,
d) powy¿ej 36 ton 1.472,00 z³,
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc
do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc 1.000,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.500,00 z³.
2. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w
wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
 lit. a)  450,00 z³,
 lit. b)  650,00 z³,
 lit. c)  850,00 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3:
 lit. a)  650,00 z³,
 lit. b)  750,00 z³,
 lit. c)  850,00 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5  150 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
 lit. a)  950,00 z³,
 lit. b)  1450,00 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych:
1) autobusy powy¿ej 30 miejsc.
§3
Podatek od rodków transportowych osób fizycznych
oraz od osób prawnych jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej uiszczany bêdzie w kasie
Urzêdu Gminy, na rachunek Urzêdu na konto nr 83091052113218-3600-11/0 prowadzone w Banku Spó³dzielczym
w Starym Targu.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Starym Targu.
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Poz. 1910, 1911, 1912
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§5
Traci moc uchwa³a Nr XXX/215/00 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
na rok 2001.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

1911
UCHWA£A Nr XXXVI/228/2001
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w roku 2002 r.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
uchwala siê, co nastêpuje:

3) powy¿ej 36 ton bez wzglêdu na liczbê osi 1.472,00 z³
V. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej ni¿ 30 miejsc
622,00 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.000,00 z³
§2
Uwzglêdniaj¹c art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych obni¿a siê stawkê podatku od rodków
transportowych o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7
ustawy:
a) o 10% od rodków transportowych, których wiek nie
przekracza 5 lat
b) ) o 10% gdy rodek transportowy jest wyposa¿ony w
katalizator spalinowy lub instalacjê zasilania gazem propan  butan i jest potwierdzone stosownym wpisem w
dowodzie rejestracyjnym.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
Nr XXVII/160/00 z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w roku 2001.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski

§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
I. Od samochodów ciê¿arowych o których mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
1) od 5,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
500,00 z³
2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
700,00 z³
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
800,00 z³
II. Od samochodu ciê¿arowego o których mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i
liczby osi:
1) pojazd posiadaj¹cy dwie i trzy osie o masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
1.400,00 z³
2) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej o masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
2.124,00 z³
III.Od ci¹gnika siod³owego i balastowego o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
1) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.400,00 z³
2) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê
osi
1.678,00 z³
3) powy¿ej 36 ton bez wzglêdu na liczbê osi 2.207,00 z³
IV. Przyczepy i naczepy o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych:
1) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
230,00 z³
2) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie bez wzgldu na liczbê
osi
1.118,00 z³

1912
UCHWA£A Nr XXXVI/229/2001
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego za 2002 r.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z pón.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y
2001 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y
2001 r. (M.P. Nr 34, poz. 708) okrelon¹ na kwotê 37,19 z³
za 1 kwintal, obni¿a siê z kwoty 37,19 z³ za 1 kwintal do
31,20 z³ za 1 kwintal na 2002 r.
§2
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
Nr XXVII/163/00 z dnia 15 grudnia 2001 r. w sprawie obni¿enia ceny ¿yta skupu dla celów podatku rolnego za
2000 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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Poz. 1912, 1913, 1914
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§4

1914

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

UCHWA£A NR XXXVI/231/2001
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 23 listopada 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski

1913
UCHWA£A Nr XXXVI/230/2001
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej od
osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 i 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) w zwi¹zku z § 1 pkt 4 lit. a
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika
2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ op³aty targowej na terenie Gminy Czarna
D¹brówka wynosi  18,50 z³ za ka¿dy dzieñ prowadzonego handlu przez ka¿d¹ osobê.
W przypadku jednorazowej op³aty targowej na ca³y tydzieñ  13,00 z³ za ka¿dy dzieñ prowadzonego handlu
przez ka¿d¹ osobê.
§2
Poboru op³aty targowej dokonuj¹ osoby okrelone w
za³¹czniku Nr 1.
Wynagrodzenie za pobór op³aty wynosi 10% od zainkasowanej kwoty.
Inkasenci maj¹ obowi¹zek rozliczania siê z przyjêtych
wp³at do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski

w sprawie op³aty miejscowej.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. b pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9 poz. 31 z pón. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 2 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz w zwi¹zku z § 1 pkt 4 lit. b
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika
2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W miejscowociach Jasieñ, Zawiat, £upawsko, Skotawsko wprowadza siê op³atê miejscow¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych okresowo w tych miejscowociach
w celach wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych.
§2
Ustala siê wysokoæ op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ
pobytu w wysokoci 1,25 z³.
Stawkê op³aty miejscowej dla dzieci do lat osiemnastu ustala siê za ka¿dy dzieñ pobytu  0,74 z³.
§3
Poboru op³aty miejscowej dokonuj¹:
1) w miejscowoci Jasieñ i £upawsko  Pan W³adys³aw
Sobisz zam. Jasieñ,
2) w miejscowoci £upawsko w Orodku Wypoczynkowym Stoczni Marynarki Wojennej  Pan Zdzis³aw Cymerys zam. Gdynia,
3) w Miejscowoci £upawsko w Orodku Wypoczynkowym Wrzos  Pani Jolanta Zejer zam. Jasieñ,
4) w miejscowoci £upawsko na polu namiotowym 
dzier¿awca pola namiotowego,
5) w miejscowoci Zawiat  Pan Jerzy Piotrowski zam.
Dêby,
6) w miejscowoci Zawiat w Orodku Wypoczynkowym
Zawiaty Pan Jan Jakubowski  Kierownik Orodka
Wypoczynkowego Zawiaty,
7) w miejscowoci Skotawsko  Pan Henryk Mudlaf zam.
Wejherowo Kierownik Orodka.
Wynagrodzenie za pobór op³aty wynosi 10% od zainkasowanej kwoty.
Inkasenci maj¹ obowi¹zek rozliczania siê z przyjêtych
wp³at do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
Nr XXVII/162/00 z dnia 15 grudnia 2000 r.i Nr XXXIV/211/
2001 z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie op³aty miejscowej.
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§6

§8

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski

1915
UCHWA£A Nr XXXVI/232/2001
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadania
psów w roku 2002.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)w
zwi¹zku z § 1 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawkê podatku od posiadania psów na
terenie gminy Czarna D¹brówka w wysokoci 17,00 z³ za
ka¿dego psa.
§2
Zwalnia siê z podatku od posiadania 1 psa emerytów i
rencistów zamieszkuj¹cych samodzielnie.
§3
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 1 je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po 30
czerwca roku podatkowego.
§4
Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do 31 marca ka¿dego roku lub w ci¹gu 14 dni od dnia wejcia w
posiadanie psa.
§5
Poboru podatku od psów dokonuj¹ so³tysi wsi w drodze inkasa. Wynagrodzenie za pobór podatku od psów
wynosi 10% od zainkasowanej kwoty.
§6
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
nr XXVII/159/00 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia stawki podatku od posiadania psów.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

1916
UCHWA£A Nr XXXVI/233/2001
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci w roku 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz
art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.
31 z pón. zm.) w zwi¹zku z § 1 pkt 1 Rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 28 padziernika 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) oraz art. 7a
ustawy z dnia 13 padziernika 2000 r. o zmianie ustawy o
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 95,
poz. 1041) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci rocznie wynosz¹:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,43 z³
od 1 m2.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne
oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,90 z³ od
1 m2.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,51 z³ od 1 m2.
4. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci  2,81 z³ od
1 m2.
5. Od budynków letniskowych  5,21 z³ od 1 m2.
6. Od budowli  2% ich wartoci.
7. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z
budynkami mieszkalnymi  0, 49 z³ od 1 m2.
8. Od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu
przepisów ustawy o podatku rolnym wykorzystywanych na cele rolnicze  0,03 z³ od 1 m2.
9. Od gruntów letniskowych  0,08 z³ od 1 m2.
10. Od gruntów pozosta³ych  0,06 z³ od 1 m2.
11. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych  3,14 z³ od 1 ha.
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Poz. 1916, 1917, 1918

12. Od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przemys³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzenia i oczyszczania cieków  2 % ich wartoci
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) zabudowania gospodarcze zwi¹zane z prowadzeniem
gospodarstwa domowego rolników mieszkaj¹cych samodzielnie, którzy przekazali gospodarstwo rolne na
Skarb Pañstwa w zamian za rentê lub emeryturê.
2) jednostki prowadz¹ce dzia³alnoæ ratowniczo  ganicz¹,
3) placówki kultury z wyj¹tkiem pomieszczeñ zajêtych na
prowadzenie dzia³anoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena
4) tereny i obiekty sportowe bêd¹ce w posiadaniu gminy
5) grunty i budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków oraz sk³adowiska odpadów, a tak¿e budynki lub ich czêci bezporednio zwi¹zane z procesem poboru i uzdatniania wody zajête na potrzeby komunalne.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Czarnej D¹brówce.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
Nr XXVII/158/00 z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski

1917
UCHWA£A Nr XXXII/123/2001
Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dop³at rodziców do kosztów posi³ków Gminnego Przedszkola w Lipuszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) w zwi¹zku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pón. zm.) Rada Gminy Lipusz uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ miesiêcznej dop³aty rodziców do
kosztow posi³ków za wy¿ywienie jednego dziecka w
kwotowej wysokoci:

1) za
2) za
3) za
4) za
5) za
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pe³ne wy¿ywienie  3 posi³ki
dwa posi³ki  niadanie i obiad
jeden posi³ek  obiad
jeden posi³ek  niadanie
jeden posi³ek  podwieczorek

100,-z³
80,-z³
50,-z³
30,-z³
20,-z³

§2
Traci moc uchwa³a Nr X/46/95 Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia wysokoci
dop³at rodziców do kosztów utrzymania przedszkola.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Bekisz

1918
POROZUMIENIE Nr SOO.XI - 0712/5/01
zawarte w dniu 28 listopada 2001 r. pomiêdzy
Gmin¹ Kosakowo, reprezentowan¹ przez:
1) Wójta Gminy  Andrzeja Czaplickiego,
2) Z-cê Wójta Gminy  Jolantê Bieszke,
zwanym dalej gmin¹ Kosakowo
a
Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezenotwanym przez:
1) Jerzego Miotke  Wiceprezydenta,
2) Bogus³awa Stasiaka  Wiceprezydentya,
zwanym dalej Miastem Gdynia.
§1
Dzia³aj¹c na podstawie Uchwa³y Nr LI/67/2001 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 31 maja 2001 r. zawiera siê porozumienie z Miastem Gdynia w sprawie udzia³u rodków bud¿etowych gminy Kosakowo na wyposa¿enie w
sprzêt Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gdyni oraz do dalszych dzia³añ ratowniczych organizowanych i kierowanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Gdyni.
§2
1) Gmina Kosakowo na realizacjê zadania okrelonego w
§ 1 przeka¿e w roku bud¿etowym 2001 na konto miasta Gdyni: Bank Komunalny S.A. o/Gdynia nr 14401026114000-36009 kwotê 15 000 z³ (s³ownie: piêtnacie tysiêcy z³otych),
2) Rozliczenie finansowe i merytoryczne z wykorzystania
dotacji z³o¿one zostanie w terminie do dnia 18 grudnia
2001 r.
§3
Miasto Gdynia zobowi¹zuje siê do stosowania przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz. U. Nr 119/98, poz. 773 z pón.zm.).
§4
1. Gmina Kosakowo zastrzega sobie prawo do nadzoru
nad powierzonymi rodkami jak równie¿ uzyskania
wszelkich informacji z zakresu realizacji projektu. Z ramienia Gminy Kosakowo osob¹ odpowiedzialn¹ za
nadzór i kontakt jest z-ca wójta Gminy Jolanta Bieszke.
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2. Bezporedni nadzór merytoryczny i finansowy z ramienia Miasta Gdyni powierza siê Pe³nomocnikowi Prezydenta ds. Bezpieczeñstwa oraz Skarbnikowi Miasta.
§5
1. Porozumienie zostanie wypowiedziane, a przekazane
rodki bêd¹ podlegaæ natychmiastowemu zwrotowi w
ca³oci lub zakwestionowanej czêci w nastêpuj¹cych
przypadkach:
 zaniechania lub ograniczenia realizacji projektu, o
którym mowa w § 1,
 stwierdzenia niezgodnego z porozumieniem ich wykorzystania,
 nie przedstawienia dokumentów o których mowa w
§ 2 pkt 3,
 nieterminowej realizacji projektu.
2. Zwrotowi podlega przekazana kwota w ca³oci lub zakwestionowanej czêci wraz z naliczonymi odsetkami
ustawowymi od dnia przekazania kwoty do dnia zwrotu.
§6
Zmiany porozumienia wymnagaj¹ dla swej wa¿noci
formy pisemnej w postaci aneksu.

przedszkolu, za dziecko zg³oszone przez rodziców lub
opiekunów prawnych w wysokoci:
1) za pierwsze dziecko  90 z³,
2) za ka¿de nastêpne  70 z³.
§2
1. Zajêcia prowadzone w oddziale klas 0 s¹ bezp³atne.
2. Przebywanie dziecka z oddzia³u klasy 0 w przedszkolu poza zajêciami objête jest op³at¹ w wysokoci 50 z³
miesiêcznie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Smo³dzinie.
§4
Traci moc uchwa³a Nr V/47/99 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 13 marca 1999 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy o zamówieniach publicznych.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach po 2 dla ka¿dej ze stron.
Gminy Kosakowo.
Zarz¹d Gminy Kosakowo
Wójt
A. Czplicki
Z-ca Wójta
J. Bieszke
Skarbnik Gminy
T. Sliwiñska

Zarz¹d Miasta Gdynia
Wiceprezydent Miasta Gdyni
J. Miotke
Wiceprezydent Miasta Gdyni
B. Stasiak
Skarbnik Gminy
A. Goldman

1919
UCHWA£A Nr XI/55/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie odp³atnoci w Gminnym Przedszkolu w
Smo³dzinie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 5 ust. 5 oraz art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67 , poz. 329 z pón. zm. ) Rada Gminy w
Smo³dzinie uchwala , co nastêpuje :
§1
Ustala siê stawkê miesiêczn¹ za pobyt w oddziale w

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1920
UCHWA£A Nr XXX/193/2001
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
Na podstawie: art. 118 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,
ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê:
1. Zasady udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, co stanowi Za³¹cznik nr 1.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, co stanowi Za³¹cznik nr 2*.
3. Wzór umowy na udzielenie dotacji, co stanowi Za³¹cznik nr 3*.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XIV/69/2000 Rady Powiatu Lêborskiego z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie trybu postêpowania o udzielanie dotacji z bud¿etu Powiatu Lêborskiego, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku,
na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ powiatu lêborskiego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego.
* Za³¹czników Nr 2 i 3 nie publikuje siê.
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Poz. 1920
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Kupper
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXX/193/2001
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 30 listopada 2001 r.
Zasady udzielania dotacji dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
Czêæ pierwsza  Przyznawanie dotacji
1. Tryb postêpowania stosuje siê do udzielania dotacji,
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku,
w tym stowarzyszeniom i fundacjom, zwanymi dalej
podmiotami.
2. O dotacje mog¹ wystêpowaæ podmioty, o których
mowa w pkt 1 spe³niaj¹ce wszystkie ni¿ej wymienione warunki ³¹cznie:
a) nie dzia³aj¹ w celu osi¹gniêcia zysku,
b) statuty podmiotów umo¿liwiaj¹ realizacjê zadañ publicznych w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych,
c) posiadaj¹ w³asne konto bankowe,
d) podejmuj¹ siê realizacji zadañ w³asnych Powiatu, o
których mowa w pkt 3,
e) przekazuj¹ wszelkie przychody na dzia³alnoæ statutow¹.
3. Dotacje z bud¿etu powiatu mog¹ byæ udzielane na realizacjê zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym, okrelonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-21 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.).
4. Dotacje przyznawane s¹ maksymalnie na jeden rok
kalendarzowy.
5. Wysokoæ dotacji nie mo¿e przekroczyæ 90% kalkulacyjnej wartoci zadania.
6. Podmiot zainteresowany otrzymaniem dotacji powinien
z³o¿yæ w Starostwie Powiatowym wniosek wg wzoru
okrelonego w Za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y
w terminie do 15 padziernika roku poprzedzaj¹cego
rok udzielenia dotacji.
7. Wnioski z³o¿one po terminie okrelonym w pkt 6 bêd¹
rozpatrywane do momentu wykorzystania rodków finansowych zabezpieczonych w bud¿ecie Powiatu na
realizacjê zadañ, o których mowa w pkt 3.
8. Ka¿dy wniosek o dotacjê musi byæ cile okrelony
przez wskazanie indywidualnie oznaczonego zadania
oraz ca³oci kosztów finansowych, w tym kwoty dotacji z bud¿etu Powiatu.
9. Dotacja nie mo¿e zostaæ wykorzystana na:
a) wydatki inwestycyjne i remonty, których realizacje
nie s¹ integraln¹ czêci¹ zadania,
b) koszty dzia³alnoci statutowej nie zwi¹zane bezporednio z realizacj¹ dotowanego zadania,
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c) koszty wynagrodzeñ nie zwi¹zanych z realizacj¹ zadania,
d) wynagrodzenia lub inne korzyci materialne dla radnych Powiatu Lêborskiego,
e) pokrywanie wydatków poniesionych przed dniem
podpisania umowy o dotacjê.
10. Zarz¹d Powiatu podejmuje decyzje w sprawie wyboru zadañ i udzielania dotacji w oparciu o przed³o¿one
opinie komisji merytorycznych wed³ug zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych.
11. Decyzjê o przyznaniu dotacji podejmuje Zarz¹d Powiatu Lêborskiego w ci¹gu 2 miesiêcy od z³o¿enia
wniosku, z tym ¿e bieg terminu rozpoczyna siê od
dnia uchwalenia bud¿etu Powiatu na rok, w którym
ma byæ udzielona dotacja.
12. Zarz¹d Powiatu wskazuje zakres zadania, który ma
zostaæ dofinansowany z udzielonej dotacji.
13. Komisje merytoryczne zaopiniuj¹ wnioski w terminie
14 dni od daty ich wp³ywu do Biura Rady Powiatu
Lêborskiego.
14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej
umowy wg wzoru stanowi¹cego Za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y, zawarta pomiêdzy upowa¿nionymi
przedstawicielami stron podejmuj¹cych wspó³pracê.
15. Sposób i termin przekazania dotacji oraz sposób jej
rozliczenia okrela umowa, o której mowa w pkt 14.
16. Do wydatkowania rodków publicznych przekazanych
w formie dotacji maj¹ zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.).
17. Podmioty, które:
a) nie przeznaczy³y dotacji na deklarowane zadanie,
b) nie przedstawi³y sprawozdania merytorycznego i
finansowego z wykorzystanej dotacji,
c) nie dokona³y rozliczenia we wskazanym w umowie terminie lub poda³y nieprawdziwe dane,
pozbawia siê mo¿liwoci otrzymania dofinansowania z bud¿etu Powiatu w najbli¿szym roku bud¿etowym.
18. Wykaz podmiotów ubiegaj¹cych siê o udzielenie dotacji wywiesza siê na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Lêborku z podaniem wysokoci dotacji
oraz dotowanego zadania.
Czêæ druga  kontrola
wykorzystania i rozliczenia udzielonej dotacji
1. Kontroli wykonania zadania dokonuje siê na podstawie przed³o¿onego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania.
2. Sprawozdania: merytoryczne i finansowe powinny
zawieraæ w szczególnoci:
a) opis przebiegu wykonania zadania oraz w ramach
tej informacji przedstawienie m. in. ca³kowitego rozliczenia finansowego zadania (rodki otrzymane z
bud¿etu Powiatu, a tak¿e rodki uzyskane z innych
róde³ na ten cel),
b) orygina³y dokumentów stwierdzaj¹ce poniesione
koszty finansowane w ramach udzielonej dotacji do
wgl¹du, oraz celem umieszczenia zapisu niniejszy
wydatek zosta³ pokryty z dotacji udzielonej z bud¿etu Powiatu Lêborskiego zgodnie z umow¹ nr............
z dnia.............,
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c) kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt b)
potwierdzone i opisane, zgodnie z § 4 ust. 1, 3 umowy,
d) zbiorcze zestawienie dokumentów stanowi¹cych
podstawê rozliczenia udzielonej dotacji z bud¿etu
Powiatu.
3. rodki niewykorzystane podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu powiatu w terminie okrelonym w umowie.
4. W razie stwierdzenia wydatkowania otrzymanej dotacji na inny cel ni¿ okrelony w umowie, przekazana
dotacja podlega bezzw³ocznemu zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania
dotacji.
5. Informacja z rozliczenia udzielonej dotacji zostanie
podana do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego.

7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na
cele rolnicze 0,04 z³ za 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki retencyjne lub
elektrowni wodnych 3,25 od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych gruntów 0,06 z³ za 1 m2 powierzchni,
d) bêd¹cych w u¿ytkowaniu emerytów i rencistów
0,05 z³ za 1 m2 powierzchni.

1921

§3

UCHWA£A Nr XXVIII/253/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci
w gminie Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 5 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z pón.zm.), zgodnie z § 1 pkt 1 rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)  Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawkê podatku ustala siê w wysokoci:
1) od nieruchomoci od budynków mieszkalnych lub ich
czêci 0,43 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub
lena oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 13,55 z³ za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 4,01 z³ 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, które s¹ w u¿ytkowaniu osób fizycznych 2,81 z³,
b) za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, które s¹ w u¿ytkowaniu osób prawnych 3,62 z³,
c) punkt 4a ma zastosowanie u osób prawnych, których obci¹¿enia w deklaracji dotycz¹ budynków i ich
czêci, które s¹ w u¿ytkowaniu osób fizycznych.
5) od budowli 2% ich wartoci,
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z
budynkami mieszkalnymi 0,42 z³ za 1 m2 powierzchni,

§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budowle,
budynki i grunty bêd¹ce w administracji Urzêdu Gminy
w Cedrach Wielkich, z wyj¹tkiem mieszkañ i budynków
gospodarczych w tych budynkach u¿ytkowanych przez
osoby fizyczne.
Podatek od nieruchomoci podlega w zakresie nieuregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ w³aciwym przepisom,
zw³aszcza powo³anej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Cedry Wielkie.
§5
Trac¹ moc:
 uchwa³a Nr XXI/171/2000 Rady Gminy Cedry Wielkie z
dnia 29 grudnia 2000 r.,
 uchwa³a Nr XXVII/246/01 Rady Gminy Cedry Wielkie z
dnia 7 listopada 2001 r.,
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci w gminie Cedry Wielkie.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

1922
UCHWA£A Nr XXVIII/254/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportu na terenie gminy Cedry Wielkie na
2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z póniejszymi zmianami),
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zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 105,
poz. 1115) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
wg za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
wg za³¹cznika Nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
wg za³¹cznika Nr 3 do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
wg za³¹cznika Nr 4 do niniejszej uchwa³y,
5. od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego

wg za³¹cznika Nr 5 do niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
wg za³¹cznika Nr 6 do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusów wg za³¹cznika Nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXI/174/2000 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2000 r. oraz uchwa³a
Nr XXVII/248/01 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 roku
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVIII/254/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita
w tonach
od
do
1
2

stawka podatku w z³.
wyprodukowane po 1990 r.
3

3,5

5,5 w³¹cznie

480,00

powy¿ej 5,5

9 w³¹cznie

500,00

powy¿ej 9

poni¿ej 12

650,00

wyprodukowane do 1990 r.
4
500,00
560,00
700,00
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVIII/254/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2001 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 12 ton do poni¿ej 32 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
13

13
14

stawka podatku w z³
o jezdna (jezdne)
inne systemy zawieszenia
z zawieszeniem
osi jezdnych
pneumatycznym lub
uznanym za równowa¿ne
3
4
dwie osie
800,00
850,00
900,00
1.000,00
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14
15

15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

1.100,00
1.200,00

1.200,00
1.300,00

1.100,00
1.300,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.850,00

1.200,00
1.400,00
1.550,00
1.700,00
1.850,00
1.950,00

1.600,00
1.700,00
1.800,00
1.900,00
2.000,00

1.700,00
1.850,00
2.000,00
2.150,00
2.250,00

trzy osie

cztery osie i wiêcej

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVIII/254/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej 12 t

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od
1
3,5

stawka podatku w z³

do

wyprodukowane po 1990 r.

wyprodukowane do 1990 r.

2
poni¿ej 12

3
680,00

4
700,00
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXVIII/254/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2001 r.

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy
+ przyczepa w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

stawka podatku w z³

o jezdna (jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równowa¿ne
3
dwie osie
1.100,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
trzy osie
1.600,00
2.000,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1.200,00
1.550,00
1.650,00
1.770,00
1.700,00
2.210,00
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Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XXVIII/254/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa lub przyczepa
+ pojazd silnikowy w tonach
od
do
1
2
7
8
8
10
10
12

stawka podatku w z³
wyprodukowane po 1990 r.
3
140,00
160,00
180,00

wyprodukowane do 1990 r.
4
160,00
180,00
200,00

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XXVIII/254/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

2
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

stawka podatku w z³

o jezdna (jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równowa¿ne
3
jedna o
220,00
300,00
400,00
dwie osie
300,00
700,00
1.000,00
1.300,00
trzy osie
900,00
1.000,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
240,00
320,00
490,00
400,00
740,00
1.120,00
1.480,00
1.000,00
1.200,00

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XXVIII/254/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
Stawki podatku dla autobusów

Liczba miejsc
od
1
16
30

do
2
15
29
i powy¿ej

stawka podatku w z³.
wyprodukowane po 1990 r.
wyprodukowane do 1990 r.
3
4
400,00
500,00
500,00
700,00
1.200,00
1.360,00
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1923
UCHWA£A Nr XXVIII/261/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia na terenie gminy Cedry Wielkie ceny
zu¿ycia 1 m3 wody.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz
§ 3 i 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia
1996r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op³at za wodê
i wprowadzanie cieków (Dz. U. z 1996 r. Nr 151, poz. 716
z pón.zm.)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gminy Cedry Wielkie cenê zu¿ycia 1 m3 wody w wysokoci 1,38 z³ + 7% VAT.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Cedry Wielkie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XIX/163/2000 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Cedry Wielkie ceny zu¿ycia 1 m3
wody.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 roku
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

1924
ROZPORZ¥DZENIE Nr 18/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie rodzaju rodków chemicznych oraz warunków ich stosowania na ulicach, placach i innych drogach publicznych, przy których wystêpuj¹ tereny zieleni oraz zadrzewienia.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872) oraz art. 47c pkt 3 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079; Nr 100, poz. 1085) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
1. liskoæ na ulicach, placach i innych drogach publicznych, przy których wystêpuj¹ tereny zieleni oraz zadrzewienia w okresie mrozów i opadów nie¿nych li-

kwiduje siê, z zastrze¿eniem ust. 2, przy u¿yciu piasku
oraz innych materia³ów zwiêkszaj¹cych szorstkoæ jezdni
2. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeñstwem ruchu na ulicach i drogach, okrelonych w ust. 1, dopuszcza siê stosowanie nastêpuj¹cych rodków chemicznych, w sposób nieszkodz¹cy terenom zieleni oraz
zadrzewieniom:
1) w postaci sta³ej:
a) chlorku sodu (NaCl),
b) chlorku wapnia (CaCl2),
c) chlorku magnezu (MgCl2),
d) mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia,
2) w postaci roztworu wodnego:
a) chlorku wapnia,
b) chlorku magnezu.
3. Udzia³ procentowy rodków chemicznych w mieszaninach i w roztworach, o których mowa w ust. 2, okrela za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§2
1. W przypadkach okrelonych w § 1 ust. 2 nale¿y zachowaæ nastêpuj¹ce warunki stosowania rodków chemicznych:
1) maksymalna iloæ rodków chemicznych zu¿ytych
przy likwidacji liskoci na jezdniach nie mo¿e przekroczyæ ³¹cznie 1 kg na 1 m2 powierzchni jezdni podczas zimy o przeciêtnych warunkach atmosferycznych i 2 kg na 1 m2 powierzchni jezdni podczas zimy
o wyj¹tkowo niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych,
2) szerokoæ rozrzutu rodków chemicznych na jezdniê sprzêtem mechanicznym nie mo¿e przekraczaæ
0,9 szerokoci jezdni,
3) rodki chemiczne nie mog¹ byæ u¿ywane do topnienia niegu jako samoistny sposób usuwania niegu z jezdni,
4) nale¿y zapewniæ, aby czêci przykrawê¿nikowe jezdni oraz studzienki kanalizacyjne by³y w okresie mrozów i opadów nie¿nych oczyszczone ze niegu i
lodu w stopniu umo¿liwiaj¹cym sp³yw z jezdni wody
powsta³ej z topniej¹cego niegu,
5) zabrania siê sk³adowania niegu z zawartoci¹ rodków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach,
6) nale¿y stosowaæ os³ony ograniczaj¹ce zanieczyszczenie gleby w bezporednim s¹siedztwie drzew lub
krzewów,
7) powstaj¹ce na jezdni b³oto nale¿y bezzw³ocznie usuwaæ.
2. Dozwolone stosowanie rodków chemicznych, o których mowa w § 1 ust. 2 nale¿y ka¿dorazowo ograniczyæ do niezbêdnego minimum.
§3
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
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Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Nr 18/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 grudnia 2001 r.
Dawki rodków chemicznych stosowanych w celu zwalczania liskoci na ulicach, placach
i innych drogach publicznych, przy których wystêpuj¹ tereny zieleni oraz zadrzewienia
RODEK CHEMICZNY

Rodzaje
rodka

stosowany
w temperaturze

RODZAJE CZYNNOCI
stosowanie
zapobiegawcze

dawka

usuwanie
go³oledzi1

zasady
stosowania

dawka

zasady
stosowania

usuwanie
oblodzenia2

dawka

zasady
stosowania

zapobieganie
zlodowaceniu
i ubijaniu
niegu3
zasady
dawka stosowania

W POSTACI STA£EJ:
1) chlorku
sodu
2) mieszaniny chlorku
sodu + 5%
chlorku
wapnia
3) mieszaniny chlorku
sodu +
35% chlorku
wapnia

do -5oC

o

do -7 C

5-10
g/m3

do -15oC

4) chlorku
magnezu

do -10oC

5) chlorku
wapnia

do -20oC

w razie
otrzymania
danych
meteorologicznych
o mo¿liwoci
powstania
go³oledzi,
oblodzenia
lub opadu
niegu

10-20
g/m3

natychmiast
po wyst¹pieniu
go³oledzi

20 g/m3 natychmias
t po wyst¹pieniu
oblodzenia

20-30
g/m3.

na pocz¹tku
opadu
nie¿nego

ROZTWÓR WODNY

1
2
3

1) chlorku
wapnia 15%

do -5oC

2) chlorku
wapnia 30%

do -10oC

3) chlorku
magnezu
30%

do -10oC

-

-

40-100
ml/m3

jak wy¿ej

80-100
ml/m3

jak wy¿ej

100160
ml/m3

jak
wy¿ej

Przez go³oled rozumie siê cienk¹ warstwê lodow¹ o gruboci do 1 mm.
Przez oblodzenie rozumie siê pokrywê lodow¹ do kilku centymetrów, tworz¹c¹ siê na skutek zamarzniêcia nie
1 Przez "go³oled" rozumie siê cienk¹
warstwê lodow¹
o gruboci doniegu,
1 mm. lodu lub opadu deszczu.
usuniêtej z jezdni wody, pochodz¹cej
z roztopionego
2
Przez zlodowacenie
i ubicie
niegu
rozumie
siê pokrywê
lub nie¿n¹
powsta³¹
wskutek
ruchu ko³owego
Przez "oblodzenie"
rozumie
siê pokrywê
lodow¹
do kilkulodow¹
centymetrów,
tworz¹c¹
siê na skutek
zamarzniêcia
na jezdni
nieca³kowicie
i oczyszczonej
ze niegu.
nie usuniêtej
z jezdni odnie¿onej
wody, pochodz¹cej
z roztopionego
niegu, lodu lub opadu deszczu.

Przez "zlodowacenie i ubicie niegu" rozumie siê pokrywê lodow¹ lub nie¿n¹ powsta³¹ wskutek ruchu
ko³owego na jezdni nieca³kowiecie odnie¿onej i oczyszczonej ze niegu.

3
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1925
ROZPORZ¥DZENIE Nr 19/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych
drzew w województwie pomorskim.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 Nr
80, poz. 872) oraz art. 32 w zwi¹zku z art. 28 ustawy z
dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z
2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
1. Uznaje siê za pomniki przyrody w województwie pomorskim drzewa wymienione w za³¹czniku do rozporz¹dzenia pod pozycjami 1940 -1946 w wojewódzkim
rejestrze pomników przyrody.
2. W stosunku do drzew, o których mowa w § 1 ust. 1
wyznacza siê otulinê o promieniu 15 m od pnia drzewa.
§2
1. W stosunku do drzew, o których mowa w § 1 ust. 1
zabrania siê niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektów.

2. W otulinie drzew, o których mowa w § 1 ust. 1 zabrania siê:
a) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu,
b) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
c) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoci,
d) zamiecania terenu,
e) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody,
f) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony b¹d spowodowaæ degradacjê krajobrazu,
3. Wykonywanie wszelkich prac, w tym koniecznych dzia³añ podtrzymuj¹cych lub przywracaj¹cych walory chronionego obiektu, wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Gdañsku.
§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Nr 19/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 grudnia 2001 r.

Wykaz drzew uznanych za pomniki przyrody w województwie pomorskim

Lp.

1.

Nazwa gminy
lub miasta

Gdañsk

4.

Drzewo – topola bia³a o
wymiarach: obwód pnia
4,70 m; wysokoæ 25 m

Drzewo – topola bia³a o
wymiarach: obwód pnia
4,50 m; wysokoæ 25 m

2.

3.

Opisy drzew uznanych
za pomniki przyrody

Gniewino

Gdzie i w czyim posiadaniu, zarz¹dzie
znajduj¹ siê drzewa uznane za pomniki
przyrody
Drzewo znajduje siê na terenie Szañca
Wschodniego
Twierdzy Wis³oucie
przy ul. Stara Twierdza stanowi
w³asnoæ Urzêdu Miasta w Gdañsku i
pozostaje w jego zarz¹dzie
Drzewo znajduje siê na terenie Szañca
Wschodniego Twierdzy Wis³oujcie
przy ul. Stara Twierdza stanowi
w³asnoæ Urzêdu Miasta w Gdañsku
i pozostaje w jego zarz¹dzie

Drzewo znajduje siê na terenie parku
Drzewo – d¹b szypu³kowy podworskiego
w
miejscowoci
o wymiarach: obwód pnia Bychowo, stanowi w³asnoæ Pana
5.50 m; wysokoæ 22 m
Brzozowskiego i pozostaje w jego
zarz¹dzie
Drzewo znajduje siê na terenie parku
Drzewo – d¹b szypu³kowy
podworskiego w miejscowoci Bychoo wymiarach: obwód pnia
wo, stanowi w³asnoæ Pana Brzozow4.29 m; wysokoæ 19 m
skiego i pozostaje w jego zarz¹dzie

Pozycja
w woj.
rejestrze
pomników
przyrody

1940

1941

1942

1943
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Poz. 1925, 1926, 1927

5.

6.

7.

Puck

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Drzewo znajduje siê na terenie parku
Drzewo – jesion wynios³y
podworskiego w miejscowoci Bychoo wymiarach: obwód pnia
wo, stanowi w³asnoæ Pana Brzozow6.05 m; wysokoæ 18 m
skiego i pozostaje w jego zarz¹dzie
Drzewo znajduje siê na terenie parku
Drzewo – d¹b szypu³kowy
podworskiego w miejscowoci Bychoo wymiarach: obwód pnia
wo, stanowi w³asnoæ Pana Brzozow443 m; wysokoæ 19 m
skiego i pozostaje w jego zarz¹dzie
Aleja sk³adaj¹ca siê z 170 Aleja znajduje siê na terenie Zespo³u
sztuk ¿ywotnika
Szkó³ Gospodarki ¯ywieniowej w
zachodniego o wymiarach: Rzucewie stanowi w³asnoæ szko³y i
obwody pni: 0,3 – 1,70 m pozostaje w jej zarz¹dzie

1944

1945

1946

1926

1927

UCHWA£A Nr XXVII/208/2001
Rady Gminy Subkowy
z dnia 13 grudnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXVII/210/2001
Rady Gminy Subkowy
z dnia 13 grudnia 2001 r.

w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr
89, poz. 971) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr
123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr
95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy Subkowy po
zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia
Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkó³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/198/2001 Rady Gminy Subkowy z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: zwolnieñ w
podatku od rodków transportowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt
10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 109, 116, 124, 128, ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm: 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 i Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.
550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499) Rada Gminy
 po zasiêgniêciu opinii wszystkich komisji Rady Gminy 
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2002 r. w wysokoci 7.427.000,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2002 r. w wysokoci 8.757.000,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Niedobór bud¿etu gminy na 2002 r. w wysokoci 1
330.000,- z³ bêdzie pokryty czêci¹ zaci¹gniêtego kredytu i po¿yczki.
4. Ustala siê rozchody zwi¹zane z finansowaniem zobowi¹zañ w wysokoci
770.000,-z³
 992 sp³ata kredytu
770.000,-z³
5. Ustala siê przychody, które zrównowa¿¹ bud¿et w wysokoci
2 100.000,-z³
 952 po¿yczka
600.000,-z³
 952 kredyt
1 500.000,-z³
§2
Dochody okrelone w § 1 pkt 1 obejmuj¹:
1. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci 45.000,-z³.
2. Wydatki okrelone w § 1 pkt 2 obejmuj¹ wydatki na
realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 45.000,- z³.
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz.1927
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§3

§ 10

Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminom w wysokoci 431.275,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Zaci¹gania po¿yczek i kredytów na finansowanie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru rodków w wysokoci 500.000,-z³
2. Zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych przekraczaj¹cych
bud¿et 2002 r. do wysokoci 500.000,-z³. ród³em pokrycia zobowi¹zañ bêd¹ dochody w³asne przysz³ych
bud¿etów w latach 2003  2004 r.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u.
4. Zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych z
realizacji zadañ okrelonych w za³¹czniku Nr 8 przekraczaj¹cych bud¿et 2002 r. ród³em pokrycia zobowi¹zañ bêd¹ dochody w³asne przysz³ych bud¿etów w
latach 2003  2005 r.
5. Do przekazania niektórych uprawnieñ do dokonania
przeniesieñ wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§4
Ustala siê rezerwê w wysokoci ogó³em 49.710,-z³ w
tym:
1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 20.810,-z³.
2. Rezerwa celowa (rodki do dyspozycji Rad So³eckich) 28.900,-z³.
§5
Ustala siê wyodrêbnione rodki w ramach bud¿etu gminy w kwocie 28.900,- w podziale na poszczególne so³ectwa zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§6
Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
jak w za³¹czniku Nr 5*.
§7
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 6*.

§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2002 r. i podlega og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§8
Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ inwestycyjnych
w wysokoci 2 211.000,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik

§9
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
* Za³¹czników Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 nie publikuje siê.
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