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1966
UCHWA£A Nr XX/130/2001
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie przekszta³cenia publicznych szkó³ podstawowych, ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów w gminie
Smêtowo Graniczne.
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4, art. 59 ust. 6 i art. 61 ust.
2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz.
759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 1223, poz. 1320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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) Rada Gminy w Smêtowie Granicznym uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê z dniem 1 wrzenia 2001 r. nastêpuj¹cy plan

sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów na
terenie gminy Smêtowo Graniczne:
1. Publiczne Gimnazjum w Smêtowie Granicznym.
2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Kamionce.
3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Kopytkowie.
4. Publiczna Szko³a Podstawowa im. Jana z Jani w Kocielnej Jani.
5. Publiczna Szko³a Podstawowa w Lalkowach.
6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Smêtowie Granicznym.
§2
Strukturê organizacyjn¹ szkó³ zawiera za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y.
§3
Granice obwodów okrela za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
§6
Traci moc uchwa³a Nr IV/25/99 Rady Gminy w Smêto-
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wie Granicznym z dnia 24 lutego 1999 r. w w sprawie
przekszta³cenia szkó³ podstawowych w gminie Smêtowo
Graniczne.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym
S. Zaj¹c
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XX/130/2001
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 26 lutego 2001 r.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKÓ£
W LATACH 2001-2005
1. Publiczne Gimanzjum w Smêtowie Granicznym obejmuje klasy I-III.
2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Kamionce obejmuje:
w roku szkolnym 2001/2002  klasy I, III, IV, V, VI,
w roku szkolnym 2002/2003  klasy II, IV, V, VI,
w roku szkolnym 2003/2004  klasy I, III, V, VI,
w roku szkolnym 2004/2005  klasy II, IV, VI.
3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Kopytkowie obejmuje:
w roku szkolnym 2001/2002  klasy I, II, III, IV i V,
w roku szkolnym 2002/2003  klasy II, III, IV, V, VI,
w roku szkolnym 2003/2004  klasy I, III, IV, V, VI,
w roku szkolnym 2004/2005  klasy I, II, IV, V, VI.
4. Publiczna Szko³a Podstawowa im. Jana z Jani w Kocielnej Jani obejmuje:
w roku szkolnym 2001/2002  klasy I, III, V, VI,
w roku szkolnym 2002/2003  klasy I, II, IV, VI,
w roku szkolnym 2003/2004  klasy I, II, III, V,
w roku szkolnym 2004/2005  klasy I, II, III, IV.
5. Publiczna Szko³a Podstawowa w Lalkowach obejmuje:
w roku szkolnym 2001/2002  klasy II, IV, V, VI,
w roku szkolnym 2002/2003  klasy I, III, V, VI,
w roku szkolnym 2003/2004  klasy II, IV, VI,
w roku szkolnym 2004/2005  klasy I, III, V.
6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Smêtowie Granicznym obejmuje klasy od I-VI.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XX/130/2001
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 26 lutego 2001 r.
GRANICE OBWODÓW SZKÓ£
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
1. Publiczne Gimnazjum w Smêtowie obejmuje obszar
administracyjny gminy Smêtowo Graniczne.
2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Kamionce obejmuje
miejscowoci:
Fr¹ca, Kamionka, Lalkowy, Rudawki i Rynkówka.
3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Kopytkowie obejmuje miejscowoci:
Kopytkowo, Kocielna Jania, Lena Jania i Stara Jania.
4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Kocielnej Jani obejmuje miejscowoci:

Kopytkowo, Kocielna Jania, Lena Jania i Stara Jania.
5. Publiczna Szko³a Podstawowa w Lalkowach obejmuje
miejscowoci:
Fr¹ca, Kamionka, Lalkowy, Rudawki i Rynkówka.
6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Smêtowie Granicznym obejmuje miejscowoci:
Bobrowiec, Czerwiñsk, Kulmaga, Luchowo, Smarzewo,
Smêtowo Graniczne i Smêtówko.

1967
ZARZ¥DZENIE Nr 8/2001
Starosty Powiatu Nowodworskiego
z dnia 11 kwietnia 2001 r.
w sprawie ustalenia redniego miesiêcznego kosztu
utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w
Stegnie.
Na podstawie art. 35 ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz.
414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118
i 1126 z 1999r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90,
poz. 1001, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, Nr 82,
poz. 929) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Stegnie ustala siê redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w 2001 r. na kwotê 1.713 z³ (tysi¹c siedemset trzynacie z³otych).
§2
Uchyla siê z dniem 10 kwietnia 2001 r. zarz¹dzenie Starosty Powiatu Nowodworskiego nr 9/2000 z dnia 6 kwietnia 2000r. w sprawie miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca domu pomocy spo³ecznej w Stegnie w roku
kalendarzowym 2000 r.
§3
Zarz¹dzenie niniejsze podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Starosta
R. Drynko

1968
UCHWA£A Nr XXIV/256/2001
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dzia³ki nr 23/3 na terenie wsi
Wygonin gmina Stara Kiszewa (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Stara Kiszewa).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
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poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Stara Kiszewa uchwala, co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Stara Kiszewa Nr XV/81/92 z
dnia 23 stycznia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3, poz. 10)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Wygonin:
15. dzia³ka nr 23/3 o powierzchni 1,04 ha przeznaczona
w aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod us³ugi
turystyczne, przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
ZL  tereny zabudowy letniskowej o wielkoci dzia³ek
min. 1500 m2. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e
przekroczyæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,0 liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru maks. 0,6 m ponad teren. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 45o z
tolerancj¹ 10%. Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacji
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê publiczn¹.
1.2.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego.
Odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod
warunkiem pod³¹czenia do wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci N.N i N. po uzyskaniu warunków technicznych z
Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem na etapie decyzji o warunkach zabudowy. Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV
i 0,4KV z ,,Energ¹ Zak³ad Starogard.
2.0.Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich,
 nale¿y zakrzewiæ i zadrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z naturalnymi warunkami siedliskowymi.
 zachowaæ strefê 100 m od jeziora, woln¹ od zabudowy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y stanowi¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek 15  dz. nr 23/3 w Wygoninie w skali 1:1000
stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci:
a) dla budownictwa letniskowego 20%
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Starej Kiszewie,
3) umo¿liwienie zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych osób potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Kiszewa zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie Nr XV/81/92 z
dnia 23 stycznia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3, poz. 10)
we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

1969
UCHWA£A Nr XXIV/257/2001
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dzia³ek nr 6/4, 608 i 615 na te-
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renie wsi Nowe Polaszki, gmina Stara Kiszewa (zmiana
do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Kiszewa).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Stara Kiszewa uchwala, co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia
23 stycznia 1992 r. Nr XV/81/92 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3
poz. 10) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Nowe Polaszki:
17. Dzia³ka nr 6/4 o powierzchni 0,14 ha przeznaczona w
aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej na wydzielonej dzia³ce bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów. Powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni ca³kowitej
dzia³ki. Budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem
o wysokoci maks. 8,0 m, liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,6 m nad
poziom terenu. Budynki gospodarcze wielkoci 5,0 m
x 6,0 m parterowe o wysokoci maks. 5,0 m liczonej
do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki
parteru. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 45o z tolerancj¹ 10%. Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi publiczne.
KD  poszerzenie istniej¹cej drogi publicznej, zgodnie z rysunkiem planu.
1.2 Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod
warunkiem pod³¹czenia do wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.

Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci N.N. i .N po uzyskaniu warunków technicznych z
Zak³adu Energetycznego.
2.0 Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w Polaszkowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z naturalnymi warunkami siedliskowymi.
18. Dzia³ki numer 608 o pow. 860 m2, dz. nr 615 o pow.
1415 m2, przeznaczone w aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê
pod zabudowê letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
ZL  tereny zabudowy letniskowej wolnostoj¹cej na
wydzielonych dzia³kach, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów. Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem
o wysokoci maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Wysokoæ
posadowienia poziomu posadzki parteru maks. 0,6 m
ponad teren. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 45o
z tolerancj¹ 10%. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e
przekroczyæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej
i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazdy i wyjazdy na istniej¹ce drogi.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu, po
uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod
warunkiem pod³¹czenia do wiejskiej sieci wodoci¹gowej,
odprowadzanie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energie elektryczn¹  z istniej¹cej sieci N.N i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
zak³adu energetycznego.
2.0.Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w Polaszkowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
 nale¿y zachowaæ strefê 100,0 m od jeziora woln¹
od zabudowy,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z naturalnymi warunkami siedliskowymi.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 17  dz. nr 6/4 w Nowych Polaszkach w
skali 1:1000.
Rysunek nr 18  dz. nr 608, 615 w Nowych Polaszkach
w skali 1:1000.
stanowi¹ce zmianê do miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa.
Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
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a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci:
a) dla budownictwa mieszkaniowego 5,%,
b) dla budownictwa letniskowego 20%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Starej Kiszewie,
3) umo¿liwienie zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych osób potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Kiszewa zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 23 stycznia 1992 r. Nr XV/81/92 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3, poz. 10)
we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

1970
UCHWA£A Nr XXIV/258/2001
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dzia³ek nr 565, 566, 567, 568,
571 na terenie wsi Stare Polaszki gmina Stara Kiszewa
(zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Stara Kiszewa uchwala, co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Stara Kiszewa Nr XV/81/92 z
dnia 23 stycznia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3 poz. 10)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Stare Polaszki:
19. Dzia³ki nr 565 o pow. 1234 m2, dz. nr 566 o pow.
768 m2, dz. nr 567 o pow. 1017 m2, dz. nr. 568 o pow.
1005 m2, dz. nr 571 o pow. 1046 m2 przeznaczone w
aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod u¿ytkowanie rolnicze, przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cym.
ZL  tereny zabudowy letniskowej wolnostoj¹cej na
wydzielonych dzia³kach, bez mo¿liwoci wtórnych
podzia³ów. Powierzchnia dzia³ek min. 1000 m2. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ 20%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Budynki parterowe z
u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Wysokoæ posadowienia poziomu
posadzki parteru maks. 0,6 m ponad teren. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 45° z tolerancj¹ 10%. Bry³a
budynku dostosowana do architektury regionalnej i
lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi publiczne.
1.2.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu, po
uzyskaniu warunków na dostawê wody i okrelenie
punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod
warunkiem pod³¹czenia do wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci N.N i .N po uzyskaniu warunków technicznych z
Zak³adu Energetycznego.
Opracowaæ koncepcje zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem, na etapie decyzji o warunkach zabudowy. Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15 KV i 0,4 KV z ,,Energ¹ Zak³ad
Starogard.
2.0.Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w Polaszkowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogól-
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nej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z naturalnymi warunkami siedliskowymi.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 19  dz. nr 565, 566, 567, 568, 571 w Starych Polaszkah w skali 1:1000 stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci na:
 dla budownictwa letniskowego 20%.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838) § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 3, § 5, § 6, § 7
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzenia op³at za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 51, poz. 608) art. 18 ust. 2
pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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) Rada Miejska w
S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Starej Kiszewie,
3) umo¿liwienie zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych osób potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.

1. W celu zmniejszenia deficytu miejsc postojowych oraz
zwiêkszenia rotacji pojazdów parkuj¹cych na drogach
publicznych w centrum Miasta S³upska wprowadza siê
op³aty za parkowanie pojazdów na obszarze zwanym
Stref¹ P³atn¹ Parkowania okrelonym przez Prezydenta Miasta S³upska.
2. Za miejsca postojowe p³atne niestrze¿one, zlokalizowane w obszarze, oznaczone znakami pionowymi D18a parking  miejsce zastrze¿one i tabliczk¹ T-29 informuj¹c¹ o miejscach dla pojazdów przewo¿¹cych lub
kierowanych przez osoby niepe³nosprawne maj¹ce
trudnoci w poruszaniu siê oraz znakiem poziomym P24 miejsce dla pojazdu osoby niepe³nosprawnej nie
pobiera siê op³at.
3. Obszar pobierania op³at za parkowanie pojazdów na
drogach publicznych oznaczony jest znakami pionowymi D-44 strefa parkowania, D-45 koniec strefy parkowania wraz z tabliczkami T-30 wskazuj¹cymi sposób ustawienia pojazdu wzglêdem krawêdzi jezdni oraz
znakiem P-18 stanowisko postojowe.

§5

§2

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Kiszewa zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 23 stycznia 1992 r. Nr XV/81/92 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3, poz. 10)
we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.

1. Wprowadza siê w Strefie P³atnego Parkowania stosownie do treci § 1 pkt 1 niniejszej uchwa³y op³aty za parkowanie w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) 0,50 z³  za pierwsze pó³ godziny parkowania,
2) 1,50 z³  za pierwsz¹ godzinê parkowania,
3) 2,0 z³  za ka¿d¹ nastêpn¹ godzinê parkowania do
trzech godzin,
4) 3,0 z³  za czwart¹ i pi¹t¹ godzinê parkowania
5) 4,0 z³  za szóst¹ godzinê parkowania i ka¿d¹ nastêpn¹,
6) 800,0 z³  miesiêcznie za miejsca zastrze¿one oznaczone znakiem D-18a parking  miejsce zastrze¿one,
7) dla autobusów stawka podstawowa mno¿ona jest
razy trzy (x3),
8) dla samochodów ciê¿arowych bez przyczep stawka podstawowa mno¿ona jest razy trzy (x3),
9) dla samochodów ciê¿arowych z przyczepami stawka podstawowa mno¿ona jest razy piêæ (x5).
2. Wprowadza siê w Strefie P³atnego Parkowania, o której mowa wy¿ej w § 1 op³aty abonamentowe uprawniaj¹ce do parkowania pojazdów samochodowych na
ogólnodostêpnych niestrze¿onych stanowiskach postojowych:

§4

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

1971
UCHWA£A Nr XXX/365/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta S³upska, ustalenia sposobu ich pobierania
oraz ustalenia stawek tych op³at.
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Poz. 1971, 1972

1) miesiêczne  od ka¿dego pojazdu samochodowego
 osobowego  150,0 z³,
2) miesiêczne  od ka¿dego pojazdu samochodowego
 ciê¿arowego  180,0 z³,
3) tygodniowe  od ka¿dego pojazdu samochodowego  osobowego  40,0 z³,
4) tygodniowe  od ka¿dego pojazdu samochodowego  ciê¿arowego  60,0 z³,
5) identyfikator mieszkañca w wysokoci  20,0 z³ za
okres 1 roku (rok kalendarzowy). Identyfikator przys³uguje mieszkañcowi ulicy objêtej obszarem parkowania p³atnego niestrze¿onego tylko w obrêbie
ulicy na której zamieszkuje, ma prawo w³asnoci do
pojazdu uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu i zameldowany jest na pobyt sta³y.
3. Abonamenty tygodniowe, miesiêczne, roczne bêd¹
wydawane za okazaniem dowodu rejestracyjnego i
wpisaniem na abonament numeru rejestracyjnego.
§3
1. Op³aty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwa³y, pobiera siê za parkowanie w Strefie P³atnego Parkowania ustalonej w sposób wskazany w § 1 niniejszej
uchwa³y w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 9.00 do 17.00. Za parkowanie w sobotê,
niedzielê i dni wi¹teczne op³at nie pobiera siê.
2. Postanowienia § 2 nie dotycz¹:
 oznakowanych pojazdów s³u¿b komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciep³owniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii,
 oznakowanych pojazdów Stra¿y Miejskiej uczestnicz¹cych w akcji zwi¹zanej z zapewnieniem bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
 pracowników zarz¹du drogi podczas wykonywania
obowi¹zków s³u¿bowych, posiadaj¹cych odpowiednie upowa¿nienie,
 osób niepe³nosprawnych kieruj¹cych pojazdami,
 osób przewo¿¹cych osoby niepe³nosprawne, które
wymagaj¹ pomocy osób trzecich,
 wiadcz¹cych us³ugi przewozu osób i rzeczy (pojazdy TAXI osobowe, TAXI baga¿owe) tylko na wyznaczonych postojach,
 Radnych Rady Miejskiej w S³upsku tylko na Placu
Zwyciêstwa.
§4
1. Op³aty jednorazowe, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwa³y za korzystanie z wyznaczonych ogólnodostêpnych niestrze¿onych miejsc postojowych
wnosi siê z góry poprzez:
 uiszczenie op³aty w parkomacie (urz¹dzeniu kasuj¹co-rejestruj¹cym wydaj¹cym bilet parkomatowy potwierdzaj¹cy dokonanie op³aty) za pomoc¹ monet,
¿etonów lub poprzez uiszczenie op³at za pomoc¹ kart
magnetycznych lub wielofunkcyjnych kart elektronicznych.
2. Op³aty abonamentowe, okrelone w § 2 ust. 2 niniejszej uchwa³y, s¹ uiszczane w Biurze Obs³ugi Obszaru
P³atnego Parkowania w zamian za otrzymanie karty
abonamentowej lub identyfikatora.
3. Dowód uiszczenia op³aty winien byæ umieszczony wewn¹trz pojazdu za przedni¹ szyb¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy kontrolê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Wniesienie op³aty za przewidywany czas parkowania,
jak równie¿ umieszczenie za szyb¹ samochodu dowodu jej uiszczenia powinno nast¹piæ niezw³ocznie po zaparkowaniu.
5. W ramach op³aconego czasu parkowania mo¿na zmieniaæ miejsca parkowania w obszarze parkowania p³atnego niestrze¿onego.
6. Do kontroli uiszczania op³at upowa¿nia siê oprócz operatora równie¿ Stra¿ Miejsk¹ w S³upsku.
§5
1. W razie stwierdzenia nie wniesienia op³aty, o której
mowa w § 2 niniejszej uchwa³y pobiera siê op³atê podwy¿szon¹.
2. Op³atê podwy¿szon¹, o której mowa w ust. 1 ustala
siê w wysokoci dziesiêciokrotnej stawki podstawowej.
3. Stawkê podstawow¹ stanowi op³ata za jedn¹ godzinê
parkowania.
§6
Postój pojazdów zaopatrzenia oraz postój taksówek
osobowych i baga¿owych w obszarze parkowania p³atnego niestrze¿onego jest odp³atny w czasie funkcjonowania obszaru tak jak postój innych pojazdów. Op³ata nie
dotyczy miejsc wyznaczonych oznaczonych znakiem
TAXI.
§7
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIX/339/01 Rady Miejskiej w
S³upsku z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych na terenie miasta S³upska, ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia stawek tych
op³at.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1972
UCHWA£A Nr XXIX/183/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania Bud¿etu Gminy
Kolbudy Górne za rok 2000.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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 art. 136 ust.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy Kolbudy
Górne po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej
uchwala co nastêpuje:
§1
Rada Gminy rozpatrzy³a i przyjê³a sprawozdanie Zarz¹du
Gminy Kolbudy z wykonania Bud¿etu Gminy Kolbudy
Górne za rok 2000, stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.*)
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

1973
UCHWA£A Nr XXXI/455/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy
 Ordynacja podatkowa.
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr
48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿noci
pieniê¿nych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej nale¿nociami, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 92, poz. 1062
oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268, Nr 122, poz. 1315), stanowi¹cych  na podstawie przepisów szczególnych lub umów cywilnoprawnych
 dochód bud¿etu Gminy ¯ukowo, a przypadaj¹cych od
osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej  zwanych
dalej d³u¿nikami.
§2
1. Przepisów uchwa³y nie stosuje siê do nale¿noci stanowi¹cych dochód bud¿etu Gminy ¯ukowo, których
zasady i tryb umarzania, odraczania sp³aty oraz rozk³adania na raty okrelaj¹ odrêbne przepisy.
2. Stosowanie przepisów uchwa³y wobec d³u¿nika bêd¹cego przedsiêbiorc¹ nastêpuje zgodnie z przepisami o
warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsiêbiorców.
§3
1. Nale¿noci mog¹ byæ umarzane  w ca³oci lub w czê* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Poz. 1972, 1973
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ci  w przypadku ich ca³kowitej nieci¹galnoci, która
nastêpuje, je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
1) d³u¿nik  osoba fizyczna  zmar³, nie pozostawiaj¹c
¿adnego maj¹tku lub pozostawi³ ruchomoci nie
podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów albo pozostawi³ przedmioty codziennego u¿ytku domowego, których ³¹czna wartoæ nie przekracza kwoty stanowi¹cej dziesiêciokrotnoæ najni¿szego miesiêcznego wynagrodzenia za pracê pracowników w miesi¹cu poprzedzaj¹cym miesi¹c, w którym dokonano umorzenia, og³oszonego przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej,
2) d³u¿nik  osoba prawna  zosta³ wykrelony z w³aciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ
nale¿noæ, a odpowiedzialnoæ z tytu³u nale¿noci
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) s¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³oci d³u¿nika lub umorzy³ postêpowanie upad³ociowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 218 § 1
pkt 1 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 24 padziernika 1934 r.  Prawo upad³ociowe
(Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz.
1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr
43, poz. 189, Nr 106, poz. 496, Nr 149, poz. 703, z
1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz.
751, Nr 121, poz. 770, Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr
117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz.
948, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r.
Nr 3, poz. 18),
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci,
5) postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umarzanie nale¿noci w przypadku zobowi¹zañ solidarnych mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.
§4
W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi  na wniosek d³u¿nika  mo¿e nast¹piæ odroczenie terminu p³atnoci ca³oci lub czêci
nale¿noci albo roz³o¿enie p³atnoci ca³oci lub czêci
nale¿noci na raty, uwzglêdniaj¹c uzasadniony interes
Gminy ¯ukowo.
§5
1. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania lub
rozk³adania p³atnoci ca³oci lub czêci nale¿noci na
raty jest kierownik jednostki organizacyjnej Gminy ¯ukowo, realizuj¹cej dochody bud¿etu Gminy ¯ukowo,
który jest równie¿ uprawniony do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at odsetek za zw³okê od
tych nale¿noci.
2. Warunkiem przyznania ulgi wymienionej w pkt 1 jest
uzyskanie pozytywnej opinii Zarz¹du Gminy ¯ukowo.
§6
Udzielanie ulg wymienionych w uchwale nastêpuje:
1) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze administracyjno-prawnym  na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej Gminy ¯ukowo,

Poz. 1973, 1974, 1975, 1976

1975

2) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze cywilnoprawnym  na podstawie umowy zawartej pomiêdzy
d³u¿nikiem a uprawnionym organem.

UCHWA£A Nr XXXI/457/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 kwietnia 2001 r.

§7
Je¿eli w terminie okrelonym w decyzji (umowie) d³u¿nik nie dokona³ zap³aty odroczonej nale¿noci b¹d nie
zap³aci³ którejkolwiek z rat, na jakie zosta³a roz³o¿ona nale¿noæ, terminem p³atnoci tej raty lub odroczonej nale¿noci jest termin zap³aty obowi¹zuj¹cy przed wydaniem decyzji (zawarciem umowy) o przyznaniu ulgi.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr VIII/97/99 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia
Publicznego Gimnazjum Nr 2 w ¯ukowie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ustawy z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jedn. Dz. U. z
1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt
9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1

1974
UCHWA£A Nr XXXI/456/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr VIII/96/99 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w ¯ukowie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ustawy z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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§ 2 otrzymuje brzmienie:
Obwód szko³y obejmuje miejscowoci:
¯ukowo, ulice: Broniewskiego, Damroki, Pod El¿bietowo, Gdañska, Konopnickiej, Kocierska, Mickiewicza,
Mciwoja, Parkowa, Sambora, S³owackiego, Klasztorna, 3 Maja, Pod Otomino,
Otomino,
Lniska,
Glincz,
Borkowo,
Rutki.
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1.
2.
3.
4.
5.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Obwód szko³y obejmuje miejscowoci:
¯ukowo, Osiedla: Nowe, Norbertanek, Wybickiego,
Banino, Rêbiechowo, Barniewice, Czaple  czêæ, Borowiec, Nowy Tuchom  czêæ,
Miszewo, Miszewko, D¹browa,
Pêpowo, Ma³kowo,
Niestêpowo.
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1976
UCHWA£A Nr XXXI/370/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz
nadania nazwy tej drodze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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) art. 7 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr
71 z 2000 r. poz. 838 z pón. zm.) Rada Miejska w S³upsku
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych ci¹g komunikacyjny pomiêdzy ulic¹ Prof. Lotha a ulic¹ Lipow¹ w S³upsku, po³o¿ony na dzia³ce nr 12/1  obrêb 14, wg. za³¹czonej mapy ewidencyjnej gruntów*.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVII/224/2001
Rady Gminy w Stegnie
z dnia 30 maja 2001 r.

§2
Drodze opisanej w § 1 nadaje siê nazwê ulicy Jana
Druyffa.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w S³upsku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1977
UCHWA£A Nr XXVII/224/2001
Rada Gminy w Stegnie
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy
w Stegnie.
Na podstawie art. 33 ust. 2 z art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz.
U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z
1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126 oraz 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) na wniosek Zarz¹du Gminy uchwala siê co
nastêpuje
§1
Uchwala siê Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy
w Stegnie stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y
§2
Wykonywanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchyla siê uchwa³ê Rady gminy w Stegnie Nr VI/46/90
z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Stegnie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy w Stegnie
Spis treci:
Rozdzia³ I
Postanowienie ogólne.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania i zadania urzêdu.
Rozdzia³ III
Organizacja urzêdu.
Rozdzia³ IV
Zasady funkcjonowania urzêdu.
Rozdzia³ V
Zakres zadañ Wójta, Zastêpcy wójta, Sekretarza i Skarbnika gminy.
Rozdzia³ VI
Podzia³ zadañ pomiêdzy referatami.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe.
Za³¹cznik Nr 1 Schemat organizacyjny urzêdu.
Za³¹cznik Nr 2 Zasady podpisywania pism.
Za³¹cznik Nr 3 Zasady planowania pracy.
Za³¹cznik Nr 4 Kontrola wewnêtrzna.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin organizacyjny Urzêdu Gminy w Stegnie,
zwany dalej Regulaminem okrela:
1. Zakres dzia³ania i zadania urzêdu gminy w Stegnie,
zwanego dalej urzêdem.
2. Organizacje Urzêdu.
3. Zasady funkcjonowania Urzêdu.
4. Zakres dzia³ania kierownictwa Urzêdu i poszczególnych referatów w urzêdzie.
§2
Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1. Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Stegna.
2. Radzie lub Zarz¹dzie nale¿y przez to rozumieæ Radê
Gminy w Stegnie oraz Zarz¹d Gminy w Stegnie.
3. Wójcie lub Zastêpcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, kierowniku USC nale¿y przez to rozumieæ odpowiednio:
Wójta Gminy, Zastêpcê Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego w Stegnie.
§3
1. Urz¹d jest jednostk¹ bud¿etow¹ gminy.
2. Urz¹d jest pracodawc¹ dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzib¹ Urzêdu jest miejscowoæ Stegna.
§4
1. Urz¹d jest czynny w dniach roboczych w godzinach
od 7.00 do 15.00.
2. Urz¹d Stanu Cywilnego udziela lubów tak¿e w wiêta
i w dni dodatkowo wolne od pracy.
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Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania i zadania Urzêdu
§5

1. Urz¹d Stanowi aparat pomocniczy Rady i jej Komisji,
Zarz¹du, Wójta i innych organów Gminy.
2. Do zakresu dzia³ania Urzêdu nale¿y zapewnienie warunków nale¿ytego wykonywania spoczywaj¹cych na
gminie:
1) zadañ w³asnych;
2) zadañ zleconych przez organy administracji rz¹dowej;
3) zadañ wykonywanych na podstawie porozumienia
z organami administracji rz¹dowej;
4) zadañ publicznych powierzonych Gminie w drodze
porozumienia miêdzygminnego (art. 74 ustawy samorz¹dowej) które nie zosta³y powierzone innym
gminnym jednostkom organizacyjnym, zwi¹zkom
miêdzygminnym lub przekazane innym jednostkom
na podstawie umów.
§6
1. Do zadañ Urzêdu nale¿y zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadañ i kompetencji.
2. W szczególnoci do zadañ urzêdu nale¿y:
1) przygotowanie materia³ów niezbêdnych do podejmowania uchwa³, wydawanie decyzji, postanowieñ
i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz
podejmowanie innych czynnoci prawnych przez organy gminy;
2) wykonywanie na podstawie udzielonych upowa¿nieñ, czynnoci faktycznych wchodz¹cych w zakres
zadañ gminy;
3) zapewnienie organom gminy mo¿liwoci przyjmowania, rozpatrywania oraz za³atwiania skarg i wniosków,
4) przygotowanie, uchwalanie i wykonanie bud¿etu
gminy oraz innych aktów organów gminy;
5) realizacja innych obowi¹zków i uprawnieñ wynikaj¹cych z przepisów prawa oraz uchwa³ organów
gminy;
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Gminy, jej Komisji i posiedzeñ Zarz¹du oraz innych organów gminy,
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych, dostêpnego do powszechnego wgl¹du w siedzibie Urzêdu;
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami prawa, a w
szczególnoci:
a) przyjmowanie, rozdzia³, przekazywanie i wysy³anie korespondencji,
b) prowadzenie wewnêtrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwów;
9) realizacja obowi¹zków i uprawnieñ s³u¿¹cych urzêdowi jako pracodawcy  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
w tym zakresie przepisami prawa pracy.
Rozdzia³ III
Organizacja Urzêdu
§7
1. W sk³ad Urzêdu wchodz¹ nastêpuj¹ce referaty i samodzielne stanowiska pracy:
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1) Referat podatków i op³at lokalnych;
2) Referat bud¿etowo  ksiêgowy;
3) Referat ogólno  organizacyjny;
4) Referat inwestycji gospodarki komunalnej, gospodarki mieniem komunalnym budownictwa, ochrony rodowiska, planowania przestrzennego i rolnictwa;
5) Urz¹d Stanu Cywilnego;
6) Stanowisko ds. ewidencji dzia³alnoci gospodarczej i
handlu;
7) Stanowisko ds. kontroli jednostek bud¿etowych
8) Stanowisko ds. ochrony przeciw po¿arowej;
9) Radca Prawny.
§8
1. Referaty dziel¹ siê na stanowiska pracy.
2. Podzia³u Referatów na stanowiskach pracy dokonuje
Wójt w drodze zarz¹dzenia wewnêtrznego.
3. Szczególn¹ strukturê organizacyjn¹ przedstawia schemat organizacyjny stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Szczegó³owe zakresy czynnoci dla kierowników przygotowuj¹ bezporednio prze³o¿eni.
5. Szczegó³owe zakresy czynnoci dla poszczególnych
stanowisk pracy przygotowuj¹ kierownicy Referatów.
6. Zakresy czynnoci, o których mowa w ust. 4 i 5 okrela Wójt.
Zakresy dzia³ania Referatów
§9
Do podstawowych obowi¹zków Referatu Podatków i
Op³at Lokalnych nale¿y w szczególnoci:
1. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.
2. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod
wzglêdem zgodnoci ze stanem prawnym i faktycznym deklaracji podatkowych sk³adanych organowi
podatkowemu.
3. Przygotowanie aktów administracyjnych dotycz¹cych podatków i op³at.
4. Podejmowanie czynnoci zmierzaj¹cych do egzekucji administracyjnej wiadczeñ pieniê¿nych oraz postêpowania zabezpieczaj¹cego.
5. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytu³ów wykonawczych.
6. Przygotowywanie danych do projektów aktów dotycz¹cych podatków i op³at
7. Przygotowywanie informacji analiz i sprawozdañ dotycz¹cych podatków i op³at.
§ 10
Do podstawowych obowi¹zków Referatu Bud¿etowo
 Ksiêgowego nale¿y w szczególnoci:
1. Przygotowanie materia³ów niezbêdnych do uchwalenia bud¿etu oraz sprawozdania z wykonania bud¿etu
i podjêcia uchwa³y o absolutorium dla zarz¹du.
2. Udzielenie pomocy Zarz¹dowi w realizacji bud¿etu.
3. Zapewnienie obs³ugi finansowej i ksiêgowej urzêdu.
4. Uruchomienie rodków finansowych dla poszczególnych dysponentów bud¿etu gminy.
5. Przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do wykonywania obowi¹zków z zakresu sprawozdawczoci.
6. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodark¹ finansow¹ gminnych jednostek organizacyjnych.
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7. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji wartoci maj¹tku gminy.
8. Prowadzenie ksi¹g rachunkowych.
9. Rozliczenie inwentaryzacji.
10. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego.
11. Dokonywanie umorzeñ rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych.
12. Przygotowanie informacji, analiz i sprawozdañ wynikaj¹cych z zakresu obowi¹zków Referatu.
§ 11
Do podstawowych obowi¹zków Referatu Ogólno  Organizacyjnego w szczególnoci nale¿y:
1. Przyjmowanie, wysy³anie i rozdzielanie korespondencji na zewn¹trz i wewn¹trz Urzêdu.
2. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
3. Prowadzenie Centralnego rejestru skarg, wniosków
i listów wp³ywaj¹cych do Urzêdu.
4. Prenumerata czasopism i dzienników urzêdowych.
5. Nadzór nad przechowywaniem pieczêci urzêdowych.
6. Prowadzenie archiwum zak³adowego i przekazywanie akt do archiwum pañstwowego.
7. Przyjmowanie interesantów zg³aszaj¹cych skargi,
wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastêpc¹ wójta lub kierowania do w³aciwego Referatu.
8. Utrzymywanie porz¹dku i czystoci w pomieszczeniach Urzêdu.
9. Analiza kosztów funkcjonowania Urzêdu oraz troska o terminowe uiszczanie op³at z tym zwi¹zanych.
10. Zaopatrywanie Urzêdu w niezbêdny sprzêt, wyposa¿anie i materia³y biurowe.
11. Prowadzenie magazynu materia³ów biurowych i
kancelaryjnych.
12. Prowadzenie gospodarki formularzami i drukami.
13. Prowadzenie kartotek magazynowych.
14. Ochrona przeciwpo¿arowa Urzêdu.
15. Gromadzenie we wspó³pracy z Referatami projektów uchwa³ Rady, materia³ów Komisji Rady, Zarz¹du.
16. Przechowywanie uchwa³ podejmowanych przez organy Gminy.
17. Przekazywanie za porednictwem sekretariatu korespondencji Rady, jej komisji oraz poszczególnych
radnych.
18. Podejmowanie czynnoci organizacyjnych zwi¹zanych z przeprowadzaniem Sesji, zebrañ, posiedzeñ
Komisji i Zarz¹du.
19. Prowadzenie rejestru wniosków, zapytañ i interpelacji.
20. Prowadzenie rejestru uchwa³, zarz¹dzeñ i innych
postanowieñ Rady, komisji Rady, Zarz¹du i Wójta.
21. Organizowanie szkoleñ.
22. Gromadzenie dokumentacji w sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
23. Okresowa analiza stanu bhp.
24. Stwierdzenie zagro¿eñ zawodowych.
25. Prowadzenie kontroli warunków pracy.
26. Przygotowanie projektów wewnêtrznych zarz¹dzeñ
i instrukcji.
27. Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie do-

28.
29.
30.
31.
32.
33.

kumentów dotycz¹cych wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badañ rodowiska
pracy.
Udzia³ w dochodzeniach powypadkowych.
Przygotowywanie materia³ów umo¿liwiaj¹cych podejmowanie czynnoci z zakresu prawa pracy.
Zapewnienie materia³ów do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych
Przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.
Ewidencja czasu pracy pracowników.
Kompletowanie wniosków emerytalno  rentowych.
§ 12

Do podstawowych obowi¹zków Referatu Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Mieniem Gminnym,
Budownictwa Ochrony rodowiska, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa nale¿y w szczególnoci:
1. Opracowanie potrzeb w zakresie inwestycji remontów infrastruktury komunalnej i ustalenie sposobów ich realizacji.
2. Przygotowanie i prowadzenie spraw zwi¹zanych z
inwestycjami komunalnymi Urzêdu i podleg³ych
jednostek organizacyjnych.
3. Organizowanie przetargów w ramach zamówieñ
publicznych na zadania inwestycyjne, remontowe
i inne wynikaj¹ce z zadañ Referatu.
4. Nadzór nad stanem technicznym dróg, chodników
placów, parkingów, mostów, owietlenia, sieci
energetycznych i wspó³praca z instytucjami odpowiedzialnymi za ich stan.
5. Wydawanie opinii w zakresie przebiegu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
6. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z kanalizacj¹ gminy oraz wspó³praca ze spo³ecznymi komitetami zajmuj¹cymi siê tymi zagadnieniami.
7. Nadzór nad utrzymaniem porz¹dku i czystoci w
gminie.
8. Podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia i
utrzymywania terenów zielonych.
9. Opieka nad miejscami pamiêci narodowej i pomnikami przyrody.
10. Przyjmowanie wniosków i deklaracji na dodatki
mieszkaniowe.
11. Wydawanie decyzji o przyznawaniu dodatków
mieszkaniowych.
12. Nadzór nad prawid³ow¹ realizacja planu przestrzennego zagospodarowania gminy.
13. Inicjowanie opracowañ szczegó³owych planów
przestrzennego zagospodarowania gminy.
14. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
15. Kontrola prawid³owoci prowadzonych budów.
16. Wspó³praca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
17. Przygotowywanie sprawozdañ i analiz dla potrzeb
Rady i Zarz¹du w zakresie prowadzonych spraw.
18. Komunalizacja i nabywanie mienia do zasobów komunalnych w drodze zakupu.
19. Wyw³aszczanie nieruchomoci.
20. Sprzeda¿, oddawanie w u¿ytkowanie wieczyste, najem, dzier¿awê i przekazywanie w u¿yczenie nieruchomoci.
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21. Inicjowanie zagospodarowania gruntów z u¿ytkowania rolniczego.
22. Wspó³praca ze s³u¿bami geodezyjnymi w zakresie
regulowania i porz¹dkowania stanu prawnego nieruchomoci.
23. Inicjowanie i nadzór nad prawid³owym oznaczeniem
ulic i numeracji budynków na terenie gminy.
24. Nadzór nad produkcj¹ rolinn¹ i zwierzêc¹.
25. Zwalczanie zaraliwych chorób zwierzêcych.
26. Upowszechnienie wiedzy rolniczej.
27. Sprawowanie nadzoru w zakresie ³owiectwa.
28. Prowadzenie spraw w zakresie rekultywacji gruntów.
29. Wydawanie tymczasowych zarz¹dzeñ o wprowadzaniu ograniczeñ wymienionych w art. 18 Ustawy o
ochronie przyrody, w tym: zakazu wznoszenia budowli, prowadzenia zak³adów przemys³owych i handlowych, polowania lub rybo³ówstwa.
30. Opiniowanie lokalizacji i uzgadnianie dokumentacji
projektowanej w zakresie ochrony rodowiska.
31. Nadzór nad gromadzeniem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych.
32. Wydawanie zezwoleñ na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomoci.
33. Rozpowszechnianie wiedzy na temat ochrony rodowiska.
34. Prowadzenie zadañ z zakresu melioracji.
35. Przygotowania ludnoci i mienia gminnego na wypadek wojny.
36. Wspó³dzia³anie z organami wojskowymi.
37. Administrowanie rezerwami osobowymi na wypadek
W.
38. Tworzenie formacji obrony cywilnej.
39. Nak³adanie obowi¹zków w ramach powszechnej samoobrony ludnoci.
40. wiadczeñ na rzecz obrony.
41. Opracowanie analiz i informacji dla Rady i Zarz¹du
wynikaj¹cych z zadañ Referatu.
42. Planowanie i koordynowanie zatrudnienia w ramach
robót publicznych i prac interwencyjnych.
§ 13
Do podstawowych obowi¹zków Urzêdu Stanu Cywilnego nale¿y prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i zwi¹zanych z nimi spraw rodzinno  opiekuñczych, a w szczególnoci:
1. Rejestracji urodzin, ma³¿eñstw oraz zgonów i innych
zdarzeñ maj¹cych wp³yw na stan cywilny osób.
2. Sporz¹dzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia
ksi¹g stanu cywilnego oraz zawiadczeñ.
3. Sporz¹dzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zawiadczeñ.
4. Przechowywania i konserwacji ksi¹g stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
5. Przyjmowanie owiadczeñ o wst¹pieniu w zwi¹zek
ma³¿eñski oraz innych owiadczeñ zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego.
6. Stwierdzania legitymacji do wyst¹pienia do s¹du w
sprawach mo¿noci lub niemo¿noci zawarcia ma³¿eñstwa.
7. Wskazywania kandydatów na opiekuna prawnego.
8. Wspó³dzia³ania z organami wojskowymi.
9. Administracji rezerw osobowych, w tym rejestracji,
poboru i ewidencji.
10. Orzekania o koniecznoci sprawowania bezpored-

11.
12.
13.

14.
15.
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niej opieki nad cz³onkiem rodziny, prowadzeniu gospodarstwa rolnego i uznaniu za jedynego ¿ywiciela.
Przys³uguj¹cych ¿o³nierzom i cz³onkom ich rodzina
zasi³ków na utrzymanie rodzin oraz pokrywania nale¿noci mieszkaniowych i op³at eksploatacyjnych.
Prowadzenia ewidencji ludnoci.
Postêpowañ cywilnych i karnych, w tym:
a) ustanowienia pe³nomocnika w spawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
b) wydawanie zawiadczeñ o stanie maj¹tkowym w
postêpowaniu o zwolnienie od kosztów s¹dowych.
c) przyjmowanie pism s¹dowych i wywieszania og³oszeñ o ustanowieniu kuratora,
d) udzielenia informacji niezbêdnych do prowadzenia
egzekucji i opinii o wystawieniu na licytacjê.
Przyjmowanie obwieszczeñ.
Zgromadzeñ.
§ 14

Do podstawowych obowi¹zków stanowiska ds. ewidencji dzia³alnoci gospodarczej i handlu nale¿y:
1. Prowadzenie ewidencji przedsiêbiorstwa,
2. Wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz prowadzenie ewidencji osób posiadaj¹cych zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
3. Wspó³praca z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Organizacjami Konsumenckimi, Pañstwow¹ Stacjê Sanitarno  Epidemiologiczn¹, Policj¹ i innymi organami uprawnionymi do kontroli dzia³alnoci gospodarczej.
4. Przygotowywanie analiz, informacji i sprawozdañ z
zakresu obowi¹zków wynikaj¹cych ze stanowiska
pracy.
§ 15
Do podstawowych obowi¹zków stanowiska ds. kontroli jednostek bud¿etowych i podatków nale¿y:
1. Kontrola finansowa gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Wydawanie decyzji o ulgach i umorzeniach zobowi¹zañ podatkowych, w tym wydawanie decyzji w
trybie ustawy o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorstw.
3. Przygotowywanie analiz i sprawozdañ z zakresu obowi¹zków wynikaj¹cych ze stanowiska pracy.
§ 16
Do podstawowych obowi¹zków stanowiska ds. ochrony przeciw po¿arowej nale¿¹ w szczególnoci:
1. Wszystkie sprawy zwi¹zane z ochron¹ przeciw po¿arow¹ w gminie.
2. Wspó³praca i nadzór nad jednostkami ochotniczych
stra¿y po¿arnych.
3. Wspó³praca z Zawodow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ oraz Policj¹.
§ 17
Do podstawowych obowi¹zków Radcy Prawnego nale¿y obs³uga prawna Urzêdu Gminy, w tym w szczególnoci:
1. Udzielenie porad i opinii prawnych oraz wyjanieñ
w zakresie stosowanego prawa.
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2. Opiniowanie pod wzglêdem prawnym i redakcyjnym
projektów, aktów prawnych Wójta, Zarz¹du Gminy oraz
Rady Gminy w zakresie spraw nale¿¹cych do ich kompetencji.
3. Opracowanie opinii prawnych do projektów umów i
porozumieñ zawieranych przez Gminê.
4. Wystêpowanie w charakterze pe³nomocnika Gminy w
postêpowaniu s¹dowym, administracyjnym oraz w postêpowaniu, w którym bierze udzia³ kontrahent zagraniczny.
Rozdzia³ IV
Zasady funkcjonowania Urzêdu
§ 18
Urz¹d dzia³a w oparciu o nastêpuj¹ce zasady:
praworz¹dnoci,
s³u¿ebnoci wobec spo³ecznoci lokalnej,
racjonalnego gospodarowania mieniem komunalnym,
jednoosobowego kierownictwa,
planowania pracy,
kontroli wewnêtrznej,
podzia³u zadañ pomiêdzy kierownictwo urzêdu i poszczególne referaty oraz samodzielne stanowiska pracy,
8) oraz wzajemnego wspó³dzia³ania.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 19
Pracownicy urzêdu w wykonywaniu swoich obowi¹zków i zadañ urzêdu dzia³aj¹ na podstawie prawa i zobowi¹zani s¹ do cis³ego jego przestrzegania.
§ 20
Pracownicy urzêdu w wykonywaniu zadañ urzêdu i
swoich obowi¹zków s¹ obowi¹zani s³u¿yæ gminie.
§ 21
1. Gospodarowanie rodkami rzeczowymi odbywa siê w
sposób racjonalny, celowy i oszczêdny z uwzglêdnieniem zasady szczególnej starannoci w zarz¹dzaniu
mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane s¹ po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami dotycz¹cymi zamówieñ publicznych.
§ 22
1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza siê na jednolitoci poleceniodawstwa i s³u¿bowego podporz¹dkowania, podzia³u czynnoci na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialnoci za wykonywanie powierzonych zadañ.
2. Urzêdem kieruje Wójt przy pomocy Zastêpcy Wójta,
Sekretarza i Skarbnika którzy ponosz¹ odpowiedzialnoæ przed Wójtem za realizacjê swoich zadañ.
3. Kierownicy poszczególnych Referatów kieruj¹ i zarz¹dzaj¹ nimi w sposób zapewniaj¹cy optymaln¹ realizacjê zadañ Referatów i ponosz¹ za to odpowiedzialnoæ
przed Wójtem.
4. Kierownicy poszczególnych Referatów s¹ bezporednio prze³o¿onymi podleg³ych im pracowników i sprawuj¹ nadzór nad nimi.
§ 23
1. Urz¹d dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy.
2. Szczegó³owe zasady planowania w urzêdzie okrela
Za³¹cznik Nr 3 do Regulaminu.

§ 24
1. W urzêdzie dzia³a kontrola wewnêtrzna, której celem
jest zapewnienie prawid³owoci wykonywania zadañ i
obowi¹zków urzêdu przez poszczególne Referaty i samodzielne stanowiska.
2. Szczegó³owe zasady kontroli wewnêtrznej w urzêdzie
okrela za³¹cznik Nr 4 do Regulaminu.
§ 25
1. Referaty i samodzielne stanowiska realizuj¹ zadania
wynikaj¹ce z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Referaty s¹ zobowi¹zane do wspó³dzia³ania z samodzielnymi stanowiskami w szczególnoci w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
Rozdzia³ V
Zakres zadañ Wójta
Zastêpcy Wójta
Sekretarza Gminy
i Skarbnika Gminy
§ 26
Do zakresu zadañ Wójta nale¿y:
1) reprezentowanie urzêdu na zewn¹trz,
2) podejmowanie czynnoci w sprawach z zakresem prawa pracy i wyznaczania innych osób do podejmowania tych czynnoci,
3) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego
wobec wszystkich pracowników urzêdu,
4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacje urzêdu oraz jego pracowników,
5) okresowe zwo³ywanie  nie rzadziej jednak ni¿ raz w
miesi¹cu  narad z udzia³em kierowników poszczególnych referatów w celu uzgadniania ich wspó³dzia³ania i realizacji zadañ,
6) koordynowanie dzia³alnoci referatów oraz organizowanie ich wspó³pracy,
7) rozstrzyganie sporów pomiêdzy poszczególnymi referatami, a w szczególnoci dotycz¹cych podzia³u zadañ,
8) czuwanie nad tokiem i terminowoci¹ wykonywania
zadañ urzêdu,
9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej.
10) przyjmowanie ustnych owiadczeñ woli spadkodawcy,
11) upowa¿nienie swojego zastêpcy lub innych pracowników urzêdu do wydawania w jego imieniu decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12) wykonywanie innych zadañ zastrze¿onych dla Wójta
przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwa³y Rady
Gminy i Zarz¹du.
§ 27
1. Zastêpca Wójta koordynuje, nadzoruje i jest odpowiedzialny za sprawy zwi¹zane z:
1) Owiat¹ i wychowaniem,
2) Kultur¹, turystyk¹, sportem, promocj¹,
3) Ochron¹ przeciwpo¿arow¹,
4) Wspó³prac¹ z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Zastêpca wójta podejmuje czynnoci kierownika urzêdu pod nieobecnoæ Wójta.
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3. Zastêpca Wójta wykonuje inne zadania, polecenia lub
dzia³ania z upowa¿nienia Wójta.
4. W realizacji zadañ Zastêpca Wójta nadzoruje bezporednio nastêpuj¹ce gminne jednostki organizacyjne i
stanowiska:
1) Placówki owiatowe,
2) GOKSTiR
3) Stanowisko ds. ochrony przeciw po¿arowej
§ 28
1. Do zadañ Sekretarza nale¿y zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Urzêdu, a w szczególnoci:
1) opracowanie projektów zmian Regulaminu,
2) opracowanie projektów podzia³u Referatów na stanowiska pracy,
3) nadzór nad opracowaniem zakresów czynnoci na
stanowiskach pracy,
4) nadzór nad organizacj¹ pracy w Urzêdzie oraz prowadzenie spraw zwi¹zanych z doskonaleniem kadr,
5) przedk³adanie Wójtowi propozycji dotycz¹cych usprawnienia pracy Urzêdu,
6) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwa³ Zarz¹du,
7) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w
Urzêdzie, zakupem rodków trwa³ych,
8) koordynacja i nadzór spraw zwi¹zanych z wyborami i spisami,
9) wykonywanie innych zadañ na polecenie lub z upowa¿nienia Wójta.
2. W realizacji zadañ, Sekretarz nadzoruje bezporednio
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej.
§ 29
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Do zadañ Skarbnika nale¿y:
wykonywanie okrelonych przepisami prawa obowi¹zków w zakresie rachunkowoci,
nadzór nad prac¹ Referatu Bud¿etowo  Ksiêgowego i
Referatu Podatków i Op³at.
nadzorowanie i kontrola realizacji bud¿etu Gminy,
kontrasygnowanie czynnoci prawnych mog¹cych
spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych i
udzielenie upowa¿nieñ innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
wspó³dzia³anie w opracowaniu bud¿etu,
nadzór nad prawid³owym sporz¹dzaniem sprawozdawczoci bud¿etowej,
wykonywanie innych zadañ przewidzianych przepisami prawa oraz zadañ wynikaj¹cych z poleceñ lub z upowa¿nienia Wójta.
Rozdzia³ VI
Podzia³ zadañ pomiêdzy Referatami
§ 30

1. Do wspólnych zadañ Referatów i samodzielnych stanowisk nale¿y przygotowanie materia³ów oraz podejmowanie czynnoci organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególnoci:
1) prowadzenie postêpowania administracyjnego i
przygotowanie materia³ów oraz projektów decyzji
administracyjnych a tak¿e wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji,
2) pomoc Radzie w³aciwym rzeczowo komisjom Rady,
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Zarz¹dowi i jednostkom organizacyjnym gminy w
wykonywaniu ich zadañ,
3) wspó³dzia³anie ze Skarbnikiem przy opracowaniu
materia³ów niezbêdnych do przygotowania projektu bud¿etu gminy,
4) przygotowanie sprawozdañ, ocen, analiz i bie¿¹cych informacji o realizacji zadañ,
5) wspó³dzia³anie z Referatem Ogólno  Organizacyjnym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego Referatu,
6) przechowywanie akt,
7) stosowanie obowi¹zuj¹cego jednolitego wykazu
akt,
8) stosowanie zasad dotycz¹cych wewnêtrznego
obiegu akt,
9) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany
Referat podañ kierowanych przez obywateli do innych organów,
10) usprawnianie w³asnej organizacji, metod i form pracy,
11) Wykonywanie zadañ przekazanych przez Wójta,
2. Ogólne obowi¹zki kierowników jako prze³o¿onych s³u¿bowych okrela Regulamin Pracy Urzêdu.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
Za³¹cznik Nr 1  4 Regulaminu stanowi¹ jego integraln¹ czêæ.
§ 32
Zmiany w Regulaminie nastêpuj¹ w trybie wymagalnym dla jego wprowadzenia.
§ 33
1. Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Z dniem wejcia w ¿ycie Regulaminu traci moc obowi¹zuj¹cy dotychczasowy Regulamin organizacyjny
Urzêdy Gminy uchwalony przez Radê gminy Uchwa³¹
Nr VI/46/90 z dnia 28 grudnia 1990 r.
Za³¹cznik Nr 2
Zasady podpisywania pism
§1
Wójt podpisuje:
1) zarz¹dzenia, regulaminy, ogólniki i decyzje wewnêtrzne,
2) pisma zwi¹zane z reprezentowaniem gminy na zewn¹trz;
3) pisma zawieraj¹ce owiadczenie woli w zakresie bie¿¹cej dzia³alnoci gminy;
4) odpowied na skargi i wnioski dotycz¹ce kierowników
Referatów;
5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których
wydawania w jego imieniu nie upowa¿ni³ kierowników
Referatów i pracowników urzêdu;
6) decyzje z zakresu administracji publicznej podejmowane przez Zarz¹d w decyzji wymienia siê imiê i nazwisko cz³onków zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydaniu
decyzji;
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7) pe³nomocnictwa i upowa¿nienia do dzia³ania w jego
imieniu, w tym pisma wyznaczaj¹ce osoby uprawnione do podejmowania czynnoci z zakresu prawa
pracy wobec pracowników urzêdu,
8) pisma zawieraj¹ce owiadczenia woli urzêdu jako pracodawcy,
9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
10) inne pisma, jeli ich podpisywanie zastrzeg³ dla siebie.
§2
Zastêpca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisuj¹ pisma
pozostaj¹ce w zakresie ich zadañ, nie zastrze¿one do podpisu Wójta.
§3
Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego i jego Zastêpca
podpisuj¹ pisma pozostaj¹ce w zakresie ich zadañ.
§4
Kierownicy Referatów podpisuj¹:
1. Pisma zwi¹zane z zakresem dzia³ania Referatów, nie
zastrze¿one do podpisu Wójta.
2. Decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do
za³atwienia których zostali upowa¿nieni przez Wójta.
3. Pisma w sprawach dotycz¹cych organizacji wewnêtrznej, Referatów i zakresu zadañ dla poszczególnych Referatów i stanowisk.
§5
Samodzielne stanowiska pracy podpisuj¹:
1. Pisma zwi¹zane z zakresem dzia³ania stanowiska, nie
zastrze¿one do podpisu Wójta.
2. Decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do
których zostali upowa¿nieni przez Wójta.

2. Roczny plan pracy Urzêdu obejmuje programy dzia³ania poszczególnych Referatów i samodzielnych stanowisk oraz zadania nie przypisane poszczególnym Referatom.
3. Sekretarz przedk³ada Wójtowi w terminie do dnia 15
listopada roku poprzedniego propozycje zadañ nie
przypisanych poszczególnym Referatom i Samodzielnym stanowiskom.
4. Kierownicy poszczególnych Referatów i Samodzielnych stanowisk przedk³adaj¹ wójtowi i Sekretarzowi
w terminie do 30 padziernika roku poprzedniego programy dzia³ania Referatów samodzielnych stanowisk.
§3
Programy dzia³ania Referatów i samodzielnych stanowisk obejmuj¹ w szczególnoci:
1. Zadania w³asne Referatu i samodzielnego stanowiska, wynikaj¹ce z zakresu jego dzia³añ.
2. Sposób oraz terminy realizacji zadañ Referatów i Samodzielnych stanowisk.
3. Osoby odpowiedzialne za realizacje zadañ.
4. Wskazanie Referatów i Samodzielnych stanowisk
wspó³dzia³aj¹cych w realizacji zadañ.
5. Zamierzenia w zakresie doskonalenia pracy na stanowiskach.
6. Plan szkoleñ pracowników Referatu.
§4
1. Roczny plan pracy Urzêdu aktualizowany stosownie do
modyfikacji zakresu zadañ Urzêdu wynikaj¹cej ze zmian
stanu prawnego i innych przyczyn.
2. Aktualizacji rocznego planu pracy urzêdu dokonuje
Wójt w formie aneksu.
§5

Kierownicy Referatów okrelaj¹ rodzaje pism do podpisywania których upowa¿nieni s¹ i inni pracownicy.

1. Aktualizacji programów dzia³ania Referatów dokonuj¹
ich kierownicy w formie aneksu. Dotyczy to równie¿
samodzielnych stanowisk pracy.
2. Paragraf 3 pkt 2 i § 4 ust. 1 stosuje siê odpowiednio.

§7

§6

Pracownicy przygotowuj¹cy projekty pism, w tym decyzji administracyjnych parafuj¹ je swoim podpisem,
umieszczanym na koñcu tekstu projektu z lewej strony.

Zasady planowania pracy

1. Za terminow¹ i pe³n¹ realizacjê zadañ wynikaj¹cych z
rocznego planu pracy Urzêdu odpowiada Wójt.
2. Na podstawie materia³ów w³asnych i informacji uzyskanych od kierowników Referatów i Samodzielnych
stanowisk, Sekretarz przedk³ada pisemne sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Urzêdu w terminie do 15 lutego nastêpnego roku.

§1

§7

1. Planowanie pracy w Urzêdzie ma charakter zadaniowy i s³u¿y sprecyzowaniu zadañ na³o¿onych na poszczególne Referaty i samodzielne stanowiska oraz wytyczaniu i koordynacji przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do
realizacji tych zadañ.
2. Przedmiotem planowania pracy w Urzêdzie s¹ wa¿niejsze problemy i zjawiska wymagaj¹ce podjêcia dzia³añ
przez Urz¹d.
3. Planowanie nie obejmuje zadañ bie¿¹cych o charakterze rutynowym i powtarzalnym.

Za terminow¹ i pe³n¹ realizacjê zadañ wynikaj¹cych z
programów dzia³ania Referatów odpowiadaj¹ ich kierownicy. Odpowiednie zastosowanie ma to do samodzielnych
stanowisk pracy.

§6

Za³¹cznik Nr 3

§2
1. Roczny plan pracy ustala Wójt do dnia 31 grudnia roku
poprzedniego.

§8
1. Sekretarz kontroluje na bie¿¹co realizacjê rocznego
planu pracy Urzêdu.
2. Kierownicy Referatów kontroluj¹ realizacjê programów
dzia³ania i rozliczaj¹ podleg³ych pracowników z wykonania zadañ ujêtych w tych programach.
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Za³¹cznik Nr 4
Kontrola wewnêtrzna

1. Do przeprowadzenia kontroli upowa¿nieni s¹:
a) zarz¹d Gminy w sprawach dzia³alnoci kierowników
jednostek organizacyjnych;
b) kierownicy Referatów w stosunku do swoich podw³adnych;
c) komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania bud¿etu zgodnie ze statutem Gminy oraz we wszystkich
sprawach dotycz¹cych Gminy zleconych przez Radê
Gminy. Zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej jest równoznaczne ze zleceniem jej do wykonywania prac wymienionych w tym planie. Zatwierdzenie pracy nie wyklucza zlecenia przez Radê Gminy doranych kontroli.
2. Pracownicy zobowi¹zani s¹ samodzielnie kontrolowaæ
terminowoæ prowadzonych przez siebie spraw, analizowaæ ich stronê merytoryczn¹ i d¹¿yæ do udoskonalenia swojej pracy.
3. Inne osoby lub organy, których kompetencje do kontroli wynikaj¹ z innych przepisów.
4. Kontrola mo¿e dotyczyæ ca³oci spraw prowadzonych
przez dan¹ osobê, kontrola mo¿e dotyczyæ jednej sprawy, a tak¿e dotyczyæ:
a) sposobu prowadzenia i przechowywania akt zarówno w biurku jak i w szafie,
b) sprawy bie¿¹cej, spraw prowadzonych, w kwartale,
roku bie¿¹cym lub roku ubieg³ym, a jeli to konieczne równie¿ lat ubieg³ych.
5. Dokumentacja powinna byæ tak prowadzona, aby pracownik bez zbêdnej zw³oki móg³ odszukaæ odpowiedni¹ teczkê, a w niej w³aciwe dokumenty lub korespondencjê. W teczce powinna znajdowaæ siê ca³a dokumentacja, a jeli czêæ tej dokumentacji ma swoje ród³o na innym stanowisku pracy lub referacie z dokumentów tych sporz¹dza siê kserokopiê i kompletuje
w³asn¹ dokumentacje. W postêpowaniu administracyjnym pracownik kompletuje dokumenty tak jak opisano wy¿ej.
6. Z kontroli sporz¹dza siê protokó³ wed³ug zasad ustalonych statutem Gminy dla Komisji Rewizyjnej.
7. O wynikach kontroli powiadamia siê niezw³ocznie te
osoby, których dzia³alnoæ podlega kontroli. Otrzymuj¹ one równie¿ kopie protoko³u za pokwitowaniem.
8. Wszystkie kontrole s¹ jawne. Oznacza to, ¿e osoba lub
organ powinien byæ powiadomiony o kontroli o dacie
i przedmiocie kontroli.
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UCHWA£A Nr XX/165/2001
Rady Gminy Kaliska
z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy Kaliska.
Na podstawie art. 33 ust. 2, w zwi¹zku z art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
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1126 oraz 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 § 36
Statutu Gminy Kaliska, na wniosek Zarz¹du Gminy Kaliska Rada Gminy Kaliska postanawia:
§1
Zatwierdziæ Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy
Kaliska, jak w za³¹czniku do niniejszej Uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego nastêpuje w trybie przewidzianym dla jej uchwalenia.
§4
Traci moc uchwa³a Nr VII/60/99 z dnia 29 kwietnia 1999
roku oraz uchwa³a Nr XIX/155/2001 z dnia 19 kwietnia
2001 r.
Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy Kaliska
§1
Urz¹d Gminy w Kaliskach, zwany dalej Urzêdem, realizuje zadania:
1) wynik³e z postanowieñ Statutu Gminy, pe³ni¹c funkcje wykonawcze i pomocnicze w stosunku do Rady
Gminy i jej organów,
2) zlecone gminie na podstawie porozumieñ miêdzy
Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. i Rad¹
Gminy Kaliska,
3) wynikaj¹ce z innych ustaw.
§2
1. Urzêdem kieruje Wójt na zasadzie jednoosobowego
kierowania i jednoosobowego kierownictwa i ponosi
odpowiedzialnoæ za wyniki pracy Urzêdu. Czynnoci
kierownicze spe³nia przy pomocy Sekretarza Gminy
oraz Skarbnika Gminy, bêd¹cego zarazem kierownikiem
referatu finansowego.
2. W sprawach dotycz¹cych funkcjonowania Urzêdu,
Sekretarz zastêpuje Wójta w razie jego nieobecnoci.
3. Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta
zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzêdu, kontroluje dzia³alnoæ podleg³ych mu samodzielnych stanowisk
pracy.
4. Szczegó³owy podzia³ zadañ pomiêdzy Wójtem i Sekretarzem Gminy okrela Wójt w odrêbnym dokumencie.
5. Skarbnik Gminy  kierownik referatu finansowego kontroluje pracê poszczególnych stanowisk finansowych.
6. Sekretarz i Skarbnik Gminy dzia³aj¹ w oparciu o ustalone zakresy czynnoci i kompetencji.
7. Wójt mo¿e udzieliæ pe³nomocnictwa Sekretarzowi w
sprawach nale¿¹cych do jego kompetencji w zakresie
uzgodnionym przez z Zarz¹dem Gminy.
§3
W sk³ad Urzêdu wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyjne:
1. Referat finansowy.
2. Referat ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony rodowiska i p.po¿.
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3. Jednoosobowe samodzielne stanowiska pracy.
Szczegó³owy wykaz zawarty jest w za³¹czonym schemacie organizacyjnym Urzêdu Gminy w Kaliskach (za³.
Nr 7).
§4
W Urzêdzie tworzy siê nastêpuj¹ce stanowiska kierownicze:
1. Kierownik referatu finansowego  Skarbnik Gminy.
2. Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego.
3. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony rodowiska i P.Po¿.
§5
Referat finansowy i referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony rodowiska i p.po¿. oraz samodzielne
stanowiska pracy prowadz¹ sprawy zwi¹zane z realizacj¹
zadañ i kompetencji Wójta.
§6
Do zadañ wspólnych komórek organizacyjnych Urzêdu nale¿y w szczególnoci:
1) terminowa, sprawna, uprzejma, zgodna z prawem
obs³uga interesantów i jednostek wspó³pracuj¹cych,
2) zapewnienie w³aciwej i terminowej realizacji zadañ
wynikaj¹cych z kompetencji okrelonych w aktach
prawnych i uchwa³ach Rady Gminy, zarz¹du Gminy,
opracowywanie analiz, informacji i sprawozdañ,
3) wspó³dzia³anie z samorz¹dem gminnym
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami administracji rz¹dowej,
5) udzia³ w pracach zwi¹zanych ze spisami i kampaniami organizowanymi w skali kraju, województwa,
powiatu, rejonu gminy,
6) znajomoæ i stosowanie przepisów prawa,
7) dba³oci i estetykê i w³aciwy wygl¹d pomieszczeñ
budynku Urzêdu.
§7
W niniejszym regulaminie nie ustanawia siê szczegó³owego zakresu obowi¹zków dla poszczególnych stanowisk pracy. Zostan¹ one dorêczone pracownikom po
wejciu w ¿ycie niniejszego regulaminu.
§8
Do podstawowego zakresu dzia³ania referatu finansowego, referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony rodowiska i p.po¿. oraz samodzielnych stanowisk
pracy nale¿y:
1. Referat Finansowy:
a) przygotowanie projektu bud¿etu Gminy, informacji, sprawozdañ i analiz z jego wykonania,
b) prawid³owa realizacja bud¿etu Gminy ,
c) wspó³praca z Regionaln¹ Izb¹ Obrachunkow¹,
Urzêdem Skarbowym i innymi jednostkami,
d) obs³uga ksiêgowoci bud¿etowej Urzêdu Gminy,
e) kontrola jednostek podporz¹dkowanych w zakresie realizacji ich bud¿etów,
f) obs³uga ksiêgowoci bud¿etowej owiaty i placówek wychowawczych,
g) dokonywanie wymiaru podatkowego op³at i zobowi¹zañ ludnoci oraz zaopiniowanie ulg i umorzeñ w sprawach podatkowych,
h) windykacja nale¿noci podatkowych,

Poz. 1978

i) obs³uga kasowa Urzêdu i jednostek bud¿etowych,
KZP,
j) zapewnienie w³aciwego obiegu dokumentacji finansowej,
k) rozliczenia VAT,
l) realizacja przepisów o ubezpieczeniach pracowników, p³ace pracowników samorz¹dowych.
2. Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony
rodowiska i Komunikacji:
a) nadzór nad bie¿¹cym utrzymywaniem obiektów i budynków komunalnych, w tym:
 mieszkañ komunalnych,
 cmentarza komunalnego,
 wysypiska mieci,
 targowiska,
b) bie¿¹cy nadzór nad utrzymywaniem dróg oraz urz¹dzeñ towarzysz¹cych,
c) sta³a estetyzacja terenu Gminy,
d) zabezpieczenie budynku Urzêdu Gminy,
e) realizacja zadañ z zakresu polityki rolnej Gminy,
f) przygotowanie i realizacja inwestycji wodoci¹gowych oraz gospodarki ciekowej,
g) nadzór nad funkcjonowaniem obiektów gospodarki
wodno-ciekowej w Gminie,
h) melioracje wodne,
i) realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o ochronie
rodowiska oraz przepisów wykonawczych,
j) realizacja zadañ w zakresie lenictwa i ³owiectwa na
terenie Gminy,
k) zapewnienie ochrony i ubezpieczenia mienia gminnego,
l) realizacja zadañ w zakresie ochrony p.po¿.
Schemat organizacyjny referatu stanowi za³¹cznik nr
7a do Regulaminu.
3. Stanowisko ds. obs³ugi kancelaryjnej  Sekretariat:
a) obs³uga kancelaryjno  biurowa Wójta i Sekretarza
Gminy,
b) prowadzenie kancelarii ogólnej i ³¹cznoci telefonicznej i faksowej,
c) prowadzenie podstawowej ewidencji z zakresu BHP
(odzie¿, rodki czystoci, ekwiwalenty za pranie i
odzie¿ robocz¹),
d) zaopatrzenie w materia³y biurowe, druki, prasê, rodki czystoci  dla potrzeb w³aciwego funkcjonowania Urzêdu,
e) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
f) prowadzenie archiwum zak³adowego.
4. Stanowisko ds. obs³ugi samorz¹du terytorialnego, Zarz¹du oraz samorz¹du wsi:
a) obs³uga kancelaryjno-biurowa Rady Gminy, Zarz¹du i Komisji problemowych,
b) wspó³praca i nadzór nad osobami obs³uguj¹cymi
posiedzenia Komisji Rady Gminy,
c) obs³uga kancelaryjno-techniczna biura Przewodnicz¹cego rady Gminy,
d) prowadzenie spraw zwi¹zanych ze wspó³prac¹
Rady i jej organów z innymi radami,
e) udzia³ w wykonywaniu zadañ zwi¹zanych z kampaniami wyborczymi,
f) merytoryczne przygotowywanie zebrañ w so³ectwach, prowadzenie stosownej dokumentacji w
tym zakresie oraz wspó³praca z pracownikami odpowiedzialnymi za obs³ugê poszczególnych so³ectw.
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5. Stanowisko ds. kadr, ewidencji dzia³alnoci gospodarczej i promocji gminy:
a) prowadzenie ca³okszta³tu spraw kadrowych pracowników Urzêdu Gminy, pracowników zatrudnianych
w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
b) prowadzenie spraw organizacyjnych z zakresu funkcjonowania Urzêdu Gminy,
c) prowadzenie spraw z zakresu BHP: badania okresowe i szkolenia,
d) promocja Gminy,
e) prowadzenie ca³okszta³tu spraw z zakresu ustawy
Prawo dzia³alnoci gospodarczej,
f) wydawanie pozwoleñ na napoje alkoholowe,
g) koordynacja dzia³añ wynikaj¹cych ze Strategii Gminy,
h) turystyka.
6. Kierownik USC  stanowisko ds. ewidencji ludnoci:
a) prowadzenie spraw okrelonych przepisami stanu
cywilnego ludnoci,
b) realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o ewidencji
ludnoci i dowodach osobistych,
c) realizacja zadañ wynikaj¹cych z przepisów ochrony
informacji niejawnych.
7. Stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji, telekomunikacji i energetyki:
a) realizacja zadañ wynikaj¹ca z planu przestrzennego
zagospodarowania Gminy,
b) realizacja przepisów o prawie budowlanym (na podstawie porozumienia ze Starost¹ Powiatowym)
c) przygotowywanie i realizacja inwestycji i remontów
zatwierdzonych bud¿etem Gminy,
d) wspó³praca z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w zakresie rozwoju telekomunikacji
e) wspó³praca z Zak³adem Energetycznym w zakresie
funkcjonowania sieci energetycznej,
8. Stanowisko ds. gospodarki ziemi¹, zarz¹dzaniem budynkami komunalnymi:
a) realizacja zadañ z zakresu przepisów o ochronie
gruntów (na podstawie porozumienia ze Starost¹ Powiatowym)
b) prowadzenie zagadnieñ gospodarki ziemi¹,
c) realizacja polityki mieszkaniowej,
d) umowy czynszu obiektów komunalnych,
e) dzier¿awy obiektów komunalnych,
f) gospodarka mieniem komunalnym.
9. Stanowisko ds. geodezji, obrony cywilnej i spraw wojskowych:
a) realizacja przepisów w zakresie geodezji,
b) koordynacja i realizacja przedsiêwziêæ z zakresu
obrony cywilnej na terenie Gminy,
c) realizacja akcji kurierskiej,
d) realizacja zadañ z zakresu spraw wojskowych i
obronnych.
§9
Niniejszy regulamin zawiera nastêpuj¹ce za³¹czniki:
Za³. Nr 1 Tryb pracy Urzêdu Gminy w Kaliska.
Za³. Nr 2 Zasady i tryb opracowywania i wydawania
aktów prawnych.
Za³. Nr 3 Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i
wniosków obywateli.
Za³. Nr 4 Tryb wykonywania kontroli wewnêtrznej w
Urzêdzie Gminy.
Za³. Nr 5 Zasady podpisywania pism i decyzji.
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Za³. Nr 6 Instrukcja kancelaryjna.
Za³. Nr 7 Schemat organizacyjny Urzêdu Gminy.
Za³. Nr 7a Schemat organizacyjny Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony rodowiska.
Za³¹cznik Nr 1
Tryb pracy Urzêdu Gminy w Kaliskach
I.Zasady organizacji pracy w Urzêdzie.
A. Czas pracy
1. Czas pracy pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Urzêdzie Gminy wynosi 40 godzin w tygodniu.
2. Rozk³ad czasu pracy w tygodniu okrela Wójt swoim zarz¹dzeniem zgodnie z zasadami okrelonymi
dla Urzêdów Gmin.
3. Wykonywanie pracy poza normalnymi godzinami
pracy mo¿e nast¹piæ na podstawie polecenia Wójta
lub Sekretarza Gminy. Wykonywanie pracy poza
normalnymi godzinami pracy powinna byæ odnotowane w odpowiednim rejestrze prowadzonym na
stanowisku ds. kadr.
4. Do pracy poza normalnymi godzinami pracy nie
mog¹ byæ zatrudnione kobiety w ci¹¿y.
5. Za pracê wykonywan¹ na polecenie prze³o¿onego
poza normalnymi godzinami pracy pracownikowi samorz¹dowemu przys³uguje czas wolny a w szczególnych wypadkach wynagrodzenie (np. niemo¿noæ wykorzystania czasu wolnego za nadgodziny z
powodu przejcia na rentê inwalidzk¹).
B. Podstawowe obowi¹zki pracowników.
1. Do podstawowych obowi¹zków pracowników Urzêdu nale¿y:
 przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw i innych przepisów prawa,
 przestrzeganie dyscypliny pracy
 reagowanie w sposób rzeczowy na krytyczne
uwagi obywateli oraz skargi i wnioski dotycz¹ce
Urzêdu,
 wnikliwe, szybkie i bezstronne za³atwianie spraw,
udzielanie niezbêdnych informacji oraz wyjanianie przepisów prawa,
 rzetelne i efektywne wykonywanie pracy oraz pe³ne wykorzystanie czasu na pracê zawodow¹,
 cis³e przestrzeganie ustalonego w Urzêdzie czasu pracy i porz¹dku,
 dok³adne i sumienne wykonywanie poleceñ prze³o¿onych,
 przejawianie kole¿eñskiego stosunku do wspó³pracowników,
 przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeñstwa
i higieny pracy oraz przepisów p. po¿.,
 pog³êbianie wiedzy oraz sta³e podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i doskonalenie siê w
wykonywaniu powierzonych zadañ,
 dba³oæ o nale¿yte przechowywanie, konserwowanie oraz strze¿enie powierzonego jego pieczy
mienia Urzêdu i u¿ywanie go w sposób zgodny z
jego przeznaczeniem,
 przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.
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II. Za³atwianie spraw.
1. Pracownicy Urzêdu zobowi¹zani s¹ za³atwiaæ sprawy bez zbêdnej zw³oki.
2. Niezw³ocznie powinny byæ za³atwiane sprawy, które mog¹ byæ rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronê ³¹cznie z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzêdu, organowi, przed którym
toczy siê postêpowanie, b¹d mo¿liwe do ustalenia
na podstawie danych, którymi zarz¹dza ten organ.
3. Za³atwienie sprawy wymagaj¹cej postêpowania wyjaniaj¹cego powinno nast¹piæ nie póniej ni¿ w ci¹gu miesi¹ca w sprawach szczególnie skomplikowanych  nie póniej ni¿ w ci¹gu dwóch miesiêcy od
dnia wszczêcia postêpowania, za w postêpowaniu
odwo³awczym  w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania odwo³ania.
4. Przy za³atwianiu spraw stosuje siê najbardziej celowe i najprostsze formy za³atwiania. Przy za³atwianiu
spraw indywidualnych z zakresu administracji pañstwowej i spraw z zakresu w³asnych kompetencji
samorz¹du, pracownicy stosuj¹ przepisy KPA lub
inne proceduralne, za w dziedzinie merytorycznej
 przepisy prawne normuj¹ce dany dzia³ gospodarki lub administracji.
5. Pracownicy za³atwiaj¹cy sprawy obywateli s¹ zobowi¹zani do nale¿ytego i wyczerpuj¹cego informowania stron o okolicznociach faktycznych i prawnych mog¹cych mieæ wp³yw na ustalenie ich spraw
i obowi¹zków bêd¹cych przedmiotem postêpowania administracyjnego oraz czuwaj¹ nad tym aby
strony i inne osoby uczestnicz¹ce w postêpowaniu
nie ponios³y szkody z powodu nieznajomoci prawa i w tym celu udzielaj¹ im niezbêdnych wyjanieñ
i wskazówek.
6. Z regu³y obowi¹zuje pisemna forma za³atwiania
spraw. Za³atwianie ustne mo¿e byæ stosowane wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy
nie stoj¹ temu na przeszkodzie. Treæ i istotne motywy takiego za³atwiania sprawy powinny byæ utrwalone w aktach w formie protoko³u lub podpisanej
przez obie strony adnotacji.
7. Z rozmów przeprowadzonych z interesantem, oraz
czynnoci w terenie sporz¹dza siê o ile nie jest dla
nich przewidziana forma protoko³u, notatki s³u¿bowe lub czyni siê adnotacje w aktach, je¿eli uzyskane
t¹ drog¹ wiadomoci maj¹ istotne znaczenie w za³atwianej sprawie. Notatki do³¹cza siê do akt sprawy.
8. O ka¿dym przypadku nie za³atwienia sprawy w terminie okrelonym w ust. 3 pracownik obowi¹zany
jest zawiadomiæ strony podaj¹c przyczynê zw³oki i
wskazuj¹c nowy termin za³atwienia sprawy.
9. Pracownik, który z nie uzasadnionych przyczyn nie
za³atwi³ sprawy w terminie lub nie dope³ni³ obowi¹zków wynikaj¹cych z ust. 8 podlega odpowiedzialnoci porz¹dkowej lub dyscyplinarnej albo innej
odpowiedzialnoci przewidzianej w przepisach prawa.
III.Zasady przyjmowania interesantów.
1. Pracownicy Urzêdu przyjmuj¹ interesantów w dniach
pracy w godzinach urzêdowania.
2. Pracownicy obowi¹zani s¹ przyjmowaæ poza kolejnoci¹ pos³ów na Sejm RP i Senatorów, radnych
Rady Gminy i cz³onków organizacji samorz¹du
mieszkañców wsi.

3. Pracownicy s¹ obowi¹zani sprawy zg³aszane przez
pos³ów, senatorów i radnych za³atwiaæ w pierwszej
kolejnoci.
IV.Postanowienia organizacyjne.
1. Sposób postêpowania z aktami okrela instrukcja
kancelaryjna.
2. Do obowi¹zków sekretariatu nale¿y dopilnowanie
aby ukazuj¹ce siê przepisy prawne i inne akty normatywne dociera³y do zainteresowanych pracowników w celu umo¿liwienia im zapoznania siê z ich
treci¹.
3. Pracownik ds. kadr i organizacyjnych zobowi¹zany jest zapoznaæ nowo przyjmowanych pracowników:
3.1.ze Statutem Gminy,
3.2.z Regulaminem Organizacyjnym Urzêdu Gminy,
3.3.z Regulaminem Pracy Urzêdu Gminy.
4. Owiadczenia o przyjêciu do wiadomoci i przestrzegania przepisów, o których mowa w pkt 3 do³¹cza siê do akt osobowych pracownika.
5. Na drzwiach wszystkich pomieszczeñ biurowych
powinny byæ umieszczone wywieszki zawieraj¹ce
imiê i nazwisko, oraz stanowisko s³u¿bowe pracownika zatrudnionego w tym pomieszczeniu, a tak¿e
zwiêz³e okrelenie rodzaju za³atwianych spraw.
Zaistnia³e zmiany w tym zakresie powinny byæ niezw³ocznie aktualizowane.
6. Wszelkie narady i zebrania o charakterze spo³ecznym mog¹ byæ organizowane w Urzêdzie poza
godzinami pracy. Narady s³u¿bowe z pracownikami nale¿y tak organizowaæ aby nie nast¹pi³o istotne zak³ócenie pracy Urzêdu i przyjmowanie interesantów.
7. Wszelkie s³u¿bowe przedmioty, urz¹dzenia, maszyny itp.  pracownik jest obowi¹zany utrzymywaæ
w nale¿ytym porz¹dku i u¿ytkowaæ zgodnie z ich
przeznaczeniem pod rygorem odpowiedzialnoci
materialnej za zniszczenie lub uszkodzenie.
8. Zabrania siê bez uprzedniego uzyskania zgody Sekretarza Gminy  zabierania i wynoszenia przez pracowników z pomieszczeñ biurowych jakichkolwiek
przedmiotów, sprzêtu biurowego itp.
9. O ka¿dym stwierdzeniu awarii instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, telefonicznej lub innych
urz¹dzeñ nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ pracownika obs³uguj¹cego Sekretariat.
10. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, pracownicy zobowi¹zani s¹ niezw³ocznie udzieliæ poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zawiadomiæ o tym
prze³o¿onych poszkodowanego pracownika, a w
razie koniecznoci wezwaæ pogotowie ratunkowe.
Za³¹cznik Nr 2
Zasady i tryb opracowywania
i wydawania aktów prawnych
1. Zasady niniejsze dotycz¹ opracowywania projektów
aktów prawnych Wójta oraz projektów uchwa³ Rady
Gminy, wnoszonych na Sesje Rady Gminy przez Wójta
zwanych dalej projektami aktów prawnych.
2. Prawo do wystêpowania z wnioskami o wydanie aktu
prawnego przez Wójta przys³uguje wszystkim pracownikom Urzêdu.
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3. Projekty aktów prawnych przygotowuj¹ pracownicy
na polecenie Wójta, b¹d z w³asnej inicjatywy w przypadkach gdy wynika to z przepisów lub faktycznych
potrzeb wymagaj¹cych uregulowania.
4. Projekty aktów prawnych nale¿y opracowaæ wg zasad techniki legislacyjnej po uzgodnieniu strony prawnej z radc¹ prawnym, a tak¿e strony merytorycznej z
Wójtem lub Sekretarzem Gminy.
5. Wójt mo¿e powo³aæ zespó³ do opracowania projektów prawnych.
6. Wójt wydaje akty prawne w formie:
a) Zarz¹dzeñ,
b) decyzji,
c) pism okólnych.
7. Wytyczne, instrukcje, statuty i regulaminy mog¹ byæ
wydawane w formie za³¹cznika do Zarz¹dzenia Wójta, maj¹cego charakter zatwierdzaj¹cy.
8. Formê zarz¹dzenia nale¿y stosowaæ w przypadkach:
a) gdy wynika to z przepisów
b) normowania spraw o zasadniczym znaczeniu lub
charakterze d³ugofalowym, ustalanie kierunków
dzia³ania w okrelonej dziedzinie, zatwierdzania
programów, wytycznych, instrukcji, statutów, regulaminów itp.
c) gdy zachodzi koniecznoæ uregulowania spraw wynikaj¹cych z uprawnieñ kierowniczych lub nadzorczych Wójta.
9. Formê decyzji nale¿y stosowaæ w przypadkach normowania spraw o charakterze jednostkowym, o ile
ze wzglêdu na charakter danej sprawy nie mog¹ one
byæ za³atwione w inny sposób (np. pismo zwyk³e).
10. Formê pisma okólnego nale¿y stosowaæ w przypadkach koniecznoci;
a) wskazania uchybienia i nieprawid³owoci w dzia³alnoci jednostek podleg³ych oraz wydania decyzji poleceñ zmierzaj¹cych do ich usuniêcia,
b) wyjanienia (interpretacji) obowi¹zuj¹cych w danej dziedzinie przepisów, w razie stwierdzenia niew³aciwego ich stosowania przez podleg³e jednostki organizacyjne.
11. W przypadku gdy wynika to z przepisów b¹d gdy
wymaga tego charakter sprawy, nale¿y projekt uzgadniaæ z zainteresowanymi Komisjami Rady Gminy.
12. Po uzyskaniu podpisu Wójta lub Sekretarza Gminy akt
prawny powinien byæ zarejestrowany w rejestrze komórce kadrowo-organizacyjnej.
13. Poszczególne stanowiska pracy zobowi¹zane s¹ przechowywaæ w osobnym zbiorze odpisy aktów prawnych, co do których by³y wnioskodawc¹ (wraz z opiniami, uzgodnieniami) a ponadto tak¿e prowadz¹ ich
ewidencjê.
Za³¹cznik Nr 3
Zasady przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków obywateli
1. Wójt przyjmuje interesantów w skarg i wniosków w
poniedzia³ki w godzinach od 14.00 do 15.30 oraz w
miarê mo¿liwoci w dni pracy Urzêdu.
2. Pracownicy Urzêdu przyjmuj¹ interesantów w sprawach skarg i wniosków we wszystkich dniach pracy i
godzinach pracy Urzêdu.
3. Rejestr skarg i wniosków wp³ywaj¹cych do Urzêdu prowadzi stanowisko ds. obs³ugi kancelaryjnej (sekretariat).
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4. Kontrolê i nadzór oraz koordynacjê w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i za³atwiania skarg i wniosków
sprawuje Sekretarz Gminy.
5. Pracownicy Urzêdu s¹ obowi¹zani rozpatrywaæ i za³atwiaæ zg³oszone skargi i wnioski z nale¿yt¹ starannoci¹, wnikliwie i terminowo, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
Za³¹cznik Nr 4
Tryb wykonywania kontroli
wewnêtrznej w Urzêdzie Gminy
1. Kontrolê wewnêtrzn¹ dzia³alnoci stanowisk pracy
Urzêdu Gminy sprawuje:
1.1.Sekretarz Gminy w zakresie:
a) organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania
stanowisk,
b) polityki kadrowej i dyscypliny pracy,
c) organizacyjnego zabezpieczenia realizacji aktów
prawnych, uchwa³y Rady Gminy, wniosków Komisji Rady Gminy, interpelacji radnych,
d) stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
e) stosowanie orzecznictwa kancelaryjnego,
f) za³atwiania skarg i wniosków,
g) kontrola realizacji wniosków Rady, Zarz¹du, Komisji Rady,
h) ochrony danych osobowych
1.2.Skarbnik Gminy  g³ówny ksiêgowy bud¿etu w zakresie dzia³alnoci finansowo-ksiêgowej i prawid³owoci pobieranych op³at skarbowych.
2. Do zadañ Sekretarza Gminy i Skarbnika w zakresie kontroli wewnêtrznej poza obowi¹zkami wymienionymi w
pkt 1 nale¿¹ te¿:
a) wspó³dzia³anie z organami kontroli pañstwowej i
spo³ecznej,
b) wykonywanie kontroli podleg³ych stanowisk.
3. Zadania zwi¹zane z wykonywaniem kontroli nadzoruje
Wójt.
4. Kontrola wewnêtrzna sprawowana jest w postaci:
a) kontroli wstêpnej, która ma na celu zapobieganie niepo¿¹danym lub nielegalnym dzia³aniem. Kontrola
wstêpna obejmuje w szczególnoci badanie projektów, umów, porozumieñ, innych dokumentów powoduj¹cych powstanie zobowi¹zañ,
b) kontroli bie¿¹cej polegaj¹cej na badaniu czynnoci i
operacji w toku ich wykonywania, czy przebiegaj¹
one prawid³owo. Bada siê równie¿ rzeczywisty stan
rzeczowych i pieniê¿nych sk³adników maj¹tkowych
oraz prawid³owoæ ich zabezpieczenia przed kradzie¿¹, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami,
c) kontroli polegaj¹cej na badaniu stanu faktycznego
dokumentów odzwierciedlaj¹cych czynnoci ju¿ wykonane.
5. Na dowód dokonania kontroli dokumentów  kontroluj¹cy opatruje go podpisem i dat¹.
6. W przypadku ujawnienia w toku kontroli  nieprawid³owoci lub czynu maj¹cego cechy przestêpstwa 
Sekretarz Gminy i Skarbnik niezw³ocznie zawiadamia
Wójta i podejmuje dzia³ania okrelone w przepisach
prawnych.
7. Wyniki prowadzonej kontroli stosuje siê do usprawnienia dzia³alnoci podleg³ych stanowisk, wnioskowania w sprawach tematyki szkolenia zawodowego pra-
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cowników, upowszechniania dobrych form i metod pracy.
Za³¹cznik Nr 5
Zasady podpisywania pism i decyzji
1. Wójt podpisuje:
a) zarz¹dzenia, decyzje o charakterze ogólnym oraz pisma okólne,
b) wyst¹pienia kierowane do organów administracji
wy¿szego szczebla i Rady Gminy,
c) pisma dotycz¹ce spraw kadrowych w Urzêdzie,
d) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji pañstwowej i samorz¹dowej nie przekazane uprawnionym pracownikom,
e) dokumenty zastrze¿one czasowo do osobistej aprobaty.
2. Sekretarz Gminy podpisuje wszystkie decyzje i pisma
z zakresu dzia³ania Urzêdu Gminy, nie zastrze¿one do
osobistej aprobaty Wójta.
3. W czasie swojej nieobecnoci Wójt mo¿e upowa¿niæ
Sekretarza Gminy do podpisywania akt normatywnych
i innych dokumentów okrelonych w pkt 1
4. Dokumenty przedstawione do podpisu Wójtowi powinny byæ uprzednio parafowane przez Sekretarza Gminy.
5. Kopie dokumentów przedstawione do podpisu, a w
szczególnoci projekty aktów normatywnych, sprawozdania, analizy i inne materia³y o zasadniczym znaczeniu powinny zawieraæ: datê oraz sygnaturê pracownika.
6. Pisma i decyzje nie zastrze¿one do osobistego podpisu Wójta mog¹ byæ podpisywane przez Sekretarza Gminy i innych pracowników w ramach ich upowa¿nieñ i
nie wymagaj¹ aprobaty.
7. Wójt mo¿e w formie pisemnej upowa¿niæ pracowników do za³atwiania spraw w jego imieniu w ustalonym
zakresie, a w szczególnoci do wydawania decyzji administracyjnych, postanowieñ, zawiadczeñ i podpisywania pism.
8. Pracownik przygotowuj¹cy projekty pism i decyzji oznacza je swoj¹ sygnatur¹ i dat¹.
Za³¹cznik Nr 6
Instrukcja Kancelaryjna
POJÊCIA
referent  pracownik za³atwiaj¹cy merytorycznie dan¹
sprawê i przechowuj¹cy dokumentacjê sprawy w trakcie
jej za³atwiania,
kancelaria  wewnêtrzna komórka, stanowisko pracy za³atwiaj¹ce sprawy obs³ugi kancelaryjnej, do którego nale¿y obs³uga organizacyjna wójta i innych,
sprawa  zdarzenie, stan rzeczy, podanie, pismo, dokument, wymagaj¹ce rozpatrzenia,
akta sprawy  ca³¹ dokumentacjê (pisma, dokumenty,
notatki, formularze, plany, fotokopie, rysunki itp.) zawieraj¹ce dane, informacje, które by³y, s¹ lub mog¹ byæ istotne przy rozpatrywaniu danej sprawy,
korespondencja  ka¿de pismo wp³ywaj¹ce lub wysy³ane,
za³¹cznik  ka¿de pismo lub inny przedmiot odnosz¹cy

siê do treci lub tworz¹cy ca³oæ z pismem przewodnim
(zszyte, sklejone z nim pisma, broszury, ksi¹¿ki itp.),
dokument  akt maj¹cy znaczenie dowodu, ustanawiaj¹cy uprawnienie lub stwierdzaj¹cy prawdziwoæ okrelonych w nim zdarzeñ b¹d danych (odpis, orzeczenie,
wiadectwo),
pieczêæ urzêdowa  pieczêæ okr¹g³a z or³em porodku i
nazw¹ w otoku lub jej wizerunek na noniku elektronicznym,
pieczêæ  stemple, ich wizerunki elektroniczne, nag³ówkowe, imienne do podpisu itp.,
spis spraw  formularz do chronologicznego rejestrowania spraw wp³ywaj¹cych lub rozpoczêtych,
rejestr kancelaryjny  zestawienie spraw jednorodnych 
pisemne lub rejestr informatyczny,
znak akt  zespó³ symboli okrelaj¹cych przynale¿noæ
sprawy do okrelonej komórki organizacyjnej i do okrelonej grupy rzeczowego wykazu akt,
znak sprawy  zespó³ symboli okrelaj¹cych przynale¿noæ sprawy do okrelonej komórki organizacyjnej i okrelonej grupy spraw (za³¹cznik nr 1),
teczka aktowa (spraw)  teczka wi¹zana, skoroszyt, segregator itp., s³u¿¹ca do przechowania jednorodnych lub
rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie za³atwionych,
objêtych t¹ sam¹ grup¹ akt ustalona wykazem akt i stanowi¹c¹ przewa¿nie odrêbn¹ jednostkê archiwaln¹ (za³¹cznik nr 2)
wykaz akt  wykaz hase³ rzeczowych oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacj¹ archiwaln¹ akt.
SYMBOLE KATEGORII
A  materia³y archiwalne, wszelkiego rodzaju: akta, dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna, statystyczna, mapy, plany fotografie, filmy, i mikrofilmy, nagrania audio, i video oraz inna dokumentacja
bez wzglêdu na sposób jej wytwarzania, bêd¹ca ród³em
informacji o wartoci historycznej o dzia³alnoci urzêdu
(przechowuje przez okres 25 lat; a po up³ywie przekazywane do archiwum pañstwowego).
B  (z dodaniem cyfr: 5,10, 25, 50) dokumentacja o czasowym znaczeniu praktycznym, która po up³ywie obowi¹zuj¹cego okresu przechowania (liczy siê w pe³nych
latach kalendarzowych, poczynaj¹c do 1 stycznia roku nastêpnego) jest brakowana. W przypadku ³¹czenia w jednej teczce dokumentacji o ró¿nych terminach przechowywania  stosuje siê najd³u¿szy okres przechowania.
Bc  dokumentacja, która po pe³nym jej wykorzystaniu
mo¿na przekazaæ na makulaturê
BE  dokumentacja, po okresie przechowania poddana
musi byæ ekspertyzie Archiwum Pañstwowego (mo¿e ono
dokonaæ zmiany kategorii tej dokumentacji (np. na A)).
WYKAZ AKT
Okrela klasyfikacjê zbiorów akt wg rodzaju, treci i
znaczenia, ³¹cz¹c w poszczególnych klasach akta dotycz¹cych spraw jednorodnych tematycznie, podlegaj¹cych
ze wzglêdu na ich znaczenie przechowaniu przez taki sam
okres.
Oparty na klasyfikacji dziesiêtnej. Dzieli ca³oæ akt na
10 klas pierwszego stopnia, oznaczonych symbolami jednocyfrowymi od 0 do 9. W ramach tych klas wprowa-
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dzony jest podzia³ na klasy drugiego stopnia, oznaczonych symbolami dwucyfrowymi, powsta³ymi przez dodanie drugiej cyfry (o wartoci od 0 do 9) oraz dalszy
podzia³ niektórych akt na klasy trzeciego stopnia, oznaczone symbolami trzycyfrowymi.
Symbol klasy w wykazie stanowi liczbowe oznaczenie
has³a, okrelaj¹cego jednoroczne tematyczne grupy
spraw, tworz¹ce rzeczowy podzia³ ca³oci akt.Teczki
przedmiotowe winny byæ zak³adane wg wykazu.
SYSTEM KANCELARYJNY (instrukcja kancelaryjna)
Bezdziennikowy system oparty na:
 wykazie akt (w zakresie klasyfikacji, oznaczenia i systematyzacji pism oraz spraw),
 spisach spraw prowadzonych zgodnie z wykazem akt(w
zakresie rejestracji).
1. Dla ka¿dej klasy wykazu nie podlegaj¹cej podzia³owi
odrêbna teczka spraw, a wewn¹trz teczki sprawy rejestruje siê w spisie spraw.
2. Ka¿de pismo pojedynczej sprawy otrzymuje ten sam
znak sprawy.
3. Ka¿d¹ teczkê, oznacza siê symbolem i has³em klasyfikacyjnym z wykazu akt.
4. Spis spraw i teczki zak³ada siê oddzielnie na ka¿dy rok.
W wypadku za³o¿enia tomu (za³¹cznik nr 3) zak³ada siê
dla niego oddzielny spis spraw teczki macierzystej wpisuje siê tytu³ za³o¿onego tomu.
REJESTRACJA SPRAW
1. Wpisane pisma rozpoczynaj¹ce sprawê do spisu spraw
lub rejestru, dalszych pism w sprawie nie wpisuje siê,
lecz do³¹cza akt chronologicznie.
2. Po otrzymaniu pisma do za³atwienia, sprawdza czy pismo dot. sprawy ju¿ wszczêtej, czy j¹ rozpoczyna. W
obu przypadkach wpisuje znak sprawy w obrêbie pieczêci wp³ywu.
3. Sprawy nie za³atwione w ci¹gu za³atwienia siê w nastêpnym roku bez zmiany znaku i wpisywania do nowych spisów spraw. Przerejestrowanie sprawy, gdy w
nowym roku wp³ynie pismo dot. sprawy z roku poprzed. (adnotacja w poprzednim spisie spraw)
4. Wznowienie sprawy, czyni siê wzmiankê: przeniesione do teczki roku... symbol...
Nie ewidencjonuje siê (nie rejestruje) dokumentów ksiêgowych, gazet i czasopism, gdy nie wchodz¹ do ksiêgozbioru, og³oszeñ, prospektów, afiszów, ulotek, je¿eli
nie maja wartoci dowodowej, zaproszeñ i innych pism
o charakterze grzecznociowym.
ZNAK SPRAWY
Znak sprawy sk³ada siê z:
 symbolu komórki organizacyjnej
 liczbowego symbolu has³a klasyfikacyjnego wykazu akt
 kolejnego numeru w spisie spraw
 dwóch ostatnich cyfr roku w którym wszczêto sprawê.
CZYNNOCI KANCELARYJNE
wykonuj¹: sekretariat(kancelaria), komórki i pracownicy odpowiedzialni za za³atwienie danej sprawy, pracownicy sporz¹dzaj¹cy czystopisy, archiwum.
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1. Przyjmowanie przesy³ek zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
Urzêdu.
2. Sprawdzanie zawartoci i rozdzielanie materia³ów wymienionych w pkt 1.
3. Oznaczenie i rejestrowanie spraw.
4. £¹czenie akt dotycz¹cych tej samej sprawy.
5. Czynnoci techniczne wykonywane w toku za³atwiania spraw.
6. Przygotowanie do wysy³ania i wysy³anie pism, innych
dokumentów.
7. Przechowywanie akt spraw w toku i zakoñczonych, a
nie przekazanych do archiwum.
8. Przygotowanie i przekazywanie akt do archiwum.
9. Uwierzytelnienie odpisów dokumentów i podpisów
osób.
10. Powielanie pism i innych materia³ów.
11. Udzielenie informacji interesantom oraz kierowanie
ich do w³aciwych komórek.
12. Stosowanie informatyki.
13. Prowadzenie archiwum.
Przyjmowanie, kontrola i obieg korespondencji
Korespondencjê (przesy³ki) przyjmuje sekretariat, rejestruje j¹ w rejestrze kancelaryjnym, oprócz korespondencji:
1) z napisem zastrze¿one,
2) adresowanej imiennie, któr¹ przekazuje adresatom
3) wartociowej, któr¹ przekazuje w³aciwej osobie lub
komórce organizacyjnej za pokwitowaniem,
4) ujawnione przy przesy³kach lub pismach, nie oznaczonych jako wartociowe, pieni¹dze, znaczki skarbowe itp. walory, po komisyjnym ustaleniu ich iloci i wartoci oraz wpisaniu do ksi¹¿ki depozytowej,sk³ada siê do kasy podrêcznej kancelarii, a pismo opatruje siê pieczêci¹ depozytow¹ i przesy³a
do w³aciwej komórki organizacyjnej, która zarz¹dzi
dalsze postêpowanie z depozytem,
5) po otwarciu koperty sprawdza siê:
 czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego,
 czy do³¹czone s¹ wymienione w pimie za³¹czniki,
6) brak za³¹czników lub otrzymanie samych za³¹czników bez pisma przewodniego odnotowuje siê na
danym pimie lub za³¹czniku,
7) koperty z nienaruszonym znaczkiem pocztowym
(stemplem pocztowym) do³¹cza siê tylko do pism:
 wartociowych, poleconych, ekspresowych, za
dowodem dorêczenia,
 dla których istotna jest data nadania (stempla
pocztowego), np. skargi, odwo³ania itp.,
 w których jest brak nadawcy lub daty pisma,
 mylnie skierowanych,
 za³¹czników nades³anych bez pisma przewodniego,
 w razie niezgodnoci zapisów na kopercie z ich
zawartoci¹,
8) potwierdzenie otrzymania pisma kancelaria wydaje
na ¿¹danie sk³adaj¹cego pismo,
9) korespondencjê mylnie dorêczon¹ (adresowana do
innego adresata) zwraca siê bezzw³ocznie do urzêdu pocztowego,
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10) w górnej czêci pisma  obok adresu odciska pieczêæ
wp³ywu z data otrzymania (nie umieszcza jej na za³¹cznikach, dokumentach nie wymagaj¹cych za³atwienia (liczbê za³¹czników wpisuje siê w odpowiednim
miejscu pieczêci wp³ywu),
11) po wykonaniu wymienionych czynnoci, kancelaria
segreguje wp³ywaj¹c¹ korespondencjê wed³ug jej treci i przekazuje do dekretacji Wójtowi,
12) sekretariat jest sta³ym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnêtrznego.
Przegl¹danie i przydzielanie korespondencji
1. Sekretariat przedstawia Wójtowi:
 korespondencjê,
 skargi i wnioski,
 ponaglenia i pisma interwencyjne,
 protoko³y kontroli przez organy zewnêtrzne (te¿ zarz¹dzenia pokontrolne),
 zastrze¿ona przez Wójta.
2. Pracownikom przedstawia siê korespondencjê do nich
adresowan¹.
3. Dla kontroli za³atwienia spraw szczególnie wa¿nych 
podrêczny terminarz.
4. Przegl¹daj¹cy umieszcza dyspozycje (sposób lub termin za³atwienia, aprobaty za³atwienia b¹d podpisania maszynopisu  skróty:
 p.m. (proszê omówiæ)  otrzymuj¹cy koresp. ma
omówiæ j¹ z wydaj¹c¹ dyspozycje,
 p.r. (proszê referowaæ)  otrzymuj¹cy koresp. ma po
przygotowaniu projektu omówiæ,
 m.a. (moja aprobata)  wydaj¹cy dyspozycje zachowuje ostateczn¹ aprobatê za³atwienia,
 m.p. (mój podpis  wydaj¹cy dyspozycje zastrzega
podpisanie czystopisu,
 a.a. (ad acta)  oznaczaj¹cy, ¿e sprawê nale¿y od³o¿yæ do akt.
Sekretariat przejrzan¹ przez Wójta lub Sekretarza korespondencjê dzieli, zgodnie dyspozycjami na:
 sprawy podlegaj¹ce za³atwieniu przez Sekretarza i
kierowników komórek,
 sprawy podlegaj¹ce za³atwieniu przez komórki.
Wewnêtrzny obieg akt
Obieg akt miêdzy komórkami powinien byæ bezporedni bez pokwitowañ.
Za pokwitowaniem akta o szczególnej kontroli z przepisów lub zlecenia Wójta.
Za³atwianie spraw
1. Wed³ug kolejnoci wp³ywu, stopnia pilnoci, w formie
pisemnej. Ustne, gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy nie stoj¹ na przeszkodzie (adnotacja).
2. Przy pisemnym za³atwieniu sprawy stosuje siê formê
odrêczn¹ lub brulionow¹.
3. Odrêczna jest skróconym sposobem za³atwienia sprawy i podlega na bezporednio na otrzymanym pimie
zwiêz³ego tekstu za³atwienia.
4. Brulionowa  sporz¹dzenie projektu pisma za³atwiaj¹cego sprawê i z aktami sprawy do aprobaty. Po podpisaniu czystopisu za³¹czniki i z kopi¹ do sekretariatu do
wys³ania. W sprawach nieskomplikowanych od razu
czystopis.

5. Za³atwienie sprawy drog¹ telefoniczn¹ stosuje siê w
wypadkach pilnych (notatka).
Sprawy za³atwione pracownik odnotowuje w spisie
spraw wpisuj¹c datê za³atwienia i zwiêz³e informacje o
sposobie za³atwienia.
Pismo za³atwiaj¹ce powinno zawieraæ:
 pole nag³ówkowe  nazwa, adres Firmy (nag³ówek
drukowany, pieczêæ nag³ówkowa)
 pod z lewej strony pole na pieczêæ wp³ywów odbiorcy pisma i adnotacjê
 poz z prawej strony pole na adres odbiorcy pisma
 pod nim w linii od lewej: powo³anie na odpowiedz
pisma (Wasze pismo z dnia dalej Znak); numer
sprawy w Firmie (Nasz znak); datê
 poni¿ej pole przeznaczone na tekst,
 tytu³ s³u¿bowy oraz imiê i nazwisko podpisuj¹cego
(w razie potrzeby):
 nad adresem z prawej polecony, ekspres, za
potwierdzeniem odbioru, pilne,
 pod tekstem z lewej iloæ za³¹czników na za³¹czniku w prawym górnym rogu kolejny nr,
 je¿eli tekst pisma podany do wiadomoci innym
 otrzymuj¹ do wiadomoci,
 pod tekstem pisma z lewej termin do za³atwienia
(Termin do dnia...).
Uprawnienia do podpisania pism  wewnêtrzny regulamin organizacyjny.
Podpis  stanowisko s³u¿bowe, imiê i nazwisko lub piecz¹tki osoby podpisuj¹cej (pe³ny, skróty tylko na kopiach
pism lub brulionach).
Pieczêæ urzêdowa  na dokumentach szczególnej wagi,
chyba, ¿e podpisy mówi¹ inaczej.
Wysy³anie pism
Pracownik wysy³aj¹cy sprawdza, czy pisma s¹ podpisane, opatrzone znakiem sprawy i dat¹ oraz czy do³¹czono przewidziane za³¹czniki, odnotowuje na kopii pisma
datê wysy³ki.
Przechowanie akt
W komórkach przechowuje siê akta za³atwiane oraz za³atwione (maks. do 2 lat)  przed przekazaniem ich do
archiwum. W teczkach spraw za³atwionych przechowuje
siê akta wed³ug numerów, pod którymi sprawy s¹ wpisane do spisu spraw. Powinny byæ zaopatrzone w nastêpuj¹ce napisy:
 na rodku u góry; NAZWA URZÊDU Miejscowoæ,
 w prawym górnym rogu  kategoria archiwalna,
 w lewym górnym rogu  symbol teczki tj. has³o wykazu akt i opis zawartoci,
 w lewym dolnym rogu  sygnatura archiwalna.
INFORMATYKA W CZYNNOCIACH
KANCELARYJNYCH
1. Wykorzystanie w celu:
 przyjmowania i wysy³ania e-mail, fax,
 prowadzenie rejestrów dot. obiegu dokumentów,
 udostêpnienia upowa¿nionym pracowników w wersji sieciowej: oprogramowania aplikacyjnego (edytory tekstowe, arkusze kalkulacyjne), oprogramowania specjalistycznego (finansowo-ksiêgowe, p³acowe, prawne), bez danych,
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 tworzenia przekszta³cenia i przechowania niezbêdnych dokumentów,
 monitorowania zaleceñ Wójta,
 umieszczenie na WWW informacji o Firmie, kadrze,
dzia³aniach.
Dane zawarte w pamiêci komputerów zabezpiecza siê
przez:
 dopuszczanie do dostêpu wy³¹cznie upowa¿nionych
pracowników,
 odpowiednie archiwizowanie zbiorów na nonikach
informatycznych.
Dostêp do zbioru danych zawartych w komputerze
ogranicza siê przez:
 system hase³ identyfikuj¹cych pracownika,
 has³a ograniczaj¹ce dostêp do wybranych obszarów
nie posiadaj¹cym uprawnieñ,
 zabezpieczenie dostêpu do terminali sieciowych (karty identyfikacyjne).
Dane gromadzone w komputerach  zabezpieczenia
przed ich utrat¹ przez:
 w chronionym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu,
 archiwizowanie w cyklu kilkodniowym danych przechowywanych w pamiêciach komputerów lokalnych
na nonikach w innym pomieszczeniu,
 archiwizowanie codziennie zmian, a w cyklu tygodniowym lub miesiêcznym wszystkich danych przechowanych w pamiêci serwera.
Obieg dyskietek ogranicza siê poprzez ich ostemplowanie i sprawdzanie programami antywirusowymi (aktualnymi)  zakaz u¿ycia noników nie oznakowanych
(wyj¹tek wydzielone stanowiska nie pod³¹czone do sieci z antywirusem (aktualnym)).
Dostêp do wewnêtrznych sieci (Internet)  wydzielone
stanowiska nie w sieci.
PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI
DO ARCHIWUM (instrukcja archiwalna)

1. Na podst. Spisu zdawczo  odbiorczego (za³¹cznik nr 4)
 dla kategorii A w czterech egz, jeden w komórce,
jako dowód przekazania, dwa do Archiwum Pañstwowego, jeden w archiwum urzêdu; dla kategorii B w
trzech egz., jeden w komórce zdaj¹cej, dwa w archiwum urzêdu.
2. Przegl¹d i uporz¹dkowanie przez pracowników zdaj¹cych:
 u³o¿enie akt (pism) wewnêtrznych, aby sprawy po
sobie wg liczb spisów (rejestrów) spraw (pism) poczynaj¹c od najwczeniejszej sprawy, z do³¹czonym
spisem spraw (pism); w zbiorze akt sprawy pisma 
chronologicznie, od pisma rozpoczynaj¹cego,
 spisanie teczek, ksi¹g, rejestrów wg symboli wykazów akt,
 wy³¹czenie zbêdnych egzemplarzy tych samych
pism i akt kategorii Bc,
 opisanie teczek na ich zewnêtrznej stronie,
 kategoria A  przesznurowanie, paginacja (o³ówkiem), usuniêcie czêci metalowych.
PRZECHOWANIE DOKUMENTACJI W ARCHIWUM
1. U³o¿ona jest wed³ug podzia³u klas z wykazu akt a kluczem pozwalaj¹cym na dotarcie do informacji bêdzie
numer danej sprawy pochodz¹cych ze spisu spraw.
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2. Wykszta³con¹ ju¿ dokumentacjê kat. A zgodnie z przyjêtym uk³adem, przechowuje siê na wydzielonych rega³ach lub w oddzielnych pomieszczeniu.
3. Dokumentacje uk³ada siê pionowo systemem bibliotecznym, od do³u do góry od lewej do prawej w kolejnoci sygnatur.
4. Dokumentacja stanowi¹ca zasób archiwum zak³adowego powinna byæ (w miarê potrzeby) poddana konserwacji.
UDOSTÊPNIENIE DOKUMENTACJI ARCHIWUM
1. Dokumentacja jest udostêpniona do celów s³u¿bowych
oraz naukowo  badawczych w zasadzie na miejscu
(w pomieszczeniach archiwum), a w uzasadnionych
wypadkach mo¿e byæ wypo¿yczona poza archiwum.
2. Poza archiwum zak³adowego nie wolno wypo¿yczaæ:
 dokumentacji zastrze¿onej,
 dokumentacji uszkodzonej,
 rodków ewidencyjnych archiwum zak³adowego,
3. Tylko pracownik archiwum lub osoba upowa¿niona
przez Wójta, prowadzi poszukiwanie dokumentacji w
archiwum.
4. Archiwum zak³adowe udostêpnia tylko kompletne akta,
a nie pojedyncze dokumenty.
5. Dokumentacja znajduj¹ca siê w wypo¿yczonej teczce
musi byæ ponumerowana oraz sporz¹dzony bêdzie do
niej opis (np. za³¹czniki w postaci planów, plansz itp. 
dokumenty lune, stan dokumentacji, braki).
6. W miejsce wypo¿yczonej dokumentacji pracownik archiwum zak³adowego wk³ada kartê zastêpcz¹ z oznaczeniem daty wydania akt i ich znaku.
7. Korzystaj¹cy z akt ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoæ za
udostêpnione mu akta i za ich zwrot w oznaczonym
terminie.
8. W przypadku zagubienia, braków lub uszkodzenia materia³ów wypo¿yczonych, pracownik archiwum sporz¹dza protokó³ (podpisuj¹c: wypo¿yczaj¹cy materia³y,
jego prze³o¿ony, pracownik archiwum zak³adowego).
Protokó³ sporz¹dza siê w trzech egz.: jeden w miejsce
brakuj¹cych akt, drugi przechowuje siê w przeznaczonej na ten cel teczce, a trzeci dla Kieruj¹cego komórk¹
w celu wyjanienia okolicznoci).
WYDZIELANIE DOKUMENTACJI ARCHIWUM
1. Pracownik archiwum zak³adowego corocznie (w drugim pó³roczu) dokonuje przegl¹du i wydzielania dokumentacji. Przez wydzielanie rozumie siê:
 wy³¹czenie materia³ów kat. A, podlegaj¹cych przekazaniu do Archiwum pañstwowego,
 wy³¹czenie dokumentacji niearchiwalnej kat. B na
makulaturê,
 wy³¹czenie dokumentacji oznaczonej symbolem Be
przeznaczonej do ekspertyzy.
2. Wydzielanie dokumentacji odbywa siê komisyjnie na
podstawie wykazu akt
3. Komisja nie mo¿e zmieniæ kwalifikacji materia³ów archiwalnych zaliczonych do kat. A. (mo¿e wyst¹piæ z
wnioskiem do Archiwum pañstwowego o zmianê B na
kat. A).
4. Z czynnoci zwi¹zanych z wydzielaniem dokumentacji
komisja sporz¹dza protokó³y, do których do³¹cza spisy przekazywanej dokumentacji.
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5. Protokó³y podpisane przez cz³onków komisji wraz ze
spisami dokumentacji przek³ada siê do Archiwum Pañstwowemu.
PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI Z ARCHIWUM
1. Brakowanie akt polega na:
 sporz¹dzaniu protoko³u komisyjnego i spisu akt do
brakowania (za³¹cznik nr 5) dwa egzemplarze,
 po uzyskaniu zezwolenia Archiwum Pañstwowego
w Gdañsku  przekazaniu wybranych akt wraz z jednym egzemplarzem zezwolenia na makulaturê.
Do czasu uzyskania zezwolenia na zniszczenie akt  wymienione w spisie akta przechowuje siê w wydzielonym miejscu.
Po przekazaniu akt na makulaturê pracownik archiwum
sporz¹dza w spisach zdawczo-odbiorczych adnotacje
o ich zniszczeniu, wpisuj¹c datê wybrakowania.
Materia³y oznaczone kat. Be, po up³ywie okresu ich
przechowania, zg³asza siê Archiwum Pañstwowemu w
Gdañsku do ekspertyzy. Dalsze postêpowanie z tymi
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materia³ami jest uzale¿nione od postanowieñ ekspertyzy.
2. Przekazanie akt do Archiwum Pañstwowego, po 25 latach od przekazania materia³ów kat. A w archiwum
urzêdu przekazuje ona te materia³y do Archiwum Pañstwowego z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie szczegó³owych zasad porz¹dkowania oraz trybu przekazania
materia³ów archiwalnych do archiwów pañstwowych
(Monitor Polski Nr 4, poz. 31), w uzasadnionych wypadkach, za zgod¹ Archiwum Pañstwowego mo¿na
przechowaæ je przez d³u¿szy okres czasu.
Przechowanie nastêpuje na podstawie spisu zdawczo
 odbiorczego (za³¹cznik nr 6) trzy egzemplarze:
 jeden spis zostaje w archiwum urzêdu, pozosta³e
dwa przekazuje do Archiwum Pañstwowego co najmniej na dwa tygodnie przed terminem przekazania
akt,
 archiwum Pañstwowe potwierdza odbiór akt na trzecim egzemplarzu spisu zdawczo  odbiorczego. Egzemplarz ten archiwum zak³adowe przechowuje w
oddzielnej teczce.

SPIS SPRAW (za³¹cznik nr 1)

....................
rok
Lp.

....................
....................
....................
..............................................
(referent)
(symbol kom.org.) (oznacz. teczki)
(tytu³ teczki wg wykazu akt)
OD KOGO WP£YNÊ£A
DATA
SPRAWA
UWAGI
wszczêcia ostatecznego
(krótka treæ)
(sposób za³atwienia)
znak pisma
z dnia
sprawy
za³atwienia
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(za³¹cznik nr 2)
OPIS TECZKI AKTOWEJ
.............................

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

........................
symbol literowy
jednostka i komórka organizacyjna
kategoria archiwalna
komórki
organizacyjnej
i symbol klasyfikacyjny
z wykazu akt
.............................................................................................................................................................
tytu³ teczki i nazwa has³a klasyfikacyjnego

..................................................
(roczne daty koñcowe akt)
__________________________________________________________________________________________

OPIS TOMU AKT (za³¹cznik nr 3)
NAZWA FIRMY Miejscowoæ
symbol komórki
symbol wykazu akt

Kategoria archiwalna

tytu³ tomu (wed³ug wykazu akt)
numery od – do
symbole
daty pierwszej i ostatniej sprawy

Sygnatura archiwalna
SPIS ZDAWCZO – ODBIORCZY (za³¹cznik nr 4)
............................
(nazwa jednostki i
komórki organizacyjne)
SPIS ZDAWCZO – ODBIORCZY AKT Nr.........

Lp.

Znak teczki Tytu³ teczki Daty skrajne od – do

Przekazuj¹cy akta
imiê i nazwisko
.............................
(podpis)

Kat.akt

Kierownik komórki
imiê i nazwisko
................................
(podpis)

Data
zniszczenia
Miejsce
Liczba teczek przechowania lub przekazania
do arch.
akt
pañstwowego

Przyjmuj¹cy akta
imiê i nazwisko
.................................
(podpis)
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(za³¹cznik nr 5 )
PROTOKÓ£ KOMISJI BRAKOWANIA

...........................
Protokó³ Komisji Brakowania Akt
W dniu................................ komisja w sk³adzie:
1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................
przeprowadzi³a brakowanie akt w urzêdzie w Gdañsku wydzielaj¹c na makulaturê.................
tomów (teczek) o d³ugoci =................... mb.

Podpisy Komisji
.............................................
SPIS AKT KAT. A PRZEKAZYWANYCH DO ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO
(za³¹cznik nr 6 )
...................................................
(pieczêæ Urzêdu)

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

SPIS ZDAWCZO – ODBIORCZY NR.........................
materia³ów archiwalnych....................................................................................
(nazwa komórki organizacyjnej)
przekazanych do Archiwum pañstwowego w............................

Lp.
1

Znaki teczki
(symbol klasyfikacyjny
z wykazu akt)
2

.................................................
(podpis odbieraj¹cego)

Tytu³ teczki
(has³o klasyfikacyjne
z wykazu akt)
3

Daty skrajne od-do

Uwagi

4

5

.....................................................
(podpis przekazuj¹cego)

W obiegu dokumentów wewnêtrznych Urzêdu Gminy Kaliska obowi¹zuj¹ symbole oznaczeñ komórek organizacyjnych zawarte w tab. nr 1 oraz symbole jednostek organizacyjnych Gminy Kaliska zawarte w tab. nr 2.
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Tab. nr 1 symbole stosowane w obiegu
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nazwa stanowiska
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Stanowisko ds. obs³ugi kancelaryjnej  sekretariat
Stanowisko ds. obs³ugi samorz¹du terytorialnego
Stanowisko ds. kadr, ewid. dzia³. gosp. i promocji
Kierownik USC
Stanowisko ds. ewid. ludnoci
Stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji,
energetyki, telekomunikacji
Stanowisko ds. geodezji, spraw wojskowych, obrony cywilnej i
Stanowisko do spraw gospodarki gruntami, zarz¹dzanie mieniem komunalnym
Kierownik referatu gosp. komunalnej, rolnictwa, ochrony rodowiska, st. ds.
gospodarki wodno – ciek.
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, ochrony rodowiska, lenictwa i
³owiectwa
Stanowisko ds. obs³ugi adm. gospod. Komunalnej, p.po¿.
Stanowisko ds. ksiêgowoci bud¿etowej
Stanowisko ds. ksiêgowoci owiaty, organizacji plac. owiatowych
Stanowisko do spraw ksiêgowoci podatkowej
Stanowisko ds. p³ac, podatków do os. fiz. i ubezpieczonych
Stanowisko ds. wymiaru podatków i op³at
Stanowisko ds. obs³ugi kasowej i KZP

Symbol
PRG
WG
SEK
SKA
KAN
SAM
K, DzG, Pr., Or.
USC
ELUD
Ppn, BUD, ENER,
TEL
GEO, WOJ., OC,
GG,ZMK
RGK, ROL, GWS
GK, O, LE
KOM. P.Po¿.
KBUD
KO, OrO
KP
P£, POF, UB
WP i O
KA, KZP

Tab. nr 2 symbole jednostek organizacyjnych
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa jednostki organizacyjnej
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
Samorz. Prz. Publ. Kaliska
Zesp. Szkó³ Publ. Kaliska
Publ. Szk. Podst. Piece

Symbol
GOPS
SPP
ZSP
PSP
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Za³¹cznik Nr 7

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Jednoosobowe samodzielne
stanowiska pracy

Referat Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa,
Ochrony rodowiska

St. ds. obs³ugi kancelaryjnej

Kierownik referatu – st. ds. gospodarki

Sekretariat

1 et.

wodnociekowej i rolnictwa

Referat Finansowy

St. ds. ksiêgowoci
bud¿etowej

1 et
St. ds. obs³ugi samorz¹du terytorialnego

St. ds. gospodarki komunalnej, ochrony
rodowiska, lenictwa i ³owiectwa 1 et.

St. ds. ksiêgowoci owiaty,
organ. pl. Owiatowych 1 et.

St. ds. obs³ugi adm. gospod. komun. i
p.po¿
1 et.

St. ds. ksiêgowoci podatkowej
1 et.

1 et.

St. ds. kadr, ewidencji dzia³. gospodarczej
i promocji
1 et.

Kierownik USC, st. ds. ewidencji ludnoci
1 et.

St. ds. p³ac , podatków od os.
1 et.
fiz. i ubezpieczeñ

St. ds. planow. przestrz. budow., inwestycji,
energetyki, telekomunikacji
1 et.

St. ds. wymiaru podatków
i op³at

1 et.

St. ds. obs³ugi kasowej i KZP
1 et.
St. ds. geodezji, spraw wojsk
obrony cywilnej

¾ et.

St. ds. gospodarki gruntami, zarz¹dz.
mieniem komunalnym
1 et.
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Za³¹cznik Nr 7a

Referat Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa, Ochrony rodowiska

Kierownik referatu – stanowisko ds. gospodarki
wodnej, ciekowej, rolnictwa i wypadków przy pracy

St. ds. obs³ugi adm. gosp.
komunalnej i p.po¿.
1 et.

St. ds. gosp.komunal., ochr.
rod., lenictwa i ³owiectwa
1 et.

Gminne wysypisko

1 et.

Drogi, transport
1 et.

Wodoci¹gi gminne
1,5 et.
Oczyszczalnia cieków
2 et.
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Poz. 1979, 1980, 1981, 1982

1979

§3

UCHWA£A Nr XXXI/330/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 20 czerwca 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie ustalenia stawki procentowej op³aty adiacenckiej w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci w wyniku zatwierdzenia jej podzia³u.
Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tj. Dz. U. z 2000
r. Nr 46, poz. 543) oraz ust. 40 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.
153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr
1223, poz. 1320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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) Rada
Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

1981
UCHWA£A Nr XXXIV/491/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 20 lipca 2001 r.
w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w ¯ukowie.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. Nr 58, poz. 261, 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1126) oraz na podstawie § 24 ust. 2
Statutu Gminy ¯ukowo na wniosek Zarz¹du Gminy w
¯ukowie, Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1

Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej w
zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci w wyniku
zatwierdzenia jej podzia³u  w wysokoci 30%.

Tworzy siê dodatkowy etat niezbêdny do prawid³owego funkcjonowania Urzêdu Gminy w iloci  1 etat:
1. Stanowisko ds. promocji gminy.

§2

§2

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

1980
UCHWA£A Nr XXII/145/2001
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 wrzenia 2000 r. w sprawie
ustalenia wysokoci op³at za znakowanie zwierz¹t i
wydanie wiadectw miejsca pochodzenia.
Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu
zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej (j.t. Dz. U. Nr 66, poz. 752 z 1999 r.) Rada
Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 3 otrzymuje nowe brzmienie:
So³tysom za wystawienie wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t oraz za znakowanie zwierz¹t ustala siê prowizjê w wysokoci 50%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Tytu³ za³¹cznika Nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy w ¯ukowie otrzymuje brzmienie  limit etatów w referatach i na stanowiskach  ³¹cznie 63 i 1/4 etatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1982
UCHWA£A Nr XXXIV/506/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 20 lipca 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy ¯ukowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 11b ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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 Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

Poz. 1982, 1983, 1984, 1985
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§1
Wprowadza siê zmiany w Statucie Gminy ¯ukowo:
1. Dodaje siê § 11a ust. 1 w brzmieniu:
§ 11a ust. 1  Dostêp do dokumentów organów Gminy
¯ukowo wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych oraz korzystania z nich odbywa siê:
1) w obecnoci pracownika Urzêdu odpowiedzialnego za ich prowadzenie i przechowywanie,
2) w godzinach pracy Urzêdu.
2. Dodaje siê § 11a ust. 2 w brzmieniu:
§ 11a ust. 2  Obywatele maj¹ prawo do:
1) sporz¹dzania z nich notatek i odpisów,
2) ¿¹dania uwierzytelnienia kserokopii dokumentów na
koszt obywatela.
3. Dodaje siê §11a ust. 3 w brzmieniu:
Ograniczenia dotycz¹ wy³¹cznie spraw i dokumentów
objêtych tajemnic¹ pañstwow¹ i s³u¿bow¹ oraz wy³¹czonych z jawnoci przepisem szczególnym.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy ¯ukowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1983
UCHWA£A Nr IX/23/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 20 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Smo³dzinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz art 40 ust. 2,
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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:
§1
W § 3 pkt 1 Statutu Zak³adu Gospodarki w Smo³dzinie
 za³¹czniku do uchwa³y Rady Gminy Nr XXII/116/94 z
1 lutego 1994 r. dopisuje siê ppkt 14 o brzmieniu:
Prowadzenie inwestycji zleconych przez Zarz¹d Gminy w Smo³dzinie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Zak³adu Gospodarki komunalnej w Smo³dzinie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1984
UCHWA£A Nr IX/24/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 20 sierpnia 2001 r.
W sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego
Orodka Kultury w Smo³dzinie  gminnej instytucji kultury (za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr IV/42/98 z 30 grudnia 1998 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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. 9, 13 ustawy
z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz U. z 1997 r. Nr 110,
poz. 721) Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala co nastêpuje:
§1
W § 2 pkt 2 ppkt 4 Statutu Gminnego Orodka Kultury
w Smo³dzinie po s³owie: Wierzchocino dopisuje siê:
¯elazo.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê kierownikowi GOK
w Smo³dzinie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1985
UCHWA£A Nr IX/30/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 20 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVII/132/96 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 25 padziernika 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Smo³dzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 w zwi¹zku
z art. 11 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z
1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.
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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 Smo³dzinie ustala, co nastêpuje:

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

1. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje siê, je¿eli dokumenty lub
ich czêci objête s¹ ochron¹ wynikaj¹c¹ z przepisów
prawa, a w szczególnoci z:
1) ustawy z 14 czerwca 1960 r.  kodeks postêpowania
administracyjnego (t.j. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071),
2) ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),
3) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.),
4) ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zm.).
2. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje siê równie¿ w przypadkach wy³¹czenia jawnoci obrad sesji lub jej czêci albo
posiedzeñ Komisji Rady lub ich czêci na podstawie
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

§4

§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega
wywieszeniu na tablicy og³oszeñ.

1. W razie odmowy udostêpnienia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 Obywatelowi s³u¿y prawo wniesienia skargi do Rady Gminy Smo³dzino.
2. W razie zakazu wstêpu na obrady sesji Rady Gminy
Smo³dzino lub na posiedzenia Komisji Rady, Obywatelowi s³u¿y prawo wniesienia skargi do Wojewody Pomorskiego.

§1
W czêci I Postanowienia ogólne Statutu Gminy w
Smo³dzinie dopisuje siê po § 2 nowy § 2 a o treci:
Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna, zasady dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych i korzystania z nich okrela za³¹cznik Nr 9.
§2
Treæ zasad okrela za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y
bêd¹cy za³¹cznikiem Nr 9 do Statutu Gminy Smo³dzino.
§3

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha
Za³¹cznik Nr 9
do Statutu Gminy Smo³dzino
w zwi¹zku z uchwa³¹
Rady Gminy w Smo³dzinie
Nr IX/30/2001
z dnia 20 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany
Statutu Gminy Smo³dzino
Zasady dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych
z wykonywania zadañ publicznych i korzystania z nich
§1
1. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna.
2. Ograniczenia jawnoci dzia³alnoci organów Gminy
mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
§2
1. Ka¿dy pe³noletni obywatel ma prawo wstêpu na sesje
Rady Gminy Smo³dzino oraz na posiedzenia Komisji
Rady.
2. Obywatel, o którym mowa w ust. 1 ma prawo dostêpu
do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych, a w szczególnoci ma prawo wgl¹du do
protoko³ów z posiedzeñ Rady i Zarz¹du Gminy oraz
Komisji Rady Gminy.
§3
1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 mog¹ byæ
udostêpnione wy³¹cznie w siedzibie Urzêdu Gminy na
stanowisku ds. obs³ugi organów Gminy, w czasie pracy Urzêdu.
2. Dokumentów nie mo¿na wynosiæ poza siedzibê Urzêdu.
3. Obywatel mo¿e z udostêpnionych mu dokumentów
sporz¹dzaæ notatki i odpisy.

1986
UCHWA£A Nr XXIX/356/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
o zmianie uchwa³y Nr XXV/294/2001 Rady Gminy w Kobylnicy z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% /z wyj¹tkiem piwa/ przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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. 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 pón.
zm.) Rada Gminy w Kobylnicy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXV/294/2001 Rady Gminy w Kobylnicy z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz zasad usytuowania
na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 29, poz. 309) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w tytule po wyrazach poza miejscem sprzeda¿y
dodaje siê wyrazy jak i w miejscu sprzeda¿y,
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Poz. 1986, 1987

2) w § 1 wyraz 60 zastêpuje siê wyrazem 70, oraz po
wyrazach poza miejscem sprzeda¿y dodaje siê wyrazy  jak i w miejscu sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

1987
UCHWA£A Nr XXV/147/2001
Rady Powiatu w Tczewie
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tczewskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.
578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) Rada Powiatu w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu Tczewskiego stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr III/10/98 Rady Powiatu Tczewskiego z
dnia 15 grudnia 1998 r., zmienionym uchwa³¹ Nr IX/44/
99 Rady Powiatu w Tczewie z dnia 4 listopada 1999 r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. z dnia 30 marca 1999, Nr 24 i z 31 marca
2001, Nr 37), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do zadañ publicznych powiatu nale¿y równie¿
zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawach zadañ i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
2) w § 9:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wybór i odwo³anie zarz¹du oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego,
b) po pkt 8 dodaje siê pkt 8a) w brzmieniu:
8a) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz w
sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych,
c) po pkt 9 dodaje siê pkt 9a,9b i 9c w brzmieniu:
9a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi innych pañstw
oraz przyst¹pienia do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych,
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
d) po pkt 10 dodaje siê pkt 10a w brzmieniu:
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10a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
3) w § 10 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
3a. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada powiatu
podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady powiatu.
4) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
5) § 12 otrzymuje brzmienie:
1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych
przez przewodnicz¹cego rady powiatu w miarê
potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w
ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników
wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w
przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7
dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady powiatu.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu, do
czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sali.
4. Rada powiatu mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
5. Na wniosek zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady powiatu przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien
spe³niaæ wymogi okrelone w § 14 ust. 3.
6. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie
okrelonym w ust. 5 stosuje siê przepis ust. 2, z
tym, ¿e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
7. Na wniosek starosty przewodnicz¹cy rady powiatu jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady powiatu projekt uchwa³y,
je¿eli wnioskodawc¹ jest zarz¹d powiatu, a projekt
wp³yn¹³ do rady powiatu co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczêcia sesji.
6) § 13 otrzymuje brzmienie:
1. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów powiatu obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskania informacji, wstêpu na sesje rady powiatu i posiedzenia
jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych.
3. Zawiadomienia o terminie sesji, miejscu i przedmiocie obrad przewodnicz¹cy rady podaje do publicznej wiadomoci poprzez lokalne media.
4. Terminy obrad komisji rady s¹ podawane na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Tczewie.
5. Zapewnia siê dostêp do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym
protoko³ów z posiedzeñ organów powiatu i komisji rady powiatu.
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6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 udostêpnia
Sekretarz Powiatu lub naczelnik Wydzia³u Organizacyjnego w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Tczewie w godzinach pracy Starostwa.
7) w § 14:
a) ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem
rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie powinno zawieraæ miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji.
3. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê
porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. W przypadku zwo³ania sesji w trybie okrelonym
w § 12 ust. 5 nie jest wymagane zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2.
8) w § 16 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonymi planami pracy.
9) w § 17 w ust. 3 skrela siê wyraz innych.
10) w § 18:
a) skrela siê ust. 1 i 2.
b) w ust. 5 skrela siê wyrazy bez usprawiedliwienia.
11) w § 29 w ust. 3 wyraz niezw³ocznie zastêpuje siê
wyrazami w ci¹gu dwóch dni od ich podjêcia.
12) § 30 otrzymuje brzmienie:
1. Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê w drodze obwieszczeñ, a tak¿e w sposób zwyczajowo przyjêty na danym terenie lub w rodkach masowego
przekazu, w szczególnoci w mediach lokalnych.
2. Za dzieñ og³oszenia przepisów porz¹dkowych uwa¿a
siê dzieñ wskazany w obwieszczeniu.
3. Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
4. Starosta przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze powiatu
i starostom s¹siednich powiatów nastêpnego dnia po
ich ustanowieniu.
13) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i
wiceprzewodnicz¹cych rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
14) w § 55 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzêdu pracy.
15) w § 62 skrela siê ust. 7.
16) w § 65:
a) w ust. 2:
 skrela siê wyrazy: od dnia 1 stycznia 1999 r. i
pkt 14,
 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
13) Powiatowy Orodek Sportu w Tczewie
 dodaje siê pkt 29 i 30 w brzmieniu:
29) Powiatowy Urz¹d Pracy w Tczewie,
30) Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Tczewie,
b) w ust. 4 wyrazy z zastrze¿eniem ust. 5 zastêpuje
siê wyrazami chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.

17) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Status prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu okrela odrêbna ustawa.
18) w § 66 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek,
w uzgodnieniu z wojewod¹, a tak¿e wykonuje
wobec nich czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹
inaczej.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Drelich

1988
UCHWA£A Nr XXIX/453/2001
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kartuzy.
Na podstawie art. 11b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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. 13 pkt 2
art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm.: z 2001 r. Nr 46, poz. 499)
Rada Miejska na wniosek Zarz¹du Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Kartuzy dokonuje siê nastêpuj¹cych
zmian:
1. W § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Zawiadomienie o terminie i miejscu odbycia sesji, proponowanym porz¹dku obrad oraz o terminach posiedzeñ komisji rady podaje siê do publicznej wiadomoci przez umieszczenie informacji na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy przy ulicy Hallera 1 oraz rozplakatowanie w miejscach
publicznych na 14 dni przed terminem sesji.
2. W § 17 skrela siê ust. 5.
3. Dodaje siê § 17a o nastêpuj¹cym brzmieniu:
1. Biuro rady prowadzi rejestry:
1) uchwa³ rady,
2) wniosków i opinii komisji,
3) interpelacji i wniosków radnych.
2. Biuro rady prowadzi protoko³y z sesji oraz protoko³y z posiedzeñ komisji rady, w tym z komisji rewizyjnej.
3. Biuro rady czuwa nad terminowym rozpatrywaniem interpelacji oraz wniosków radnych i komisji.
4. W § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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2. W posiedzeniach komisji mog¹ braæ udzia³, bez prawa g³osowania, osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego komisji. Obywatele maj¹ prawo wstêpu
na posiedzenia komisji.
5. W § 35 dodaje siê ust. 2A o nastêpuj¹cym brzmieniu:
2a. Przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ tajnoæ obrad komisji o ile rozpatrywane s¹ sprawy dotycz¹ce informacji niejawnych lub wymaga tego ochrona danych
osobowych osoby, której sprawa jest przedmiotem
posiedzenia.
6. Dodaje siê rozdzia³ IX statutu obejmuj¹cy § 83  88 o
nastêpuj¹cej treci:
IX. Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du
§ 83
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
3. Udostêpnianie danych osobowych zawartych w dokumentach wymienionych w ust. 1 odbywa siê w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, zm.: z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580, Nr 116, poz. 1216, z
2001 r. Nr 42, poz. 474).
4. Zasady udostêpniania informacji niejawnych okrela
ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, zm.:z 2000 r. Nr 22,
poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580).
§ 84
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu dzia³ania
Zarz¹du udostêpnia siê w Wydziale Organizacyjnym Urzêdu Gminy, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach
przyjmowania interesantów.
§ 85
1. Z dokumentów wymienionych § 83 ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi lub je kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 86
Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek oraz odbitek kserograficznych
z dokumentów okrelonych w § 83 ust. 1.
§ 87
Uprawnienia okrelone w § 83  86 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
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2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
§ 88
1. Biuro rady prowadzi zbiór przepisów gminnych.
2. W zakresie korzystania ze zbioru przepisów gminnych
postanowienia § 85 i 86 stosuje siê odpowiednio.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kartuzy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w sposób okrelony w § 3.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

1989
UCHWA£A Nr XXXVII/267/01
Rada Gminy w Starym Targu
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Gminy Stary Targ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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 Starym Targu uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Stary Targ wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 12 dodaje siê punkty 4 i 5 w brzmieniu:
4.
Organami Gminy s¹:
1) Rada Gminy
2) Zarz¹d Gminy.
5.
a) Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
b) Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania
informacji, wstêpu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów
gminy i komisji rady.
c) Ka¿dy obywatel ma prawo dostêpu do dokumentacji z pracy organów gminy, chyba ¿e z przepisów
szczególnych wynika ograniczony dostêp do danej
sprawy zawartej w niniejszych dokumentach.
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d) Korzystanie i przegl¹danie dokumentów, o których
mowa w pkt 1 odbywa siê w siedzibie urzêdu.
2) w § 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia sesji lub komisji podaje siê do publicznej wiadomoci przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
3) w § 20 dodaje siê pkt 6 w brzmieniu:
Wynik tajnego g³osowania jest równoznaczny z podjêciem uchwa³y w sprawie bêd¹cej przedmiotem g³osowania.
4) w § 28 dodaje siê pkt 6 w brzmieniu:
Sk³ady komisji, plany pracy oraz posiedzeñ og³asza
siê poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
§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

1990
UCHWA£A Nr XXXV/508/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 26 wrzenia 2001 r.
w sprawie zarz¹dzania poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego  nale¿nego od osób fizycznych  w drodze inkasa, okrelenia inkasentów oraz
wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z pón. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm.), art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r.
o lasach (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z pón. zm.)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego  nale¿nego od osób fizycznych, bêd¹cych posiadaczami nieruchomoci lub ich czêci na terenie Gminy ¯ukowo  z
wyj¹tkiem terenu miasta ¯ukowo.
§2
Inkasentami podatków wymienionych w § 1 okrela
siê so³tysów so³ectw Gminy ¯ukowo z wy³¹czeniem so³ectwa Glincz, gdzie inkasentem so³ectwa okrela siê Pani¹ Mariê Kosater, córkê Leona i Jadwigi zamieszka³¹ w
Glinczu Nr 69.
§3
Wynagrodzenie za inkaso wynosi 10% kwoty zainkasowanych podatków.

§4
Traci moc Uchwa³a Nr VI/37/99 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie zarz¹dzenia
poboru podatków wchodz¹cych w sk³ad ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego w drodze inkasa, okrelenia inkasentów oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1991
UCHWA£A Nr XXXV/531/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 26 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w ¯ukowie.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz.
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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 § 24 ust. 2
Statutu Gminy ¯ukowo na wniosek Zarz¹du Gminy w
¯ukowie, Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê dodatkowe etaty niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania Urzêdu Gminy w iloci  2, 75 etatów:
1. Samodzielne stanowisko ds. wspó³pracy zagranicznej  1 etat.
2. Stanowisko ds. kontroli  1/4 etat.
3. Stanowisko ds. ksiêgowoci bud¿etowej  1 etatu.
4. Pe³nomocnik Burmistrza Gminy ds. Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych  1/2 etatu.
§2
Tytu³ za³¹cznika Nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy w ¯ukowie otrzymuje brzmienie  limit etatów w referatach i na stanowiskach  ³¹cznie 66 etatów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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1992
UCHWA£A Nr XXXV/533/01
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 26 wrzenia 2001 r.
w sprawie ustalenia dla gminy (miasta) ¯ukowo liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2,pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zm.:
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, z
2001 r. Nr 60, poz. 610) Rada Miejska w ¯ukowie na wniosek Zarz¹du Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla gminy (miasta) ¯ukowo 30 punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych, zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1993
UCHWA£A Nr XXIII/154/2001
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Smêtowo Graniczne.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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.
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1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Smêtowie Granicznym uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Smêtowo Graniczne stanowi¹cym
za³¹cznik do uchwa³y Nr XVI/79/96 Rady Gminy w Smêtowie Granicznym z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z 1998 r. Nr 8 poz.
29) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
§ 7 ust. 3 Wykaz jednostek organizacyjnych gminy
Smêtowo Graniczne:
1) Publiczna Szko³a Podstawowa w Kamionce,
2) Publiczna Szko³a Podstawowa w Kopytkowie,
3) Publiczna Szko³a Podstawowa w Kocielnej Jani,
4) Publiczna Szko³a Podstawowa w Lalkowach,
5) Zespó³ Kszta³cenia i Owiaty w Smêtowie Gr. w
sk³ad,którego wchodz¹ Publiczne Gimnazjum w
Smêtowie Granicznym i Publiczna Szko³a Podstawowa w Smêtowie Granicznym,
6) Przedszkole Samorz¹dowe w Smêtowie Granicznym,
7) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Smêtowie Granicznym,
8) Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Smêtowie Granicznym,
9) Gminna Biblioteka Publiczna w Smêtowie Granicznym.
2. § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
§ 42 ust. 3 w sk³ad Gminy wchodz¹ nastêpuj¹ce
so³ectwa:
1. Bobrowiec
2. Fr¹ca
3. Kamionka
4. Kopytkowo
5. Kocielna Jania
6. Lalkowy
7. Lena Jania
8. Luchowo
9. Rynkówka
10. Smêtowo Graniczne
11. Smêtówko
12. Stara Jania
3. § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 23.1. Rada poprzedza wybór Wójta postêpowaniem konkursowym.
4. dodaje siê rozdzia³ VI a o treci:
Rozdzia³ VI a. Zasady dostêpu i korzystania przez
obywateli z dokumentów Rady Gminy, Zarz¹du
Gminy oraz Komisji.
§ 53 a
1. Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów Rady Gminy, Zarz¹du Gminy oraz Komisji, w szczególnoci protoko³ów posiedzeñ oraz uchwa³ podejmowanych przez
organy gminy.
2. Udostêpnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1
mo¿e nast¹piæ, je¿eli zainteresowany:
a) z³o¿y pisemny wniosek, w którym wska¿e organ
gminy, b¹d Komisjê, z której maj¹ byæ udostêpnione dokumenty, w tym rok i datê,
b) wska¿e o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje,
c) w sposób wiarygodny uzasadni potrzebê posiadania tych dokumentów, a ich udostêpnienie nie naru-
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szy praw i wolnoci osób, których dane dotycz¹, b¹d
nie podlega ograniczeniu jawnoci lub jej wy³¹czeniu
na podstawie odrêbnych ustaw.
Dokumenty podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym
przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa lub statutem.
Dokumenty wymienione w ust. 1 udostêpnia siê w biurze Urzêdu Gminy zajmuj¹cym siê obs³ug¹ Rady Gminy i jej organów w dniach pracy Urzêdu Gminy i w
godzinach przyjmowania interesantów.
Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
Uprawnienia okrelone w ust. 1 nie znajduj¹ zastosowania:
a) w przypadku podjêcia przez Radê Gminy, Komisje
lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
b) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego
Wnioski, o których mowa w ust. 2 lit.a rozpatrywane
s¹ w trybie okrelonym w Kodeksie postêpowania administracyjnego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Smêtowie
S. Zaj¹c

1994
UCHWA£A Nr XXXV/413/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 1 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXX/365/2001 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 25 kwietnia 2001r. w sprawie
wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta S³upska, ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia stawek tych op³at.
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr
71, poz. 838), § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 3, § 5, § 6, § 7
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzenia op³at za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 51, poz.608), art. 18 ust. 2
pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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 Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:

§1
W § 3 pkt 2 wykrela siê wyrazy Radnych Rady Miejskiej w S³upsku tylko na Placu Zwyciêstwa.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1995
UCHWA£A Nr 222/XXXV/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 5 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany treci uchwa³y Nr 199/XXXII/2001
Rady Gminy Krokowa z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez teren
Gminy Krokowa gazoci¹gu wysokiego cinienia wraz
ze stref¹ ochronn¹  wêze³ Wiczlino  ¯EG ¯arnowiec.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26. i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18,
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 111, poz. 1279)
Zmienia siê treæ uchwa³y Nr 199/XXXII/2001 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez teren Gminy Krokowa
gazoci¹gu wysokiego cinienia wraz ze stref¹ ochronn¹
 wêze³ Wiczlino  ¯EG ¯arnowiec w nastêpuj¹cy sposób:
§1
Zmienia siê tytu³ uchwa³y Nr 199/XXXII/2001 z dnia 25
maja 2001 r. i nadaje siê brzmienie:
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez teren Gminy Krokowa gazoci¹gu wysokiego cinienia DN
500 mm; pr = 8,4 MPa wraz ze stref¹ ochronn¹  wêze³
Wiczlino  ¯EG ¯arnowiec.
§2
Skrela siê akapit po podstawie prawnej i w to miejsce
wpisuje siê:
Rada Gminy Krokowa uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez
teren Gminy Krokowa gazoci¹gu wysokiego cinienia DN
500 mm; pr = 8,4 MPa wraz ze stref¹ ochronn¹  wêze³
Wiczlino  ¯EG ¯arnowiec.
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§3

§2

Treæ § 1 uzyskuje brzmienie:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
trasie przebiegu przez teren Gminy Krokowa gazoci¹gu
wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa wraz ze
stref¹ ochronn¹  wêz³a Wiczlino ¯EG ¯arnowiec, zwana
dalej planem obejmuje obszar o powierzchni 22,9 ha, którego granice przedstawione s¹ na rysunku planu w skali
1:10 000 (za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y).

Celem wprowadzenia regulacji zawartych w planie jest
stworzenie warunków dla realizacji i funkcjonowania gazoci¹gu wysokiego cinienia, co umo¿liwi doprowadzenie gazu do projektowanej elektrowni gazowej ¯arnowiec oraz zaopatrzenie miast i gmin województwa pomorskiego w gaz ziemny.
§3

Skrela siê ustalenia zawarte w § 5 i § 10, i w zwi¹zku z
tym nastêpne paragrafy otrzymuj¹ ni¿sz¹ liczbê porz¹dkow¹. W dotychczasowym § 6 do § 11 skrela siê wystêpuj¹cy wyraz zmiany. W § 13 w 4-tym wierszu skrela
siê zwrot z zastrze¿eniem § 10.

Przedmiotem ustaleñ planu jest obszar strefy ochronnej wokó³ projektowanego gazoci¹gu, obejmuj¹cy tereny o ró¿nym przeznaczeniu w tym:
1. grunty orne, oznaczone symbolem RP;
2. tereny ³¹k i pastwisk, oznaczone symbolem RZ;
3. lasy, oznaczone symbolem RL;
4. tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem 137KDV-W, 003KDVA, 217 KDVk, 133KDV-W.
Na terenach, o których mowa w ust. 1-4 wprowadza
siê ograniczenia u¿ytkowania okrelone w § 6 oraz zmiany przeznaczenia terenu okrelone w § 5.

§6

§4

§4
W § 4 uchwa³y z dnia 25 maja 2001 r. skrela siê zapis
pkt 3 ust. 2.
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

1996
UCHWA£A Nr 228/XXXVI/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 26 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa na trasie przebiegu przez teren Gminy Krokowa gazoci¹gu wysokiego cinienia wraz ze stref¹ ochronn¹  zasilanie rejonu
nadmorskiego.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26. i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18,
ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z
1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126 oraz 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
Krokowa uchwala miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego na trasie przebiegu przez teren Gminy
Krokowa gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr
= 8,4 MPa wraz ze stref¹ ochronn¹  zasilanie rejonu nadmorskiego.
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
trasie przebiegu przez teren Gminy Krokowa gazoci¹gu
wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa o d³ugoci oko³o 11220 m wraz ze stref¹ ochronn¹  zasilanie
rejonu nadmorskiego, zwany dalej planem obejmuje obszar o powierzchni oko³o 72,1 ha, którego granice przedstawione s¹ na rysunku planu w skali 1:5 000 (za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y).

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y stanowi¹cej tekst planu jest
rysunek planu w skali 1:5 000 obejmuj¹cy trasê przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia wraz ze stref¹ ochronn¹, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
1. Na rysunku planu nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne
stanowi¹ ustalenia planu:
1) granica opracowania planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych warunkach zagospodarowania;
3) oznaczenia identyfikacyjne cyfrowo-literowe terenów o ró¿nym przeznaczeniu;
4) trasa przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN
500 mm; pr = 8,4 MPa wraz z k¹towym zespo³em
zaporowo-upustowym zgodnie z ustaleniami § 6;
5) trasy przebiegów istniej¹cych i projektowanych linii
napowietrznych WN;
6) strefa ochrony archeologicznej;
7) strefa ochrony ekspozycji czynnej i biernej;
8) teoretyczny zasiêg stref uci¹¿liwoci obiektów.
2. Rysunek planu zawiera równie¿ informacje:
1) symbole graficzne oznaczaj¹ce obszary objête szczególnymi regulacjami prawnymi oraz obszary szczególne, w tym przeznaczone do ochrony oraz strefy
uci¹¿liwoci;
2) granice gminy oznaczone graficznie na rysunku planu zgodnie z legend¹.
§5
Ustala siê podstawowe przeznaczenie dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych na
rysunku planu symbolami literowo-cyfrowymi:
1) RP  grunty orne;
2) RZ  tereny ³¹k i pastwisk;
3) RL  lasy;
4) KDV1  tereny komunikacji ko³owej  ulica o znaczeniu lokalnym;
5) KDV2  tereny komunikacji ko³owej  ulica o znaczeniu lokalnym;
6) KDV3  tereny komunikacji  ulica o znaczeniu regionalnym;
7) KDV4  tereny komunikacji ko³owej  ulica o znaczeniu lokalnym.
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§6
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów po³o¿onych w obszarze planu:
I.Ustalenia dotycz¹ce trasy przebiegu gazoci¹gu:
1) Ustala siê trasê przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa przez teren Gminy Krokowa  jak na rysunku planu. Przebieg gazoci¹gu jest orientacyjny. Dopuszczalna tolerancja w
stosunku do przebiegu okrelonego na rysunku planu (poza terenami lenymi)  16,25 m w ka¿d¹ stronê.
2) Do czasu realizacji gazoci¹gu w obszarze planu
obowi¹zuje zakaz nowej zabudowy.
3) Na trasie przebiegu gazoci¹gu przez tereny podmok³e nie nale¿y zmieniaæ stosunków wodnych.
4) Na trasie przebiegu gazoci¹gu nale¿y przeprowadziæ archeologiczne badania powierzchniowe oraz
ratownicze badania wykopaliskowe stanowisk archeologicznych.
5) Na czas budowy gazoci¹gu na gruntach lenych
ustala siê wylesienie pasa o szerokoci 10,5 m:
6,2 m w jedn¹ stronê i 4,3 w drug¹ stronê od osi
gazoci¹gu, natomiast na pozosta³ych terenach
wy³¹cza siê z dotychczasowego u¿ytkowania pas
terenu o szerokoci 20 m: 13 m w jedn¹ stronê i 7
m w drug¹ stronê.
6) Po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa ustala siê nastêpuj¹ce zasady u¿ytkowania terenu:
a) Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Przemys³u
i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686 odleg³oæ podstawowa (od zewnêtrznej cianki gazoci¹gu lub rury ochronnej do obrysów obiektów terenowych i skrajnych przewodów linii elektromagnetycznych) w ka¿d¹ stronê wynosiæ bêdzie minimum:
 20 m  dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napiêciu powy¿ej 110 kV,
 16,25 m  dla budynków u¿ytecznoci publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 15 m  dla pozosta³ych obiektów terenowych
(zgodnie z § 6 ust. 1 w/w rozporz¹dzenia).
b) W odleg³oci mniejszej od odleg³oci podstawowej teren nad gazoci¹giem mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z ustaleniami planu z nastêpuj¹cymi
ograniczeniami:
 na terenach rolniczych  nie dopuszcza siê nasadzeñ trwa³ych, w odleg³oci min. po 3 m w
ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu; upraw pod foli¹ oraz szklarniowych w odleg³oci min. po
15 m w ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu,
 na terenach lenych  wyznacza siê wylesiony pas terenu o szerokoci 6,0 m (po 3,0 m w
ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu)
c) W odleg³oci wiêkszej od odleg³oci podstawowej, po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu, teren
mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z ustaleniami planu bez ograniczeñ.
7) Po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu obowi¹zuje wymóg przeprowadzenia prac rekultywacyjnych.

II. Ustalenia dotycz¹ce k¹towego zespo³u zaporowo-upustowego:
1. Ustala siê lokalizacjê k¹towego zespo³u zaporowoupustowego DN500/500 na dzia³ce nr 247/9, obrêb
Ty³owo  jak na rysunku planu.
2. Teren o wymiarach 8,0 m x 10,0 m przeznacza siê
wy³¹cznie do lokalizacji urz¹dzeñ zwi¹zanych z zespo³em zaporowo-upustowym.
3. Do obiektu przewiduje siê dojcie piesze o szer. 1,5 m
od strony drogi.
§7
Warunki techniczne realizacji gazoci¹gu, w szczególnoci w rejonach skrzy¿owañ z drogami, torami, przeszkodami wodnymi, liniami elektroenergetycznymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej okrelaj¹ przepisy szczególne: PN-91/M-34501, PN-75/E-05100, Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 686), Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 987), Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia
20 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 627).
§8
Na obszarze planu wystêpuj¹ obszary objête szczególnymi regulacjami prawnymi:
1. G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 109 (zatwierdzony Decyzj¹ MOSZNiL Nr DG kdh/BJ/489-6106 b/98
z dnia 04.12.1998 r.).
2. Obszar ochronny G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 109 (jak wy¿ej).
3. Obszar ochronny o zaostrzonym rygorze G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 109 (jak wy¿ej).
4. Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Dar¿lubskiej (zgodnie z Rozp. Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r., wraz z poprawkami 
Rozp. Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r.).
§9
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po
uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 0% dla ca³ego obszaru
planu.
§ 10
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy Krokowa.
§ 11
W granicach objêtych niniejszym planem traci moc miejscowy plany ogólny zagospodarowania przestrzennego
Gminy Krokowa zatwierdzony Uchwa³¹ Nr 100/XXIII/92
z dnia 24 lipca 1992 r. Rady Gminy w Krokowej (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1992 r. Nr 19, poz. 107).
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
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Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 10, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

1997

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

578, zm. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê przebieg dróg powiatowych okrelony w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2

UCHWA£A Nr XL/1236/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 padziernika 2001 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na
terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 71,
poz. 838; zm. Dz. U. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958) w
zwi¹zku z art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XL/1236/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 padziernika 2001 r.

Nr drogi
400G
401G

402G

403G
404G

405G
406G
407G
408G

409G

410G

411G
412G

Przebieg ulicami
Grunwaldzka
Schuberta
Sobieskiego
Traugutta
Do Studzienki
Miszewskiego
Wyspiañskiego
Legionów
Rzeczpospolitej
Ch³opska
Kliniczna
Wyspiañskiego
Gospody
Rybacka
Subis³awa
Piastowska
Kapliczna
Jelitkowska
Pomorska
Opacka
Czy¿ewskiego
Cystersów
Ko³obrzeska
D¹browszczaków
Jagielloñska
Bora Komorowskiego
Obroñców Wybrze¿a
Czarny Dwór
Uczniowska
Chrobrego
Gdañska
Krasickiego
Wyzwolenia
Hallera
Wczasy
Dworska

Odcinek
granica miasta - ul. S³owackiego
ul. Nowolipie - ul. Powstañców Warszawskich
ul. Powstañców Warszawskich - ul.Traugutta
al. Zwyciêstwa - ul. Do Studzienki
ul. Traugutta - ul. Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka - ul. Waryñskiego
ul. Miszewskiego - Plac Komorowskiego
Plac Komorowskiego - ul. Hynka ( ETC )
ul. Hynka ( ETC ) - ul. Ko³obrzeska
ul. Ko³obrzeska - ul. Pomorska
ul. Jana z Kolna - Hallera
ul. Hallera - Poprzeczna
ul. Pomorska - ul. Rybacka
ul. Gospody - ul. Subis³awa
ul. Rybacka - ul. Piastowska
ul. Grunwaldzka - ul. Kapliczna
ul. Piastowska - Pomorska
ul. Pomorska - granica miasta
ul. Kapliczna - ul. Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka - ul. Spacerowa
ul. Grunwaldzka - ul. Opacka
ul. Czy¿ewskiego - ul. Stary Rynek Oliwski
ul. Grunwaldzka - ul. D¹browszczaków
ul. Ko³obrzeska - ul. Piastowska
ul. D¹browszczaków - ul. Ch³opska
ul. Droszyñskiego - Ch³opska
ul. Ch³opska - ul. D¹browszczaków
ul. D¹browszczaków - ul. Hallera
ul. Hallera - ul. Marynarki Polskiej
Plac Komorowskiego - ul. Hallera
ul. Hallera - ul. Po³udniowa
ul. Po³udniowa - ul. Oliwska
ul. Oliwska - ul. Marynarki Polskiej
ul. Marynarki Polskiej - przeprawa promowa przez Martw¹ Wis³ê
al. Zwyciêstwa - ul. Jantarowa
ul. Hallera - ul. Dworska
ul. Wczasy - ul. Hallera

Dziennik Urzêdowy
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413G
414G
415G
416G
417G
418G
419G
420G

421G

422G
423G
424G

425G

426G
427G
428G
429G
430G
431G

432G

433G
434G
435G

Jana Paw³a II
Braci Lewoniewskich
Kociuszki
Polanki
Chrzanowskiego
Wojska Polskiego
Wita Stwosza
Droszyñskiego
Beniowskiego
Szczeciñska
Mickiewicza
Sucharskiego
Siennicka
Lenartowicza
Wosia Budzysza
Stryjewskiego
Sówki
Kêpna
¯aków
£owicka
Armii Krajowej
3-go Maja
Powstañców
Warszawskich
Beethovena
Trzy Lipy
Piecewska
Warszawska
£ostowicka
Nowolipie
Rakoczego
Potokowa
D¹browskiego
Matejki
Fiszera
Bracka
Narutowicza
Jakowa Dolina
Partyzantów
Batorego
Podlena
Obywatelska
Smoluchowskiego
Okopowa
Augustyñskiego
Pod Zrêbem
Dolna Brama
Mostowa
Olszyñska
£agiewniki
Stolarska
Igielnicka
Rajska
Wielkie M³yny
Podm³yñska
Wa³owa
Stara Stocznia
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ul. Czarny Dwór - ul. Hynka
ul. Hynka - Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka - ul. Kochanowskiego
ul. Stary Rynek Oliwski - ul. Micha³owskiego
ul. ¯eglarska - ul. S³owackiego
ul. Grunwaldzka - ul. ¯eglarska
ul. ¯eglarska - ul. Obroñców Westerplatte
ul. Piastowska - ul. l¹ska
ul. Subis³awa - ul. l¹ska
ul. l¹ska - ul. Solikowskiego
Plac Komorowskiego - ul. Kochanowskiego
ul. Sienna - WESTERPLATTE
ul. Elbl¹ska - ul. Lenartowicza
ul. Siennicka - wiadukt kolejowy
wiadukt kolejowy - ul. Stryjewskiego
ul. Tamka - Mrongowiusza
ul. Mrongowiusza - ul. Jod³owa
ul. Jod³owa - ul. ¯aków
ul. Kêpna - ul. £owicka
pos. nr 2 - ul. Prze³om
ul. Okopowa - ul. Jab³oniowa
al. Zwyciêstwa - ul. Armii Krajowej
ul. Kartuska - ul. Sobieskiego
ul. Wyczó³kowskiego - ul. Schuberta
ul. Schuberta - ul. Morenowa
ul. Morenowa - ul. Jakowa Dolina
ul. Jakowa Dolina - ul. Rakoczego
ul. Jab³oniowa - ul. Witosa
ul. Witosa - ul. Armii Krajowej
ul. Armii Krajowej - ul. Kartuska
ul. Kartuska - ul. Piekarnicza
ul. Piekarnicza - ul. Potokowa
BRÊTOWO - ul. S³owackiego
ul. 3-go Maja - ul. Powstañców Warszawskich
ul. Jakowa Dolina - ul. Do Studzienki
ul. Do Studzienki - ul. Siedlicka
ul. Siedlicka - ul. Narutowicza
ul. Bracka - al. Zwyciêstwa
ul. Grunwaldzka - ul. Rakoczego
ul. Grunwaldzka - ul. Srebrniki
ul. Jakowa Dolina - ul. Podlena
ul. Batorego - ul. Partyzantów
ul. Partyzantów - ul. S³owackiego
al. Zwyciêstwa - ul. Sobieskiego
ul. Toruñska - ul. Augustyñskiego
ul. Okopowa - ul. ¯abi Kruk
ul. Rzenicka - Dolna Brama
ul. Pod Zrêbem - ul. Mostowa
ul. Dolna Brama - ul. Sandomierska
ul. Sandomierska - do pos. 98
ul. Wa³y Piastowskie - ul. Reflektarska
ul. Reflektarska - ul. Katarzynki
ul. Katarzynki - ul. Podwale Staromiejskie
ul. Wa³y Piastowskie - ul. Wielkie M³yny
ul. Rajska - ul. Podm³yñska
ul. Wielkie M³yny - ul. Podwale Staromiejskie
ul. Wa³owa pos. 14-14A - ul. Wiosny Ludów
ul. Wa³owa - ul. Wapiennicza

Poz. 1997
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Poz. 1997, 1998
436G

Podwale Staromiejskie

437G

£¹kowa
Wróbla
Toruñska

438G

Przetoczna
Ku Ujciu
Pok³adowa

439G
440G
441G
442G

Bajki
Sienna
Cienista
Zarolak
Jab³oniowa
Zawodników
Na Szañcach

449G
450G
451G
452G

£ódzka
Niepo³omicka
Nowatorów
Budowlanych
Radarowa
Spadochroniarzy
Klukowska
Barniewicka
Karwieñska
S³owackiego
Mazurska

453G

Hynka

443G
444G
445G
446G
447G
448G

454G
455G
456G

Kaprów
Obroñców Westerplatte
Modra
£anowa
Miedza
Gêsia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Targ Drzewny - Targ Rybny
ul. D³ugie Ogrody - ul. Podwale Przedmiejskie
ul. Podwale Przedmiejskie - ul.
ul. £¹kowa  ul. Toruñska
ul. Wróbla - ul. Kurza
ul. Siennicka - ul. Ku Ujciu
ul. Przetoczna - ul. Sucharskiego
ul. Sucharskiego - ul. Pok³adowa
ul. Ku Ujciu - ul. Sucharskiego
ul. Siennicka - ul. Sienna
od Martwej Wis³y  ul. Stryjewskiego
ul. Sikorskiego - ul. Stoczniowców
ul. Stoczniowców - Trakt w. Wojciecha
ul. Kartuska - wysypisko mieci  Szadó³ki
ul. Elbl¹ska - ul. Osiedle
ul. Zawodników - ul. Modra
ul. Modra - ul. Wspólna
ul. Warszawska - wiêtokrzyska
ul. wiêtokrzyska - ul. Starogardzka
ul. Kartuska - ul. S³owackiego
ul. S³owackiego - ul. Nowatorów
ul. S³owackiego - ul. Galaktyczna
ul. S³owackiego - ul. Radiowa
ul. Spadochroniarzy - ul. Radiowa
ul. Kielnieñska - ul. Nowy wiat
ul. Spacerowa - ZOO
ul. granica miasta - PORT LOTNICZY RÊBIECHOWO
ul. Dworska - ul. Po³udniowa
ul. Rzeczpospolitej ( ETC ) – ul. Rzeczypospolitej
( SHELL )
ul. Wita Stwosza – ul. Obroñców Westerplatte
ul. Kaprów – ul. Polanki
ul. Na Szañcach - ul. £anowa
ul. Modra - ul. Na Szañcach
ul. £anowa - ul. Olszyñska
ul. £anowa  ul. Modra

1998

§1

UCHWA£A Nr XL/1241/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 padziernika 2001 r.

Ustala siê sieæ szkó³ ponadgimnazjalnych, które rozpoczn¹ dzia³alnoæ od dnia 1 wrzenia 2002 r. na terenie
Gminy Miasta Gdañska.

w sprawie ustalenia sieci szkó³ ponadgimnazjalnych na
terenie Gminy Miasta Gdañska.

§2

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.
U. Nr 91, poz. 578, Nr 98, poz. 155; z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr
88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.:
Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. z 1996 r. Dz. U.
Nr 67, poz. 329, zm.: Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr
162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr
122, poz. 1320) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia
1999 r. o przepisach wprowadzaj¹cych reformê ustroju
szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 z pón. zm) oraz
art. 10a ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty, ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego, ustawy  Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2001 r. Nr 111,
poz.1194) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:

1. Sieæ liceów profilowanych stanowi za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
2. Sieæ szkó³ zawodowych stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Sieæ szkó³ zawodowych specjalnych stanowi za³¹cznik
nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia oraz podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XL/1241/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 padziernika 2001 r.
1. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul.
Wa³y Piastowskie 6
O profilach:
 proakademicki
 kulturowo-artystyczny
2. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Pestalozziego 7/9
O profilach:
 proakademicki
 spo³eczno us³ugowy
3. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Topolowa 7
O profilach:
 proakademicki
 kulturowo-artystyczny
4. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Na
Zaspê 31 A
O profilach:
 proakademicki
 spo³eczno-us³ugowy
 kulturowo-artystyczny
5. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Polanki 130 A
O profilach:
 proakademicki
 spo³eczno-us³ugowy
 kulturowo-artystyczny
6. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. G³êboka 11
O profilach:
 proakademicki
 kulturowo-artystyczny
7. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul.
Smoleñska 6/8
O profilach:
 proakademicki
 kulturowo-artystyczny
8. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Kartuska 128
O profilach:
 proakademicki
 kulturowo-artystyczny
9. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Wilka Krzy¿anowskiego 8
O profilach:
 proakademicki
 rodowiskowo-rolniczy
10. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul.
Jagielloñska 11
O profilach:
 proakademicki
 rolniczo-rodowiskowy
11. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul.
Czy¿ewskiego 30 A
O profilach:
 proakademicki
 kulturowo-artystyczny z nachyleniem sportowym
12. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹ w Gdañsku, ul.
Subis³awa 22

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

O profilach:
 proakademicki
 kulturowo-artystyczny
LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Reja 25
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Meissnera 9
O profilach:
 proakademicki
 kulturowo-artystyczny
LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Pilotów 7
O profilach:
 proakademicki
 spo³eczno-us³ugowy
 kulturowo-artystyczny
LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Kêpna 38
O profilach:
 proakademicki
 kulturowo-artystyczny
LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Kartuska 245 B
O profilach:
 proakademicki
 spo³eczno-us³ugowy
LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Piramowicza 1/2
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
 spo³eczno-us³ugowy
LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Pestalozziego 11/13
O profilach:
 proakademicki
 kulturowo-artystyczny
LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Dobrowolskiego 6
O profilach:
 proakademicki
 kulturowo-artystyczny
LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Ko³obrzeska 77
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
 spo³eczno-us³ugowy
 rodowiskowo-rolniczy
LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Wyzwolenia 8
O profilach:
 proakademicki
 spo³eczno-us³ugowy
 techniczno-technologiczny
LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Smoleñska 5/7
O profilach:
 proakademicki
 rodowiskowo-rolniczy
 techniczno-technologiczny
 spo³eczno-us³ugowy

Poz. 1998

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

Poz. 1998
24. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Sobieskiego 90
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
 spo³eczno-us³ugowy
 kulturowo-artystyczny
25. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Grunwaldzka 238 B
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
26. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Augustyñskiego 1 A
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
 spo³eczno-us³ugowy
27. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Serydyñskiego 1 A
O profilach:
 proakademicki
 spo³eczno-us³ugowy
28. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Aleja Legionów 7
O profilach:
 proakademicki
 spo³eczno-us³ugowy
29. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Powstañców Warszawskich 25
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
 spo³eczno-us³ugowy
 rodowiskowo-rolniczy
 kulturowo-artystyczny
30. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Elbl¹ska 54/64
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
 spo³eczno-us³ugowy
 rodowiskowo-rolniczy
31. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Grunwaldzka 216
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
32. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Hallera 16/18
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
 spo³eczno-us³ugowy
33. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Pó³nocna 5
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
34. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Grunwaldzka 238
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
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w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.
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35. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Czy¿ewskiego 31
O profilach:
 proakademicki
 rodowiskowo-rolniczy
 spo³eczno-us³ugowy
36. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Podwale Staromiejskie 51/52
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
 spo³eczno-us³ugowy
37. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
D¹browszczaków 35
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
 spo³eczno-us³ugowy
 kulturowo-artystyczny
38. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Lastadia 2
O profilach:
 proakademicki
 techniczno-technologiczny
39. LICEUM PROFILOWANE z siedzib¹
Krasickiego 10
O profilach:
 proakademicki
 spo³eczno-us³ugowy

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XL/1241/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 padziernika 2001 r.
w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

w Gdañsku, ul.

1. SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Lastadia 2
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 piekarz
 cukiernik
 sprzedawca
 operator maszyn i urz¹dzeñ przemys³u spo¿ywczego
 operator urz¹dzeñ przemys³u chemicznego
2. SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. D¹browszczaków 35
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 sprzedawca
 krawiec
3. SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Podwale Staromiejskie 51/52
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 monter elektronik
 monter-instalator urz¹dzeñ technicznych w budownictwie wiejskim
4. SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Czy¿ewskiego 31
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 ogrodnik
 sprzedawca
 fryzjer
5. SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Grunwaldzka 238
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:

Dziennik Urzêdowy
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Poz. 1998, 1999
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 stolarz
 monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych
 dekarz, posadzkarz
 murarz
 malarz-tapeciarz
 tapicer
SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Pó³nocna 5
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 mechanik precyzyjny
 z³otnik-jubiler
SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Hallera 16/18
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 monter kad³ubów okrêtowych
 lusarz
 mechanik i monter maszyn i urz¹dzeñ
 monter systemów ruroci¹gowych
SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Grunwaldzka 216
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 monter elektronik
 operator obrabiarek skrawaj¹cych
SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Elbl¹ska 54/64
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 mechanik pojazdów samochodowych
 elektromechanik pojazdów samochodowych
 blacharz samochodowy
 lakiernik
SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Powstañców Warszawskich 25
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 murarz
 malarz-tapeciarz
 monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych
 dekarz
SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Augustyñskiego 1 A
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 monter elektronik
 mechanik automatyki przemys³owej i urz¹dzeñ precyzyjnych
 elektryk
SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Grunwaldzka 238 B
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 elektryk
 elektromechanik
 monter-elektronik
SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Sobieskiego 90
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 mechanik-monter maszyn i urz¹dzeñ
 operator obrabiarek skrawaj¹cych
 blacharz
 lusarz
 kowal
SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Smoleñska 5/7
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 monter-instalator urz¹dzeñ technicznych w budownictwie wiejskim

 operator maszyn i urz¹dzeñ przemys³u spo¿ywczego
 monter budownictwa wodnego
15. SZKO£A ZAWODOWA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Ko³obrzeska 77
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 mechanik pojazdów samochodowych
 elektromechanik
 blacharz samochodowy
 elektromechanik pojazdów samochodowych
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XL/1241/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 padziernika 2001 r.
1. SZKO£A ZAWODOWA SPECJALNA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Wita Stwosza 23
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 introligator
 krawiec
2. SZKO£A ZAWODOWA SPECJALNA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Batorego 26
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 tapicer
 lusarz
 monter elektronik
3. SZKO£A ZAWODOWA SPECJALNA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Powstañców Warszawskich 25
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 lusarz
 murarz
 malarz-tapeciarz
4. SZKO£A ZAWODOWA SPECJALNA z siedzib¹ w Gdañsku ul. Czy¿ewskiego 31
Kszta³c¹ca w nastêpuj¹cych zawodach:
 ogrodnik

1999
UCHWA£A Nr XL/1244/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia stawki czynszu regulowanego dla
zasobów mieszkaniowych Pomorskiego Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego Spó³ki z o. o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz.
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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. 28 i art. 33 ustawy z dnia 26
padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U . z 1995 r. Nr 133, poz.
654 ze zm. zamieszczonymi w: Dz. U. z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 507, z 1997 r. Nr 103, poz.
651, z 1997 r. Nr 115, poz. 741, z 1997 r. Nr 140, poz. 939
z 1998 r. Nr 162, poz. 1121, Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr
108, poz. 1226, z 2000 r. Nr 50, poz. 581, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550)
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Poz. 1999, 2000
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§1

§7

Ustala siê stawkê miesiêczn¹ czynszu regulowanego
za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego dla
zasobów mieszkaniowych Pomorskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ki z o.o. w wysokoci 7,88
z³/m2.
§2

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

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Gdañsk.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
og³oszono uchwa³ê.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2000
UCHWA£A Nr XXXVIII/253/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 26 padziernika 2001 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkó³ wy¿szych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a, ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê Miejski Fundusz Stypendialny dla uczniów
gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów kierunków dziennych szkó³ wy¿szych.
§2
Wysokoæ kwoty na stypendia zostanie ka¿dorazowo
okrelona w bud¿ecie Miasta W³adys³awowo na kolejny
rok kalendarzowy.
§3
Ustala siê zasady przyznawania stypendiów okrelone
w regulaminie stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§4
Tryb przyznawania stypendiów okreli Zarz¹d Miasta
w porozumieniu z Komisj¹ Owiaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr X/58/99 z dnia 29 czerwca 1999 r.
w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego Rady
Miejskiej we W³adys³awowie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXVIII/253/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 26 padziernika 2001 r.
REGULAMIN
Miejskiego Funduszu Stypendialnego
dla uczniów gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych
i studentów kierunków dziennych szkó³ wy¿szych
§1
rodki finansowe z Miejskiego Funduszu Stypendialnego przeznacza siê na stypendia dla uczniów i studentów wybitnie zdolnych, sta³ych mieszkañców gminy miejskiej W³adys³awowo.
§2
O stypendium ubiegaæ siê mog¹:
1) uczniowie publicznych gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych dla m³odzie¿y,
2) studenci kierunków dziennych szkó³ wy¿szych, studiuj¹cy w dowolnej publicznej uczelni.
§3
1. Ustala siê kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów
szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
1) laureaci konkursów miêdzynarodowych i ogólnopolskich w ka¿dej dziedzinie bez wzglêdu na redni¹
ocen,
2) laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych na
szczeblu wojewódzkim, rejonowym i gminnym, osi¹gaj¹cy szczególnie wysokie wyniki w nauce (rednia ocen za semestr) dla:
 ucznia gimnazjum  minimum 5,2,
 ucznia szko³y ponadgimnazjalnej  minimum 5,0,
legitymuj¹ca siê zachowaniem wzorowym, aktywnie dzia³aj¹ca np. w sporcie, kulturze, itp.,
3) stypendium mo¿e byæ przyznane uczniom gimnazjum i szkó³ rednich po pierwszym roku.
2. Ustala siê kryteria przyznawania stypendiów dla studentów dziennych szkó³ wy¿szych:
1) rednia ocen ze wszystkich egzaminów w ka¿dym
semestrze, zaliczonych w pierwszym terminie, nie
ni¿sza ni¿ 4,5,
2) przy równej redniej ocen dwóch i wiêcej s³uchaczy/studentów uwzglêdnia siê liczbê zaliczonych egzaminów,
3) stypendium mo¿e byæ przyznane po zaliczeniu pierwszego roku studiów po spe³nieniu powy¿szych kryteriów.
§4
1. Z wnioskami o stypendium mog¹ wystêpowaæ:

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 2000, 2001, 2002
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1) dyrektorzy szkó³  dla uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych,
2) uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
3) rektorzy wy¿szych uczelni  dla studentów,
4) studenci,
5) organizacje spo³eczne lub samorz¹dowe.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2 musz¹ byæ
zaopiniowane przez radê pedagogiczn¹.
3. Wnioski o stypendium sk³ada siê w terminach:
1) do 15 padziernika i 28 lutego ka¿dego roku,
2) w 2001 r. ustala siê termin sk³adania wniosków do
15 listopada.
§5
1. Stypendia przyznaje Zarz¹d Miasta W³adys³awowa na
wniosek Komisji Stypendialnej w sk³adzie:
1) przewodnicz¹cy Komisji Owiaty, Zdrowia i Spraw
Socjalnych  przewodnicz¹cy,
2) przedstawiciel Rady Miejskiej  cz³onek,
3) przedstawiciel Zarz¹du Miasta  cz³onek,
4) przedstawiciel Zespo³u Obs³ugi Placówek Owiatowych  cz³onek,
5) przedstawiciel gimnazjum  cz³onek,
6) przedstawiciel szko³y ponadgimnazjalnej  cz³onek.
2. Komisjê Stypendialn¹ powo³uje Zarz¹d Miasta.
3. Posiedzenie komisji powinno siê odbyæ nie póniej ni¿
w ci¹gu 15 dni po up³ywie terminu sk³adania wniosków o stypendia.
W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy komisji uprawniony jest do zwo³ania posiedzenia komisji w
innych terminach.
§6
1. Stypendia przyznawane s¹ na okres:
 od padziernika do stycznia (4 m-ce),
 od marca do czerwca (4 m-ce).
2. W przypadku ra¿¹cego naruszenia przez stypendystê
obowi¹zków ucznia/studenta przyznaj¹cy stypendium,
na wniosek Komisji, mo¿e cofn¹æ przyznane stypendium lub wstrzymaæ jego wyp³atê.
§7
1. Liczba i wysokoæ stypendiów, uzale¿niona od wysokoci rodków zaplanowanych w bud¿ecie miasta, ustalana bêdzie corocznie przez Zarz¹d Miasta.
2. Stypendia bêd¹ wyp³acane w okresach miesiêcznych
ostatniego dnia danego miesi¹ca.

2001
UCHWA£A Nr XXXVIII/255/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 26 padziernika 2001 r.
w sprawie: wydawania nowych zezwoleñ na wykonywanie przewozu osób taksówkami w roku 2002 we W³adys³awowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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. 17 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. z 1997 r. Nr
141, poz. 942, zm. z 1997 r. Nr 158, poz. 1045, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 963, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) Rada Miejska we W³adys³awowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê na 2002 r. limit wydania (1) jednego nowego
zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu
osób taksówkami osobowymi we W³adys³awowie.
§2
Wykonywanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta W³adys³awowa.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy Urzêdu Miejskiego we W³adys³awowie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

2002
UCHWA£A Nr XXXVIII/256/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 26 padziernika 2001 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y Nr VIII/47/1999 Rady Miejskiej we W³adys³awowie z dnia 22 kwietnia 1999 r. dot.
ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu, zasad usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz warunków
sprzeda¿y tych napojów.
Na podstawie 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 zm. Nr 34 z
1984 r. poz. 184, Nr 33 z 1987r. poz. 180, Nr 35 z 1989 r.
poz. 192, Nr 34 z 1990 r. poz. 198, Nr 73 z 1990 r. poz. 431,
Nr 73 z 1991 r. poz. 321, Nr 94 z 1991r. poz. 419, Nr 40 z
1993 r. poz. 184, Nr 127 z 1996 r. poz. 593, Nr 113 z 1997 r.
poz. 732, Nr 121 z 1997 r. poz. 770, Nr 88 z 1997 r. poz. 554,
Nr 106 z 1998 r. poz. 668, Nr 12 z 2000 r. poz. 136, Nr 120 z
2000 r. poz. 1268, Nr 60 z 2001 r. poz. 610) oraz art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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), po uzyskaniu opinii
Dowódcy Garnizonu W³adys³awowo, Rada Miejska we
W³adys³awowie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VIII/47/99 Rady Miejskiej we W³adys³a-
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Poz. 2002, 2003, 2004

wowie z dnia 22 kwietnia 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala siê dla terenu Miasta W³adys³awowa:
1) 95 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y
2) 75 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y.
2. Dodaje siê w § 2 ust. 5 w brzmieniu:
5. Sprzeda¿ i podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu
mo¿e odbywaæ siê na imprezach na wolnym powietrzu tylko za zezwoleniem i w miejscach wyznaczonych przez Zarz¹d Miasta.
3. Dodaje siê w § 4 ust. 3 w brzmieniu:
3. Na sprzeda¿ podmiotom posiadaj¹cym zezwolenie
oraz jednostkom OSP mog¹ byæ wydawane jednorazowe zezwolenia na okres 2 dni.


Strefa I
7. lokale na komercyjn¹
dzia³alnoæ owiatow¹

Stawki

Strefa II

2 z³

2 z³


§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kobylnica.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

2004

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
W³adys³awowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

2003
UCHWA£A Nr XXXI/377/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 30 padziernika 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad zarz¹du mieniem
gminy.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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 Kobylnicy uchwala, co nastêpuje:

ZAMIANA
z dnia 30 padziernika 2001 r.
porozumienia Kierownika Urzêdu Rejonowego
w Kocierzynie i Rady Miejskiej w Kocierzynie
z dnia 29 czerwca 1992 r.
w sprawie prowadzenia przez ograny miasta Kocierzyna niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej
nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu Rejonowego w Kocierzynie (Dz. Urz. Województwa Gdañskiego z 1992 r. Nr 16, poz. 91, z 1995 r. Nr 9, poz. 47 i Nr 24,
poz. 113 oraz 1997 r. Nr 66, poz. 253).
Dzia³aj¹c na podstawie art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
13 padziernika 1998 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy
reformuj¹ce administracjê pubhliczn¹ (Dz. U. Nr 133, poz.
872 z pón. zm.) oraz § 2, 3 i 4 rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 29 grudnia
1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych
i technicznych, jakie powinny zostaæ spe³nione przez
gminy wnioskuj¹ce o przejêcie zadañ i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2000 r. Nr
1, poz. 4) w zwi¹zku z § 2 i 5 porozumienia Starosta Kocierski postanawia:
§1
Zmieniæ zakres powierzonych porozumieniem spraw
do prowadzenia przez organy gminy poprzez skrelenie
ust. 1 w § 1, tj. spraw z zakresu geodezji i gospodarki
gruntami.

§1

§2

W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr III/29/98 Rady Gminy
w Kobylnicy z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie zasad
zarz¹du mieniem gminy zmienionej uchwa³¹ Nr XVII/214/
2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. oraz uchwa³¹ Nr XXV/292/
2001 z dnia 15 marca 2001 r. dodaje siê pkt 7 w brzmieniu:

Zmiania porozumienia podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w
¿ycie z dniem 31 grudnia 2001 r.
Starosta
Z. Stencel

Dziennik Urzêdowy
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2005
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr PCC/418A/438/W/3/2001/BK

Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Skarszewach,
koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres od 20 wrzenia
2000 r. do 20 wrzenia 2010 r.
Zastêpca Dyrektora
Departamentu Koncesji
J. Be³kowski

W dniu 13 listopada 2001 r. na wniosek przedsiêbiorcy: Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplne Sp. z
o.o. z siedzib¹ w Lêborku, przy ul. Pionierów 11, kod. pocz.
84-100, zosta³y zmienione warunki prowadzonej przez
Koncesjonariusza dzia³alnoci w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a.

2007
UCHWA£A Nr XXXVIII/283/2001
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 20 listopada 2001 r.

UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 28 padziernika 1998 r., Nr PCC/418/438/
U/OT1/98/S.A., udzielono przedsiêbiorcy: Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Lêborku, koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na
okres do 30 padziernika 2008 r.
Wnioskiem z dnia 7 wrzenia 2001 r., znak MPEC 340/
2001, Koncesjonariusz wyst¹pi³ o przesuniêcie do roku
2004 terminu realizacji warunku zawartego w punkcie
2.2.7 ww. koncesji, zobowi¹zuj¹cego Koncesjonariusza
do wyposa¿enia w³asnych wêz³ów cieplnych w eksploatowanych sieciach ciep³owniczych w uk³ady automatycznej regulacji.
Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianê ww.
decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki zosta³ uznany za uzasadniony.
Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki mo¿e
zmieniæ warunki wydanej koncesji z urzêdu lub na wniosek przedsiêbiorstwa energetycznego.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sierakowice, dotycz¹cego obszaru dz. nr 702/6 gm. Sierakowice.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr
111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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)
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy n/w obszaru:
1) OBSZAR nr 1  teren rolny, dzia³kê nr 702/6 przeznacza siê pod rzemios³o uci¹¿liwe.
§2
Ustalenia planu dla terenu w/w s¹ nastêpuj¹ce:

2006
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
WCC/887A/9658/W/3/2001/RW
W dniu 22 padziernika 2001 r. na wniosek Gminnej
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ na os. Sikorskiego 13, 83-250 Skarszewy, postanowiono zmieniæ
przedmiot i zakres dzia³alnoci okrelonej w koncesji na
wytwarzanie ciep³a.
UZASADNIENIE
Zarz¹d Gminnej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Skarszewach:
 poinformowa³ o przyjêciu do eksploatacji kot³owni
olejowej, o mocy 0,29 MWt, zlokalizowanej w Kamierowskich Piecach  na podstawie umowy zawartej w
dniu 25 padziernika 2000 r. z Gmin¹ Skarszewy,
 wniós³ o rozszerzenie przedmiotu i zakresu dzia³alnoci okrelonej w koncesji na wytwarzanie ciep³a
o ww. kot³owniê.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³
zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 13 wrzenia 2000 r. Nr WCC/
877/9658/N/1/2/2000/AS, w sprawie udzielenia Gminnej

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1
1.
2.
3.
4.

WIE SIERAKOWICE
NR DZIA£KI 702/6
POWIERZCHNIA ok. 0,30 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
rzemios³o uci¹¿liwe
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
PRU  teren rzemios³a uci¹¿liwego
ZI  zieleñ izolacyjna
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna,
b) powierzchnia dzia³ki: 0,30 ha,
c) rodzaj zabudowy: zabudowa techniczna i zabudowa socjalna, parterowa,
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 70% terenu dzia³ki,
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zale¿na od potrzeb technologicznych, zabudowa socjalna  parterowa,
f) linia zabudowy: 6,0 m od krawêdzi jezdni drogi gminnej.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd i wyjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie
w³asnej dzia³ki
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Poz. 2007, 2008

8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni,
c) odprowadzenie wód opadowych: z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze do odbiornika poza granicami dzia³ki,
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, pod warunkiem, ¿e moc szczytowa obiektu po zmianie na projektowan¹ funkcjê nie
ulegnie zmianie,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne),
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów przez
koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe, na
wytwarzanie odpadów produkcyjnych nale¿y uzyskaæ zgodê Starostwa Powiatowego.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ (ZI) jak na rys. planu,
b) w nowo realizowanych obiektach nale¿y stosowaæ
technologie ograniczaj¹ce oddzia³ywanie na rodowisko.
11. STAWKA PROCENTOWA
10%
12. INNE ZAPISY
zasiêg szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania na
rodowisko i zdrowie ludzi nie mo¿e wykraczaæ poza
granice w³asnej dzia³ki.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
gminy Sierakowice (za³¹cznik graficzny nr 1)
§4
Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 10%.
§5
Niniejszy plany zagospodarowania przestrzennego wsi
Sierakowice, obejmuj¹cy obszary wymienione w § 1 pkt 1,
stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego ogólnego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sierakowice, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VIII/36/90 Rady Gminy w
Sierakowicach z dnia 24 padziernika 1990 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 31, poz. 269 z 1990 r.), zmiana uchwa³a Nr XXIII/
140/93 z 27 stycznia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13,
poz. 72 z 1993 r.) który to plan traci moc we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu (za³¹cznik graficzny
nr 1).
§6
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Sierakowice,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 5 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

2008
UCHWA£A Nr XLIII/342/2001
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/76/95 Rady Gminy
Wejherowo z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie umieszczania og³oszeñ i reklam na obiektach stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Wejherowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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, Nr 89, poz. 971) Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Za³¹cznik do uchwa³y Rady Gminy Wejherowo Nr IX/
76/95 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 kwietnia 1995 r.
w sprawie op³at za reklamy otrzymuje brzmienie:
wysokoæ minimalnych rocznych op³at za umieszczenie og³oszeñ i reklam na obiektach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Wejherowo
1. Minimalne roczne stawki op³at za m2 wynosz¹:
a) reklamy w formie tablic 107,-z³,
b) reklamy wietlne 119,-z³,
c) reklamy malowane na cianach budynków i innych obiektach 36,-z³,
d) zbiorcze reklamy w formie tablic umieszczane na
budynkach i innych obiektach 107,-z³,
e) gabloty przeznaczone do og³oszeñ i reklam wymiennych 36,-z³.
2. Op³atê pobiera siê za rok kalendarzowy w terminie
do dnia 15 marca ka¿dego roku licz¹c miesi¹c rozpoczêty jako ca³y.
3. Przy obliczaniu op³at zaokr¹gla siê wartoæ powierzchni reklamy do jednoci w ten sposób, ¿e:
 0,5 m2 i wiêcej podwy¿sza siê do jednoci,
 mniej ni¿ 0,5 m2 podwy¿sza siê do 0,5 m2.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2008, 2009, 2010
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4. Do wskazanych powy¿ej stawek nale¿y doliczyæ podatek VAT je¿eli obowi¹zek naliczania podatku wynika z
przepisów prawa.
§2

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Wejherowo Nr XXVI/
234/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

2009
UCHWA£A Nr XLIII/345/2001
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad polityki czynszowej w lokalach mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad zasobu
mieszkaniowego Gminy Wejherowo.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 art. 7, art. 8 pkt 1 i art.
24 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), w zwi¹zku z
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74;
zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr
113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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 Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawkê bazow¹ czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach wchodz¹cych w sk³ad gminnego zasobu mieszkaniowego ustala
Zarz¹d Gminy w formie uchwa³y na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale oraz ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIII/345/2001
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad
polityki czynszowej
Czynniki podwy¿szaj¹ce
i obni¿aj¹ce wartoæ u¿ytkow¹ lokalu
1. Ustala siê nastêpuj¹ce czynniki podwy¿szaj¹ce:
a) 10%  dla lokali posiadaj¹cych instalacjê c.o. (dot.
ca³ego budynku) lub kanalizacyjn¹,
b) 10%  dla lokali po³o¿onych w ma³ych domach
mieszkalnych (do 4-ch mieszkañ),
c) 10%  dla lokali po³o¿onych na terenie Bolszewa,
Gocicina i Orla.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce czynniki obni¿aj¹ce:
a) 20%  dla lokali nie posiadaj¹cych instalacji wodoci¹gowo  kanalizacyjnej,
b) 5%  dla lokali posiadaj¹cych dostêp do wody na
posesji lub w budynku lecz poza lokalem,
c) 5%  dla lokali po³o¿onych na strychach, w suterynie,
d) 5%  dla lokali posiadaj¹cych ciemne kuchnie.
3. Dopuszcza siê ³¹czne stosowanie czynników okrelonych w punkcie 1 i 2, przy czym ³¹czna stawka czynszu
ze zwy¿kami i obni¿kami nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 130%
i ni¿sza ni¿ 70% stawki bazowej.

2010
UCHWA£A Nr XLIII/346/2001
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at rodziców za wiadczenia Samorz¹dowego Przedszkola w Gocicinie.

Stawka czynszu okrelona w § 1 pkt 1 bêdzie ró¿nicowana poprzez stosowanie czynników podwy¿szaj¹cych
lub obni¿aj¹cych okrelonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

W zwi¹zku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr
141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz.
1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:

§3

§1

Stawka czynszu za 1
lokalu socjalnego wynosi 50%
stawki bazowej, o której mowa w § 1, przy czym zasady z
§ 2 stosuje siê odpowiednio.

1. Rada Gminy ustala, ¿e ponoszone przez rodziców dzieci
op³aty za wiadczenia w Samorz¹dowym Przedszkolu
w Gocicinie, wynosz¹:
a) 80,-z³ miesiêcznie dla dzieci, których co najmniej jedno z rodziców jest pracownikiem KLOSE Gociciñskiej Fabryki Mebli,
b) 100,-z³ miesiêcznie dla dzieci pozosta³ych.
2. Wysokoæ op³aty wskazana w pkt 1a uzasadniona jest
nak³adami finansowymi dokonywanymi na rzecz Przedszkola przez KLOSE Gociciñsk¹ Fabrykê Mebli.

§2

m2

§4
1. W uchwale Rady Gminy Wejherowo nr X/78/95 z dnia
29 czerwca 1995 r. skrela siê § 5.
2. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Wejherowo nr XXVI/
237/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2010, 2011
§2

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXVI/239/2000 Rady Gminy Wejherowo z dnia
19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia odp³atnoci za
korzystanie dziecka z przedszkola.

985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), w zwi¹zku z art. 18 ust. 3
ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (t.j. Dz. U. z
1988 r. Nr 27, poz. 195 ze zm.) Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co nastêpuje:

§3

§1

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

Ustala siê wysokoæ cen biletów jednorazowych w komunikacji podmiejskiej we wsi £ê¿yce wed³ug za³¹cznika
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2

Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

Ustala siê wysokoæ cen biletów okresowych w komunikacji podmiejskiej we wsi £ê¿yce wed³ug za³¹cznika
nr 2 do niniejszej uchwa³y.

2011

§3

UCHWA£A Nr XLIII/347/2001
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie cen biletów i wysokoci innych op³at w komunikacji podmiejskiej w £ê¿ycach na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.

Ustala siê wysokoæ op³at dodatkowych w komunikacji podmiejskiej we wsi £ê¿yce wed³ug za³¹cznika nr 3 do
niniejszej uchwa³y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

Projekt taryfy dla Gminy Wejherowo

Za³¹cznik Nr 1

Ceny biletów jednorazowych

Rodzaj linii

Przejazdy w granicach Redy z Wejherowem
normalny

Przejazdy w obrêbie sieci komunikacyjnej
przekraczaniem granic administracyjnych
miast*

ulgowy

normalny

ulgowy

Zwyk³a

1,60 z³

80 gr

3,00 z³

1,50 z³

Pospieszna,
specjalna i nocna

2,00 z³

1,00 z³

3,50 z³

1,75 z³

Za przewóz baga¿u, wózka lub psa ustala siê op³atê w wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na
danym rodzaju linii.
Na liniach specjalnych obowi¹zuj¹ bilety jednorazowe.
Ceny biletów okresowych

Bilet miesiêczny imienne
Rodzaj linii

Za³¹cznik Nr 2
Bilet na okaziciela

wa¿ny od pon. do pt.

wa¿ny codziennie

wa¿ny codziennie

normalny ulgowy normalny ulgowy

przez miesi¹c

przez dekadê

Zwyk³e, posieszne
i nocne na obszarach
Redy

38 z³

Zwyk³e, posieszne i nocne
na obszarach Rumi i Redy
z Wejherowem

58 z³

19 z³

29 z³

48 z³

24 z³

59 z³

21 z³

68 z³

34 z³

79 z³

28 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2011, 2012, 2013
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Na liniach pospiesznych i nocnych nie dopuszcza siê dop³at do biletów okresowych wa¿nych na liniach zwyk³ych
na danym obszarze.
Okresowy nie podlega przeliczeniu na bilety jednorazowe. W przypakdu przejazdu na podstawie biletu okresowego na obszarze jednego miasta (gminy), po przekroczeniu granicy taryfowej obowi¹zuje bilet jednorazowy
w cenie dla nastêpnego miasta (gminy).
Za³¹cznik Nr 3
Op³aty dodatkowe
1. Op³ata dodatkowa za przejazd bez wa¿nego biletu 
100 z³.
2. Op³ata dodatkowa za przewo¿enie zwierz¹t i rzeczy
objêtych op³ata taryfow¹ bez wa¿nego biletu lub przewo¿enie rzeczy wy³¹czonych z przewozu rodkami
transportu miejskiego  40 z³.
3. Op³ata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianê trasy
rodka transportowego  300 z³.
4. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej bezporednio kontroluj¹cemu, wysokoæ op³at dodatkowych
okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 50%.
5. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej w ci¹gu 7
dni od daty wystawienia dokumentu zobowi¹zuj¹cego do uiszczenia tej op³aty, wysokoæ op³at dodatkowych okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 30%.
6. Zwrot zrycza³towanych kosztów za anulowanie op³aty
dodatkowej  10 z³.

2012
UCHWA£A Nr XLIII/343/2001
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie op³at za dostawê wody oraz pozosta³ych
op³at zwi¹zanych z budow¹ sieci wodoci¹gowej na terenie Gminy Wejherowo na rok 2002.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr
9, poz. 43 ze zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz.
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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 ust. 2 Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. 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 1998 r. Nr 132, poz.
863 oraz z 1999 r. Nr 36, poz. 356) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Na podstawie kosztów utrzymania i eksploatacji wodoci¹gów gminnych w 2001 r. oraz planowanych kosztów w 2002 r. ustala siê stawkê op³at za wodê dostarcza-

n¹ z wodoci¹gów Gminy Wejherowo w 2002 r. w wysokoci:
 1,86 z³ za 1 m3 + podatek VAT dla gospodarstw domowych,
 2,50 z³ za 1 m3 + podatek VAT dla dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Za korzystanie z urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej w
postaci wykonania nowego przy³¹cza przez odbiorcê
wody do wodoci¹gu gminnego op³ata wynosi 1.000,-z³
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke

2013
UCHWA£A Nr XLIII/344/2001
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie op³at za wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych Gminy Wejherowo w roku 2002.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43 ze zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 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, Nr 89, poz. 971) oraz
§ 3 ust. 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. 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 1998 r. Nr 132, poz. 863 oraz z 1999 r. Nr 36,
poz. 356) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³ata za wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych w K¹pinie wynosi 10,0,-z³ netto + podatek VAT.
§2
Podstaw¹ ustalenia iloci cieków wprowadzanych do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych jest 80% iloci wody pobranej
przez odbiorcê w okresie rozliczeniowym.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Bojke
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2014
UCHWA£A Nr XL/592/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 25 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 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, Nr 73, poz. 431; z 1991 r. 73 poz. 321,
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, Nr
121, poz. 770; z 1998 r. Nr 108, poz. 668; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 60, poz. 610), art.
40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.
74; zm: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr
113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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, Nr
89, poz. 971) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla miasta Rumi 50 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

2015
UCHWA£A Nr XLI/608/2001
Rady Miejskiej w Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeñ
Hali Widowiskowo-Sportowej oraz obiektów sportowych Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Rumi.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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, Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 43 ust. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 , poz. 543) i art. 4
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ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 432, z 1997 r.
Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz.
668) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady korzystania z pomieszczeñ Hali Sportowo-Widowiskowej oraz obiektów sportowych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy oddanych w trwa³y zarz¹d Miejskiemu Orodkowi Sportu i Rekreacji w Rumi.
§2
O sposobie korzystania z pomieszczeñ i obiektów, o
których mowa w § 1 decyduje Dyrektor Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Rumi w oparciu o zasady ustalone niniejsz¹ uchwa³¹.
§3
Pomieszczenia hali oraz obiekty sportowe MOSiR mog¹
byæ przedmiotem umów najmu, dzier¿awy, u¿ytkowania
lub u¿yczenia.
§4
1. Wynajem pomieszczeñ na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej nastêpuje po przeprowadzeniu przetargu.
2. Korzystanie z boisk sportowych hali i stadionu przez
gminne placówki owiatowo  wychowawcze nastêpuje nieodp³atnie wg zasad okrelonych przez dyrektora MOSiR i placówki.
3. Korzystanie z boisk sportowych hali i stadionu przez
powiatowe placówki owiatowo  wychowawcze z siedzib¹ w Rumi oraz kluby i organizacje sportowe z terenu Rumi nastêpuje na podstawie umowy zawartej w
trybie bezprzetargowym po kosztach, o których mowa
w § 8 uchwa³y.
4. Korzystanie z boisk sportowych hali i stadionu, przez
kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe, które na
podstawie odrêbnej umowy z Zarz¹dem Miasta i swojego statutu promuj¹ Miasto Rumia mo¿e nast¹piæ nieodp³atnie na warunkach ustalonych w umowie z Dyrektorem MOSiR za wyj¹tkiem organizowanych przez
te podmioty imprez biletowanych w tych obiektach.
5. W przypadku organizowania przez podmioty wymienione w ust. 4 imprez biletowanych korzystanie z hali
nastêpuje odp³atnie wg zasad ustalonych odrêbn¹
umow¹ pomiêdzy Dyrektorem MOSiR a organizatorem
imprezy.
6. Wynajem pomieszczeñ na krótkotrwa³e imprezy okazjonalne oraz na zajêcia sportowo-rekreacyjne mo¿e
nast¹piæ w trybie bezprzetargowym wg zasad okrelonych przez dyrektora MOSiR.
§5
Zawieranie umów, o których mowa w § 4 mo¿e nast¹piæ na okres do 3 lat z równoczesnym zawiadomieniem
Zarz¹du Miasta oraz za zgod¹ Zarz¹du Miasta, gdy umowa zawierana jest na okres powy¿ej 3 lat.
§6
1. Najemcy i dzier¿awcy lokali u¿ytkowych oraz boisk
sportowych hali i stadionu op³acaj¹ czynsz w wysokoci ustalonej w przetargu lub wynegocjowanej przez
strony, je¿eli wynajêcie lokalu nastêpuje w trybie bezprzetargowym.
2. Wysokoæ stawek czynszu stanowi¹cych cenê wyjcio-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2015, 2016

 2314 

w¹ w przetargu lub negocjacjach ustala corocznie dyrektor MOSiR a zatwierdza Zarz¹d Miasta.
3. Najemcy i dzier¿awcy lokali u¿ytkowych poza op³acaniem czynszu op³acaj¹ równie¿ koszty eksploatacyjne
wg zrycza³towanych stawek miesiêcznych liczonych za
1 m2 powierzchni lokali.

wy u¿ytkowania lub u¿yczenia wymagaj¹ dostosowania
do postanowieñ niniejszej uchwa³y w terminie 3 miesiêcy od daty og³oszenia uchwa³y za uprzednim okresem
wypowiedzenia przewidzianym w Kodeksie Cywilnym dla
danego rodzaju umowy.

§7

Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi MOSiR
w Rumi.

Ceny biletów na imprezy sportowe i kulturalne organizowane przez MOSiR w obiektach sportowych Orodka,
z wyj¹tkiem imprez otwartych organizowanych przez Gminê dla ludnoci, a tak¿e ceny za korzystanie z urz¹dzeñ
zaplecza rekreacyjnego, ustala Dyrektor MOSiR uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi koszty, o których mowa w § 8 i
ewentualny zysk.

§ 11

§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

§8
1. Do kosztów eksploatacyjnych pomieszczeñ wlicza siê
koszty zwi¹zane ze zu¿yciem:
 energii elektrycznej i ciep³a,
 rodków czystoci,
 wody oraz odprowadzeniem cieków i nieczystoci
sta³ych,
 koszty ubezpieczenia obiektu.
2. Do kosztów administracyjnych zalicza siê koszty zwi¹zane z:
 z korzystaniem z telefonu,
 z zakupem materia³ów biurowych,
 z kosztami transportu zwi¹zanymi z przygotowaniem
imprez.
3. Do kosztów obs³ugi zalicza siê koszty zwi¹zane z:
 z zatrudnieniem pracowników,
 z zapewnieniem ochrony.
4. Wysokoæ wy¿ej wymienionych kosztów ustala corocznie dyrektor MOSiR a zatwierdza Zarz¹d Miasta uwzglêdniaj¹c urzêdowe ceny noników energii.
§9
1. Umieszczanie reklam na nieruchomoci oraz budynkach MOSiR nastêpuje odp³atnie wg zasad okrelonych
odrêbnymi uchwa³ami Rady Miejskiej Rumi.
2. Umieszczanie reklam wewn¹trz budynków MOSiR nastêpuje odp³atnie. Wysokoæ op³aty za 1 m2 powierzchni reklamy ustala siê w drodze negocjacji miêdzy stronami, przy czym cena za 1 m2 powierzchni reklamy nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 200 z³ miesiêcznie, a w przypadku
reklam umieszczonych w czasie imprez, op³ata jednorazowa nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 150 z³ za 1 m2 powierzchni reklamy.
3. Dopuszcza siê mo¿liwoæ umieszczania reklam sta³ych
lub jednorazowych na pod³odze hali sportowej na podstawie umowy zawartej z dyrektorem MOSiR przy czym
cena 1 m2 reklamy sta³ej nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 1000
z³ miesiêcznie, a jednorazowej nie mniej ni¿ 2000 z³ za
1 m2.
4. Ceny ustalone w ust. 2 podlegaj¹ corocznej waloryzacji w wysokoci wskanika wzrostu cen i us³ug konsumpcyjnych og³oszonego przez G³ówny Urz¹d Statystyczny za rok poprzedzaj¹cy waloryzacjê, licz¹c od
nastêpnego miesi¹ca po miesi¹cu, w którym wskanik
ten zosta³ og³oszony w Monitorze Polskim.
§ 10
Dotychczasowe postanowienia umów najmu, dzier¿a-

2016
UCHWA£A Nr XLI/609/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.
74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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, Nr 89, poz. 971), w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 2) i ust.
3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733) oraz art. art. 21 ust.
1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668,
Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118; z 1999 r. Nr 20, poz.
170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 238; z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194) Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Mieszkaniowy zasób gminy tworz¹ lokale stanowi¹ce
w³asnoæ gminy albo komunalnych osób prawnych lub
spó³ek prawa handlowego utworzonych z udzia³em
gminy, z wyj¹tkiem towarzystw budownictwa spo³ecznego, a tak¿e lokale pozostaj¹ce w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
§2
Mieszkaniowy zasób gminy przeznacza siê na:
1) lokale mieszkalne,
2) lokale zamienne,
3) lokale socjalne,
4) lokale chronione.
§3
1. Lokale mieszkalne przeznacza siê dla osób w trudnej
sytuacji mieszkaniowej i materialnej.
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2. Za osoby pozostaj¹ce w trudnych warunkach mieszkaniowych uznaje siê osoby mieszkaj¹ce w lokalach,
w których na jedn¹ osobê w rodzinie przypada mniej
ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi, a w przypadku osób samotnych 10 m2, a tak¿e osoby zamieszkuj¹ce w pomieszczeniach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi.
3. Za osoby pozostaj¹ce w trudnych warunkach materialnych uznaje siê:
1) w przypadku osób samotnych  osoby, których dochód miesiêczny w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o przyznanie lokalu nie przekracza 150% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w
dniu z³o¿enia wniosku,
2) w przypadku rodzin  osoby, których dochód miesiêczny w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enia wniosku o przyznanie lokalu nie przekracza
100% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu
z³o¿enia wniosku.
§4
1. Lokale zamienne mog¹ byæ przyznawane osobom zajmuj¹cym mieszkania stanowi¹ce w³asnoæ gminy przeznaczone do remontu, rozbiórki lub wymagaj¹ce napraw, o ile zakres prac wymaga ich opró¿nienia oraz
osobom, które zajmuj¹ lokale niezbêdne gminie.
2. W przypadku, gdy opró¿nienie lokalu przez najemcê
zwi¹zane jest z konieczn¹ napraw¹ lokalu, najemca obowi¹zany jest do przeniesienia siê do lokalu zamiennego na koszt gminy, jednak na czas nie d³u¿szy ni¿ rok.
§5
1. Lokal socjalny mo¿e byæ przyznawany osobom:
1) ¿yj¹cym w niedostatku i znajduj¹cym siê w trudnych
warunkach mieszkaniowych, zgodnie z § 3 ust. 2,
2) pozbawionym mieszkañ wskutek klêski ¿ywio³owej,
katastrofy budowlanej lub po¿aru,
3) uprawnionym do otrzymania lokalu socjalnego na
podstawie orzeczenia s¹dowego.
2. Za osoby ¿yj¹ce w niedostatku uwa¿a siê:
1) w przypadku osób samotnych  osoby, których dochód miesiêczny w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o przyznanie lokalu nie przekracza 120% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w
dniu z³o¿enia wniosku,
2) w przypadku rodzin  osoby, których dochód miesiêczny w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o przyznanie lokalu nie przekracza
80% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wniosku.
§6
Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego w przypadkach zaistnienia okolicznoci, o których mowa w art.
12 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, umo¿liwiaj¹c¹ ubieganie siê o
wynajêcie lokalu socjalnego z zasobów gminy, ustala siê
zgodnie z zapisem § 5 ust. 2.
§7
1. Lokal chroniony przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub upoledzeniem umys³owym,
które ukoñczy³y 18 rok ¿ycia i utraci³y oparcie w domu
rodzinnym lub oparcie to jest niewystarczaj¹ce.
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2. O przeznaczeniu lokalu na lokal chroniony decyduje
Zarz¹d Miasta.
3. Umowê najmu na lokal chroniony zawiera Zarz¹d Miasta po zasiêgniêciu opinii Komisji do Spraw Mieszkañ
Chronionych powo³anej przez kierownika Miejskiego
Orodka Pomocy Spo³ecznej.
4. Nadzór nad lokalami chronionymi sprawuje Kierownik
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej, który wspó³pracuje z Administracj¹ Budynków Komunalnych w
zakresie administrowania.
§8
1. Powierzchnia pokoi w lokalach mieszkalnych winna
wynosiæ w przypadku rodzin 5-10 m2 na jedn¹ osobê
uprawnion¹, a w przypadku osób samotnych 7-20 m2.
2. Powierzchniê, o której mowa w ust. 1 mo¿na podwy¿szyæ o 10 m2, je¿eli w rodzinie jest osoba niepe³nosprawna poruszaj¹ca siê na wózku.
3. Powierzchnia pokoi w lokalu socjalnym winna wynosiæ w przypadku rodzin 5  7 m2 na jedn¹ osobê uprawnion¹, a w przypadku osób samotnych 10  14 m2.
4. Powierzchnia pokoi w lokalu zamiennym winna byæ
taka jak w lokalu dotychczas u¿ywanym; warunek ten
uznaje siê za spe³niony, je¿eli na cz³onka gospodarstwa
domowego przypada 10 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 
20 m2.
§9
1. W pierwszej kolejnoci gmina zawiera umowy najmu z
osobami, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.
2. Powy¿sze nie dotyczy umów na najem lokali chronionych.
§ 10
Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na czas
oznaczony z mo¿liwoci¹ jej przed³u¿enia na nastêpny
okres, je¿eli najemca nadal znajduje siê w sytuacji uzasadniaj¹cej zawarcie umowy.
§ 11
1. W przypadku, gdy najemca opuci³ lokal, a pozostali
w nim jego zstêpni, wstêpni, pe³noletnie rodzeñstwo
lub osoba, która pozostawa³a faktycznie we wspólnym
po¿yciu ma³¿eñskim z najemc¹, gmina mo¿e zawrzeæ z
nimi umowê najmu, o ile osoby te zamieszkiwa³y stale
z najemc¹ do chwili jego wyprowadzenia siê. Nie dotyczy to osób, które maj¹ tytu³ prawny do zajmowania
innego lokalu mieszkalnego.
2. Powy¿sz¹ zasadê stosuje siê odpowiednio do osób,
które pozosta³y w lokalu po mierci najemcy, o ile nie
wst¹pi³y w najem na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego.
§ 12
1. Je¿eli lokal posiadaj¹cy wspólny korytarz z innym lokalem zostaje opró¿niony, gmina mo¿e przyznaæ go najemcy, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
 zajmuje lokal posiadaj¹cy wspólny korytarz z lokalem opró¿nionym,
 na bie¿¹co reguluje nale¿noci z tytu³u najmu,
 powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na 1 cz³onka rodziny najemcy jest mniejsza ni¿ 10 m2,
2. Postanowienia pkt 1 nie dotycz¹ najemców lokali socjalnych.
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§ 13
Przy obliczaniu dochodu miesiêcznego, o którym mowa
w § 3 ust. 3 i § 5 ust. 2, stosuje siê zasady obliczania dochodu przy przyznawaniu dodatków mieszkaniowych.
§ 14
1. Wnioski o przyznanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego sk³adane s¹ w Wydziale Polityki Gospodarczej,
Mieszkaniowej i Ochrony rodowiska. Wnioski, które
nie spe³niaj¹ warunków okrelonych w §§ 3 i 5 niniejszej uchwa³y, zostaj¹ za³atwione odmownie.
2. Wnioski, które spe³niaj¹ kryteria okrelone w §§ 3 i 5,
do czasu ich za³atwienia, s¹ weryfikowane nie rzadziej
ni¿ raz na 2 lata. Wnioski, które w czasie weryfikacji,
przesta³y spe³niaæ w/w kryteria zostaj¹ za³atwione odmownie. Przy weryfikacji wniosków bierze siê pod
uwagê dochody z 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ
weryfikacji oraz najni¿sz¹ emeryturê w obowi¹zuj¹c¹
w tym dniu.
3. Lokale mieszkalne i socjalne przyznaje siê na rzecz osób
zakwalifikowanych do wynajmu lokalu przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ Rady Miejskiej, utworzon¹
na podstawie odrêbnej uchwa³y, z zastrze¿eniem § 15.
4. Projekty list osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu z zasobów gminy sporz¹dzane s¹ po przeanalizowaniu wniosków o przyznanie lokalu z³o¿onych w
Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony rodowiska.
5. Projekty w/w list wywiesza siê do publicznej wiadomoci na okres 1 miesi¹ca. Ostateczne listy sporz¹dza
siê po rozpatrzeniu wniesionych w tym terminie odwo³añ.
6. Warunki mieszkaniowe wnioskodawców winny byæ
potwierdzone przez wizjê lokaln¹ przeprowadzon¹
przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹.
7. Listy osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu s¹
weryfikowane przynajmniej raz na dwa lata oraz przed
zawarciem umowy najmu pod wzglêdem spe³niania
kryteriów okrelonych w niniejszej uchwale. O ile osoba nie spe³nia kryteriów, na podstawie których zosta³a
zakwalifikowana od przyznania lokalu z zasobów gminy, zostaje skrelona z listy.
§ 15
Nie wymagaj¹ umieszczenia na licie, o której mowa
w § 14:
1) osoby, o których mowa w §§ 11 i 12,
2) osoby, które ubiegaj¹ siê o lokal zamienny, zgodnie
z § 4,
3) osoby, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,
4) osoby, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, o ile orzeczono eksmisjê z lokalu stanowi¹cego w³asnoæ
gminy,
5) osoby, o których mowa w § 7.
§ 16
Osoba umieszczona na licie, o której mowa w § 14,
zostaje skrelona z tej listy w przypadku:
1) zawarcia umowy na wykonanie nadbudowy lub zagospodarowanie strychu w budynku stanowi¹cym
w³asnoæ lub wspó³w³asnoæ gminy,
2) samowolnego zajêcia lokalu stanowi¹cego w³asnoæ
gminy,

3) odmowy przyjêcia zaproponowanego przez gminê lokalu, bez uzasadnionego powodu.
§ 17
1. Zgodê na zamianê lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do tego zasobu gminy a
osobami zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach musi
wyraziæ Zarz¹d Miasta.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków o zamianê lokali Zarz¹d
Miasta uwzglêdnia warunki mieszkaniowe i materialne
stron oraz racjonalne wykorzystanie posiadanego zasobu mieszkaniowego, z uwzglêdnieniem zasad przyznawania lokali, okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹.
3. Rejestr osób zainteresowanych zamian¹ lokali prowadzi Wydzia³ Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i
Ochrony rodowiska.
§ 18
O przyznaniu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
decyduje Zarz¹d Miasta.
§ 19
1. Najemcom lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób
gminy, dokonuj¹cym zamiany lokalu wiêkszego na wolny lokal mniejszy dostarczony przez gminê, przys³uguje ekwiwalent pieniê¿ny w wysokoci 150-krotnoci
czynszu za ró¿nicê powierzchni u¿ytkowej lokali.
2. Podstawê do obliczenia ekwiwalentu stanowi czynsz
obowi¹zuj¹cy w lokalu zwalnianym przez najemcê.
§ 20
Przy obliczaniu udzia³u czêci wspólnej poszczególnych
najemców zamieszkuj¹cych na wspólnym korytarzu bierze siê pod uwagê stosunek powierzchni pomieszczeñ
bêd¹cych do wy³¹cznej dyspozycji tych najemców do
sumy powierzchni pomieszczeñ zajmowanych przez
wszystkich najemców na wspólnym korytarzu.
§ 21
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

2017
UCHWA£A Nr XXXII/388/2001
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie uznania niektórych obszarów za u¿ytki ekologiczne.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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, Nr 89, poz. 971) oraz art. 34 ust. 1 w zwi¹zku
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

z art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. c art. 30 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079 z pón. zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala,
co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§1

Uchwa³a podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy Kobylnica.

Uznaje siê za u¿ytki ekologiczne, zwane dalej u¿ytkami, obszary maj¹ce istotne znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów rodowisk, wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
U¿ytek ekologiczny uwzglêdnia siê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwidacznia w
ewidencji gruntów.

§4

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

§2
Na terenie u¿ytku zabrania siê:
 zmiany sposobu u¿ytkowania terenu,
 zmiany stosunków wodnych,
 zanieczyszczania wód, gleby i powierzchni ziemi,
 wydobywania minera³ów i torfu,
 niszczenia, pozyskiwania lub uszkadzania drzew i innych rolin.

L.p.

Przedmiot ochrony

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXII/388/2001
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 3 grudnia 2001 r.

Powierzchnia (ha)

1.

torfowisko niskie nadrzeczne

6,49

2.

torfowisko niskie nadrzeczne

4,89

3.

³¹ka torfowiskowa

1,24

4.

³¹ka torfowiskowa

10,43

5.

³¹ka torfowiskowa

15,63

Po³o¿enie (gmina, nr dzia³ki)
gmina Kobylnica,
obrêb Komi³owo
dz. Nr 41
gmina Kobylnica,
obrêb Komi³owo
dz. Nr 51
gmina Kobylnica,
obrêb ¯elkówko
dz. Nr 27
gmina Kobylnica,
obrêb ¯elkówko
dz. Nr 53
gmina Kobylnica,
obrêb ¯elkówko
dz. Nr 51

2018

§1

UCHWA£A Nr XXXV/345/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2001 r.

Wprowadza siê zmianê w treci Za³¹cznika Nr 1 do
uchwa³y z dnia 9 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej (opublikowanej w Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 81, poz. 1012), polegaj¹c¹ na:
1. Pkt 1. otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie;
1) za sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych i spo¿ywczych ze stoiska, straganów, samochodów, namiotów wynosi  11,00 z³,
2) Pkt 2.  wykrela siê w ca³oci,
3) Pkt 3.  pozostaje bez zmian.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIII/326/2001 Rady
Miejskiej w Redzie z dnia 9 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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, Nr 89, poz. 971) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19
ust. 1 lit. a ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) Rada
Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2019, 2020

 2318 

2019

na cele dzia³alnoci gospodarczej dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ a uprzednio zarejestrowanych w Urzêdzie pracy jako bezrobotni.

UCHWA£A Nr XXXV/346/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2001 r.

§2

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIII/323/2001 Rady
Miejskiej w Redzie z dnia 9 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci od
osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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, Nr 89, poz. 971) 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.) oraz Rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1115)
Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zmianê w treci paragrafów 2, 3 i 4 w
uchwale Nr XXXIII/323/2001 z dnia 9 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci
od osób fizycznych , prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 81, poz. 1009 ), polegaj¹c¹ na:
1. § 2 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
§ 2  obni¿a siê o 40% o podatek od budynków lub
ich czêci zajmowanych na prowadzenie zak³adów
gastronomicznych i punktów gastronomicznych, w
których nie sprzedaje siê napojów alkoholowych i
alkoholi,
2. § 3 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
§ 3  obni¿a siê o 40% o podatek od nieruchomoci
pobierany od lokali mieszkalnych i pozosta³ych pomieszczeñ znajduj¹cych siê w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ prywatn¹ zajmowanych przez najemców na podstawie uprzednio wydanej decyzji administracyjnej o przydziale,
3. § 4 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie :
§ 4  obni¿a siê o 40% o podatek od nieruchomoci
nale¿ny od gruntów, budynków lub ich czêci z prze-

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

2020
UCHWA£A Nr XXXVI/362/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 7 grudnia 2001 r.
o zmianie uchwa³y Nr XXXII/314/2001 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 6 wrzenia 2001 r. w sprawie ustalenia
op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz 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, Nr 89, poz. 971), art. 18 i 19 ust. 1 lit. c
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) oraz art. 29
ust. 2 z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415 z pón. zm.)
Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXII/314/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 wrzenia 2001 r. (opublikowanej w Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 75, poz. 911) wykrela siê § 4.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
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