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2021

§2

ZARZ¥DZENIE Nr 11/2001
Starosty S³upskiego
z dnia 18 kwietnia 2001 r.

Nadzór nad wykonaniem zarz¹dzenia powierza siê
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
S³upsku.
§3

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañców w domach pomocy spo³ecznej.
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 z pón. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojeództwa
Pomorskiego.
Starosta
S. K¹dziela

§1
Ustala siê na wniosek dyrektorów domów pomocy spo³ecznej miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w 2001
r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) Dom Pomocy Spo³ecznej w Machowi nie 1.720,58 z³,
b) Dom Pomocy Spo³ecznej w Machowinku 1.824,90 z³,
b) Dom Pomocy Spo³ecznej w Przytocku 1.838,07 z³.

2022
UCHWA£A Nr XXVIII/107/2001
Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Lipuszu uchwalonego uchwa-
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³¹ Nr XIX/74/96 Rady Gminy w Lipuszu z dnia 29 marca
1996 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Lipuszu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 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 w Lipuszu
uchwala:
§1
Na wniosek Zarz¹du Gminy w Lipuszu wprowadziæ
zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XIX/74/96 Rady
Gminy w Lipuszu z dnia 29 marca 1996 r. polegaj¹ce na:
1) dodaniu do treci § 3 po ustêpie 15, kolejnych ustêpów od 16 do 20 wraz z treci¹:
 § 3 ust. 16 Stanowisko ds. ksiêgowoci,
 § 3 ust. 17 Stanowiska pe³nomocnika wójta ds.
rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
 § 3 ust. 18 Stanowisko ds. owiaty,
 § 3 ust. 19 Stanowisko ds. ksiêgowoci owiatowej,
 § 3 ust. 20 Stanowiska ds. ochrony informacji
niejawnych, w których sk³ad wchodz¹:
a) Pe³nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
b) kierownik kancelarii tajnej.
2) dodaniu w tytule § 6 ust. 11 rolnictwa i lenictwa, w
zwi¹zku z tym nowa treæ posiada brzmienie:
§ 6 ust. 11 Stanowisko ds. ochrony rodowiska, zaopatrzenia wsi w wodê, rolnictwa i lenictwa;
3) wykreleniu w tytule § 6 ust. 12 rolnictwa, lenictwa
i gospodarki gruntami i dodaniu inwestycji, w zwi¹zku z tym nowa treæ posiada brzmienie:
§ 6 ust. 12 Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji.
4) wykreleniu w tytule § 6 ust. 13 wyrazów oraz komunikacji i dodaniu gospodarki nieruchomociami. W zwi¹zku z tym nowa treæ tytu³u posiada
brzmienie:
§ 6 ust. 13 Stanowisko ds. obs³ugi Rady Gminy i jej
organów oraz gospodarki nieruchomociami.
5) a) wykreleniu:
 w § 6 ust. 12 punktów wraz z treci¹ od 1 do 7
i dodaniu tych punktów wraz z treci¹ do § 6
ust. 11 jako punkty od 7 do 13,
 w § 6 ust. 13 punktów wraz z treci¹ od 5 do 11,
 w § 6 ust. 12 punktów wraz z treci¹ od 8 do 11,
i dodaniu ich do § 6 ust. 13 jako punkty od 5
do 8,
b) w § 6 ust. 13 zmian¹ numeracji punktów od 12 do
13 na od 1 do 2 i dodaniu punktów od 3 do 9 o
treci:
3. planowanie inwestycji
4. przygotowanie inwestycji do realizacji
5. realizacja inwestycji
6. rozliczanie inwestycji
7. przekazywanie inwestycji do u¿ytkowania
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Województwa Pomorskiego

8. przygotowanie przetargów (zamówieñ) zgodnie z
ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
9. przez inwestycje okrelone w pkt 3 do 8 rozumie siê
tak¿e remonty i modernizacjê.
4) dodaniu w § 6 po ust. 15 kolejn¹ numeracjê ustêpów
od 16 do 20 o treci:
a) § 6 ust. 16 Stanowisko ds. ksiêgowoci:
1. W zakresie podatku od r. transportowych  bie¿¹ca ewidencja wp³at od rodków transportowych, prowadzenie kartotek,miesiêczne zestawienie rêczne i komputerowe, zaleg³oci i nadp³at,
przypisów i odpisów, wysy³anie upomnieñ. Wystawianie tytu³ów wykonawczych, wspó³praca w
tym zakresie z Urzêdem Skarbowym.
2. Prowadzenie analityki konta 330, zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów art. spo¿ywczych
w Przedszkolu Lipusz.
3. Pomoc w rozliczeniu inwentaryzacji rocznej i okresowej.
4. Ewidencja podatku Vat, wystawianie faktur, rejestracja w kasie fiskalnej, sporz¹dzanie miesiêcznych deklaracji Vat.
5. Rozliczanie wp³at przychodowych:
a) zobowi¹zania pieniê¿ne
b) podatek od rodków transportowych
c) dochody w³asne
b) § 6 ust. 17 Stanowisko pe³nomocnik wójta ds. rozwi¹zywania problemów alkoholowych:
1. Prowadzenie rozmów z osobami uzale¿nionymi i
ich rodzinami w celu rozwi¹zania problemu alkoholowego
2. Organizowanie spotkañ osób uzale¿nionych z psychologiem i terapeut¹.
3. Wspólpraca z policj¹, odwiedziny rodzin patologicznych, kontrola punktów sprzeda¿y alkoholi
pod wzglêdem przestrzegania zasad obrotu tymi
napojami.
4. Podejmowanie czynnoci zmierzaj¹cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu
w zak³adzie lecznictwa odwykowego.
5. Udzielanie porad i informowanie osób uzale¿nionych i ich rodzin o miejscach uzyskania pomocy
psychologicznej i prawnej.
6. Organizowanie spotkañ informacyjnych i edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y z terapeutami, lekarzami (pogadanki, przeprowadzanie ankiet).
7. Udzia³ w organizowanych przez GOKSiR i Szko³ê
uroczystociach i przy ich okazji propagowanie
hase³ antyalkoholowych.
8. Odpowiedzialnoæ s³u¿bowa za przestrzeganie
dyscypliny bud¿etowej.
c) § 6 ust. 18 Stanowisko ds. owiaty:
1. Wykonywanie obs³ugi administracyjnej i decyzji
kadrowych dyrektorów szkó³.
2. Zaopatrzenie w opa³, materia³y techniczno  biurowe, pomoce naukowe i inne materia³y obs³ugiwanych szkó³.
3. Organizowanie w cis³ym wspó³dzia³aniu z dyrektorami szkó³ remontów bie¿¹cych, nadzór i odpowiedzialnoæ nad tymi remontami.
4. Przygotowywanie wniosków do zarz¹du gminy
dotycz¹cych inwestycji owiatowych.
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5. Organizowanie i kierowanie dowozem uczniów do
szkó³ w gminie.
6. Prowadzenie spraw kadrowych w zakresie:
a) gromadzenie wymaganych dokumentów,
b) prowadzenie rejestru zwolnieñ lekarskich,
c) prowadzenie i przechowywanie akt osobowych
pracowników,
d) prowadzenie ewidencji urlopów,
e) sporz¹dzanie planów urlopów,
f) sprawdzanie terminowoci obowi¹zkowych okresowych badañ lekarskich,
g) prowadzenie spraw bhp pracowników w teczkach osobowych,
h) prowadzenie ewidencji EWIKAN,
i) przygotowywanie danych do okresowych analiz stanu zatrudnienia,
j) organizowanie dzia³alnoci socjalnej dla pracowników przewidzianej w regulaminie tej dzia³alnoci.
8. Prowadzenie kart inwentarzowych dla rodków
trwa³ych, wartoci niematerialnych i prawnych.
9. Uzgadnianie wartoci rodków trwa³ych, wartoci
niematerialnych i prawnych oraz pozosta³ych rodków trwa³ych z poszczególnymi osobami, którym
powierzono pieczê nad nimi oraz uzgadnianie z
poszczególnymi kontami syntetycznymi.
10. Dokonywanie przeszacowañ rodków oraz umorzeñ zgodnie z wymogami i terminami wskazanymi przez ustawy wydane w tym zakresie.
d) § 6 ust. 19 Stanowisko ds. ksiêgowoci owiatowej:
1. Przygotowywanie projektu bud¿etu placówek owiatowych  szkó³ dzia³aj¹cych na terenie gminy.
2. Opracowywanie projektów przepisów wewnêtrznych, wydawanych przez kierownika jednostki dotycz¹cych prowadzenia rachunkowoci, a w szczególnoci:
 zak³adowego planu kont
 obiegu dokumentów (dowodów) ksiêgowych w
sposób zapewniaj¹cy prawid³owe prowadzenie
rachunkowoci.
3. Kompletowanie i sprawdzanie dowodów ksiêgowych, raportów kasowych, wyci¹gów bankowych.
4. Sporz¹dzanie list p³ac pracowników zatrudnionych
w szko³ach
5. Naliczanie na listach p³ac sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne i fundusz pracy.
6. Prawid³owe i terminowe sporz¹dzanie deklaracji
dotycz¹cych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne,
ubezpieczenia zdrowotne i fundusz pracy oraz podatku dochodowego.
7. Odpowiedzialnoæ s³u¿bowa za przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w obs³ugiwanych placówkach
bud¿etowych.
e) § 6 ust. 20 Stanowiska ds. ochrony informacji niejawnych:

1. Pe³nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych:
a) Odpowiedzialnoæ za zapewnienie przestrzegania
przepisów o ochronie informacji niejawnych.
b) Opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.
c) Opracowanie planu postêpowania z materia³ami
zawieraj¹cymi wiadomoci niejawne stanowi¹ce
tajemnicê pañstwow¹  w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
d) Prowadzenie zwyk³ych postêpowañ sprawdzaj¹cych na pisemne polecenie kierownika jednostki
 w odniesieniu do pracowników jednostki zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach zwi¹zanych z dostêpem do informacji stanowi¹cych tajemnicê s³u¿bow¹.
e) Szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych zatrudnionych w jednostce organizacyjnej.
f) Wydawanie powiadczeñ bezpieczeñstwa-upowa¿niaj¹cych do dostêpu do informacji niejawnych stanowi¹cych tajemnicê s³u¿bow¹  przekazywanie ich osobom sprawdzanym i zawiadamianie o tym kierownika jednostki organizacyjnej.
2. Kierownik kancelarii tajnej:
a) Prowadzenie kancelarii tajnej.
b) Prowadzenie rejestru i przechowywanie spraw poufnych i tajnych.
5) wykreleniu w za³¹czniku Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy o tytule- Wykaz jednostek
organizacyjnych gminy ust. 5 o treci: ust.5 Gminny
Zespó³ Obs³ugi Szkó³' oraz zast¹pienia dotychczasowej treci ust. 6 o treci: ust. 6 Szko³a Podstawowa w
Lipuszu now¹ treci¹: ust. 6 Zespó³ Szkó³ w Lipuszu.
6) wymianie za³¹cznika Nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy o tytule: Struktura i podporz¹dkowanie stanowisk pracy w urzêdzie na nowy za³¹cznik uwzglêdniaj¹cy dokonane zmiany w strukturze organizacyjnej urzêdu, który stanowi za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do podania uchwalonych zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu
Gminy do wiadomoci publicznej poprzez wy³o¿enie niniejszej uchwa³y wraz z tekstem ród³owym regulaminu
w siedzibie Urzêdu Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Bekisz

Poz. 2022
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2023
UCHWA£A Nr XXX/114/2001
Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie dokonania zmiany w Statucie Gminy Lipusz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2
pkt 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, Nr 89, poz.
971) w zwi¹zku z art. 15 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11
kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw o samorz¹dzie gminnym, samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy w Lipuszu uchwala:
§1
Wprowadziæ zmiany do Statutu Gminy Lipusz, uchwalonego Uchwa³¹ Rady Gminy w Lipuszu Nr XVIII/68/96 z
dnia 16 lutego 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 33, poz. 85);
zm. Nr XXXIII/139/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 81, poz. 404) polegaj¹ce na:
1) Skreleniu treci § 10 ust. 9 Statutu, który to zapis
traci moc obowi¹zuj¹c¹.
2) Dodaniu po § 10 statutu nowej czêci redakcyjnej 
§ 10 a o treci:
a) § 10 a ust. 1 Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna i nie podlega poza ograniczeniami ustawowymi ¿adnym innym ograniczeniom.
b) § 10a ust. 2. Realizacja zasady jawnoci polega
na prawie dostêpu obywateli do dokumentów,
mo¿liwoæ uzyskiwania informacji oraz wstêpu na
posiedzenia kolegialnych organów w³adzy publicznej gminy pochodz¹cej z powszechnych wyborów jak równie¿ mo¿liwoci rejestracji dwiêku lub obrazu podczas obrad tych organów.
c) § 10a ust. 3. Uprawnionymi do dostêpu do informacji s¹ wszystkie osoby zainteresowane, bez
potrzeby wskazywania interesu prawnego czy faktycznego, zamierzaj¹ce uzyskaæ informacje zwi¹zane z dzia³aniem organów gminy.
d) § 10a ust. 4. Zobowi¹zanym do udzielenia informacji jest wójt gminy za porednictwem administracyjnego aparatu pomocniczego urzêdu gminy, który zabezpiecza techniczno-materialne warunki zapewnienia jawnoci dzia³ania organów
gminy.
e) § 10a ust.5 Informacji udziela siê na wniosek z³o¿ony ustnie lub pisemnie.
f) § 10a ust. 6 Informacji w formie ustnej udziela
siê niezw³ocznie, natomiast informacji w formie
pisemnej w terminie do 14 dni od dnia z³o¿enia
wniosku, chyba, ¿e przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego reguluj¹ce szczególne instytucje prawne administracyjnego postêpowania przewiduj¹ inne terminy udzielenia odpowiedzi.

g) § 10a ust. 7 W przypadku zaistnienia ustawowych
ograniczeñ udzielania informacji lub dostêpu do dokumentów odmowa ich udzielenia nast¹pi w formie decyzji administracyjnej.
h) § 10a ust. 8 Dla zapewnienia powszechnej informacji
o terminach posiedzeñ organów gminy wójt gminy zapewni wczeniejsz¹ informacjê, w terminie nie krótszym
ni¿ siedem dni, na tablicy og³oszeñ urzêdu gminy, przed
planowanym posiedzeniem organu gminy.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Bekisz

2024
UCHWA£A Nr XXIX/112/2001
Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie przyjêcia nowej treci § 3 uchwa³y Nr XXVIII/
107/01 Rady Gminyw Lipuszu z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Lipuszu uchwalonego uchwa³¹ Nr XIX/74/96 Rady Gminy w Lipuszu z dnia 29 marca
1996r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Lipuszu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, 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 rozstrzygniêciem nadzorczym Wojewody
Pomorskiego nr ON.III-0910/112/2001 z dnia 21 maja
2001 r. Rada Gminy w Lipuszu uchwala, co nastêpuje:
§1
Wobec stwierdzenia przez organ nadzoru niewa¿noci
zapisu § 3 Uchwa³y Nr XXVIII/107/01 Rady Gminy w Lipuszu z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie dokonania
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gmin w
Lipuszu uchwalonego uchwa³¹ Nr XIX/74/96 Rady Gminy w Lipuszu z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Lipuszu, dotychczasow¹ treæ § 3 przedmiotowej uchwa³y
zmienia siê na treæ: § 3 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Bekisz
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§1

UCHWA£A NR XXVII/212/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

W Statucie Powiatu S³upskiego ustalonym uchwa³¹
Nr III/12/98 Rady Powiatu S³upskiego z dnia 29 grudnia
1998 r., zm. uchwa³¹ Nr XIV/83/2000 Rady Powiatu S³upskiego z dnia 28 lutego 2000 r., po § 7 dodaje siê § § 7a 
7c w brzmieniu:

w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci finansowej gminy za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 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. 136 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2000 rok wynosz¹ce:
1) Dochody  w wysokoci 6.750.835 z³,
2) Wydatki  w wysokoci 6.633.302 z³,
3) Przychody  w wysokoci 310.061 z³,
4) Rozchody  w wysokoci 295.360 z³,
zgodnie z Za³. Nr 1-8*.
§2
Przyjmuje siê do wiadomoci i akceptuje realizacjê zadañ przedstawionych w sprawozdaniu planu finansowo
 rzeczowego gminy za 2000 rok.
Stwierdza siê, ¿e realizacja zadañ planu przebiega³a
zgodnie z kierunkami okrelonymi uchwa³¹ Nr XIV/123/99
Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie bud¿etu gminy Lubichowo na rok 2000.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubichowie
Z. Wo³oszyk

2026
UCHWA£A Nr XXVI/162/2001
Rady Powiatu S³upskiego
z dnia 20 lipca 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu S³upskiego.
Na podstawie art. 8a; art. 12 pkt 1 i art. 40 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 ze zm.: z 1998 r. 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 i z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz § 77 Statutu
Powiatu S³upskiego ustalonego uchwa³¹ Nr III/12/98 Rady
Powiatu S³upskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie
Statutu Powiatu S³upskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r.
Nr 4, poz. 10) zm. uchwa³¹ Nr XIV/83/2000 Rady Powiatu
S³upskiego z dnia 28 lutego 2000 r. Rada Powiatu S³upskiego uchwala, co nastêpuje:
* Za³¹czników Nr 1-8 nie publikuje siê.

§ 7a
1. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna.
2. Obywatele maj¹ prawo uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady Powiatu oraz posiedzenia jej komisji,
a tak¿e prawo dostêpu do dokumentów organów powiatu wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 s¹ udostêpniane
na pisemny wniosek z³o¿ony Starocie.
§ 7b
1. Dokumenty Rady Powiatu i Zarz¹du Powiatu o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê odpowiednio w Biurze Rady Powiatu i w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, w
obecnoci pracowników tam zatrudnionych.
2. Osoba, której dokumenty zosta³y udostêpnione mo¿e
z nich sporz¹dzaæ notatki.
§ 7c
1. Dokumenty Rady Powiatu i Zarz¹du Powiatu o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹ na pisemny wniosek
z³o¿ony Starocie, za porednictwem Pe³nomocnika ds.
Informacji Niejawnych.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 s¹ udostêpniane
po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
S³upskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Z. Kamiñski

2027
UCHWA£A Nr XX/143/2001
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 13 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Osieczna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 40
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, Nr 89, poz.
971) oraz art. 15, ust. 5, pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o
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administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) Rada
Gminy w Osiecznej po wys³uchaniu stanowiska Komisji
Statutowej powo³anej na sesji Rady Gminy w dniu 30
kwietnia 2001 r. uchwala, co nastêpuje:

5.

§1
W Statucie Gminy uchwalonym uchwa³¹ Nr XV/91/96
Rady Gminy w Osiecznej z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Osieczna wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. W rozdziale I: w § 4 dodaje siê punkt 5a w brzmieniu:
5a) zastêpcy wójta  nale¿y przez to rozumieæ Zastêpcê Wójta Gminy Osieczna,
2. W rozdziale III: w § 13 ust. 2:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
3) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) edukacji publicznej,
4) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
5) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
6) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
7) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
13) cmentarzy gminnych,
8) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej.
9) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
10) dodaje siê pkt 17-20 w brzmieniu:
17) wspieranie i upowszechnianie idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19)wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
3. W rozdziale III w § 13 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
5) Na podstawie porozumieñ Gmina mo¿e wykonywaæ
zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania
z zakresu w³aciwoci województwa.
Sprawy maj¹tkowe wynik³e z tych porozumieñ rozpatruje s¹d powszechny.
4. W rozdziale III w § 14 w ust. 2 za³¹cznik Nr 3 do Statutu
otrzymuje brzmienie:
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:
1) Orodek Pomocy Spo³ecznej,
2) Samorz¹dowe Przedszkole Publiczne w Osiecznej,
3) Samorz¹dowe Przedszkole Publiczne w Szlachcie,
4) Zespó³ Szkó³ Publicznych w Osiecznej o sk³adzie:
a) Publiczna Szko³a podstawowa im. Lotników
Wojska Polskiego w Osiecznej,
b) Publiczne Gimnazjum w Osiecznej,

6.

7.

8.

Poz. 2027

5) Publiczna Szko³a Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Szlachcie,
6) Gminna Biblioteka Publiczna,
W rozdziale III w § 16:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ust. 1 Realizacja zadañ publicznych przekraczaj¹cych
mo¿liwoci gminy mo¿e nast¹piæ w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego,
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
ust. 2 w celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyst¹pieniu do zwi¹zku miêdzygminnego i do stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego oraz
udzielaæ pomocy, w tym pomocy finansowej,
3) w ust. 3 wyrazy Sejmik Samorz¹dowy skrela siê,
4) w ust. 4 wyraz komunalne zastêpuje siê wyrazem
miêdzygminne,
W rozdziale IV w § 19 dodaje siê ust. 3 do 5 w brzmieniu:
1) ust. 3 Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw,
2) ust. 4 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 gminy,
3) ust. 5 Dostêp do dokumentów wymienionych w ust.
4 nastêpuje w obecnoci upowa¿nionego przez
Wójta pracownika Urzêdu.
W rozdziale IV w § 20:
1) ust. 2 skrela siê,
2) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
ust. 4 w przypadku równej liczby g³osów projekt
uchwa³y podlega ponownemu g³osowaniu, a przy
braku rozstrzygniêcia zostanie rozpatrzony na najbli¿szej sesji Rady po przedstawieniu opinii w³aciwej komisji i Zarz¹du. W wypadku ponownej równej liczby g³osów projekt uchwa³y zostaje odrzucony.
W rozdziale V w § 23 ust. 2:
1) pkt 2) otrzymuje brzmienie:
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalenie wynagrodzeñ przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o
kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie
sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
2) pkt 7) otrzymuje brzmienie:
7) ustalenie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
3) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy,
4) dodaje siê pkt 12a w brzmieniu:
12a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
5) dodaje siê pkt 14a w brzmieniu:
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14 a)podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów i studentów,
6) punkt 16 skrela siê,
W rozdziale V w § 24 dodaje siê ust. 4 do 6 w brzmieniu:
1) ust. 4 Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie
organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. W razie nieobecnoci przewodnicz¹cego
zadania te wykonuje wiceprzewodnicz¹cy.
W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego zadania przewodnicz¹cego
wykonuje radny najstarszy wiekiem obecny na sesji,
2) ust. 5 w przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego
lub wiceprzewodnicz¹cego rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿
w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji,
3) ust. 6 Nie podjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5
w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez
przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest
równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê
gminy z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
W § 25 ust. 2 pkt 2 dodaje siê porozumieniu z przewodnicz¹cym Zarz¹du,
§ 26:
1) w ust. 1 dodaje siê zdanie w brzmieniu:
Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
2) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
1a. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
3) w ust. 2 wyraz Przewodnicz¹cy Sejmiku Samorz¹dowego zastêpuje siê wyrazem przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji. Po kropce dodaje
siê lub w przypadku wyborów przedterminowych
w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów
do rady gminy z zastrze¿eniem ust. 2c.
4) w ust. 2 dodaje siê ust. 2a  2c w brzmieniu:
2a. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 2 sesjê
zwo³uje Wojewódzki Komisarz Wyborczy w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników
wyborów dla ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po
og³oszeniu wyborów do rady gminy.
2b. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwo³ania rady gminy,
pierwsz¹ sesjê zwo³uje osoba, któr¹ prezes
Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia funkcji
organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
2c. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady gminy, do
czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
5) w § 26 ust. 3:  wyraz daty zastêpuje siê wyrazem dnia dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1 w zdaniu drugim.
W § 28 w za³¹czniku Nr 4 wprowadza siê zmiany:
1) w § 3 wyraz Sejmiku Samorz¹dowego zastêpuje
siê wyrazem przewodnicz¹cy rady poprzedniej
kadencji,
2) w § 3 w art. 3 pkt 3  skrela siê,
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3) w § 4 wyraz terytorialny zastêpuje siê wyrazem
gminnym,
4) w § 12 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
13. W § 32 ust. 1 dodaje siê i jednostek pomocniczych
gminy ust. 3 po wyrazie radni dodaje siê w tym
przedstawiciele wszystkich klubów.
14. W § 35 ust. 1 dodaje siê:
nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.
15. W § 38 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
przepis ten stosuje siê równie¿ do osób wchodz¹cych w sk³ad zarz¹du nie bêd¹cych radnymi.
16. W § 41 ust. 5 wyraz terytorialnym zastêpuje siê wyrazem gminnym.
17. W § 44 ust. 2 dodaje siê pkt. 6a w brzmieniu:
6a) wykonywanie zadañ z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadañ z zakresu województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
18. W § 48 ust. 2 wyraz terytorialnym zastêpuje siê wyrazem gminnym.
19. W § 51 w za³¹czniku Nr 7 wprowadza siê zmiany w
§ 18 w ust. 2 po wyrazie wójt dodaje siê:
a w razie jego nieobecnoci zastêpca.
20. W § 53:
1) w ust. 1 wyrazy oraz cz³onków Zarz¹du skrela
siê.
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do dokonania czynnoci z zakresu stosunku pracy z cz³onkami Zarz¹du oraz pozosta³ymi pracownikami w³aciwy jest przewodnicz¹cy Zarz¹du.
21. W § 54 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
3a. Bez zgody Zarz¹du Gminy Rada Gminy nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
22. W § 56 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Zasady i tryb og³aszania aktów prawna miejscowego okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).
23. W § 59 ust. 1 wyraz Gdañskiego zastêpuje siê wyrazem Pomorskiego.
24. § 60 otrzymuje brzmienie:
§ 60. w sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹
zastosowanie przepisy:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z
pón. zm.),
 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124
z pón. zm.),
 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
wojewódzkich (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pón.
zm.),
 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985),
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 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.),
 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 i 2000
(Dz. U. Nr 150, poz. 983 z pón.zm.).
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
A. Suchomski

2028
UCHWA£A Nr XXIV/185/2001
Rady Gminy Subkowy
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) 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; 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; Nr 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 i Nr 121, poz.
770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136;
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 60, poz. 610) oraz art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, 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) po
zasiêgniêciu opinii Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê limit punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y:
1) dla wsi Subkowy  5 punktów,
2) dla ka¿dej pozosta³ej wsi po 1 punkcie.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik

2029
UCHWA£A Nr XXIV/180/2001
Rady Gminy Subkowy
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Subkowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz 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. 1041 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 15
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) po zasiêgniêciu opinii Komisji Statutowej  uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Subkowy stanowi¹cym za³¹cznik do
Uchwa³y Nr XXII/137/96 Rady Gminy Subkowy z dnia 28
grudnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Subkowy (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1997 r. Nr 17, poz. 47; zm.:
Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r. Nr 64, poz. 338) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) tytu³ czêci trzeciej otrzymuje brzmienie:
Organ wykonawczy gminy. Wójt gminy.,
2) po tytule czêci trzeciej wprowadza siê oznaczenie
rozdzia³u pierwszego w brzmieniu: Rozdzia³ I. Zarz¹d gminy.,
3) po § 28 wprowadza siê oznaczenie rozdzia³u drugiego w brzmieniu:
Rozdzia³ II. Wójt gminy,
4) po § 30 wprowadza siê oznaczenie czêci czwartej
w brzmieniu:
Czêæ IV. Owiadczenia woli.
5) po § 31 wprowadza siê czêæ pi¹t¹ w brzmieniu:
Czêæ V.
Jawnoæ w dzia³alnoci organów gminy.
Dostêp do dokumentów.
§ 31 a.
1. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje:
1) prawo do uzyskiwania informacji,
2) wstêpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji,
3) dostêp do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych w tym protoko³ów posiedzeñ
organów gminy i komisji rady gminy.
2. Dostêp do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3
jest swobodny z zastrze¿eniem ust. 3-5.
3. Dokumenty zawieraj¹ce dane o charakterze osobowym
s¹ udostêpniane i przekazywane wed³ug zasad okrelonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
4. Nie s¹ udostêpniane dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne, którym przyznano klauzulê tajnoci wed³ug zasad okrelonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz dokumenty zawieraj¹ce tajemnicê skarbow¹. Dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne s¹ udostêpniane organom w³adzy i administracji publicznej, organom kontroli, organom cigania i wymiaru sprawiedliwoci na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych.
5. Protokó³y z posiedzeñ organów gminy i komisji rady
gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich przyjêciu przez
w³aciwe organy.
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6. Dokumenty s¹ udostêpniane do wgl¹du w Urzêdzie
Gminy w godzinach przyjmowania interesantów:
1) na stanowisku ds. obs³ugi Rady Gminy  z zakresu
dokumentów Rady Gminy i jej organów,
2) u Sekretarza Gminy  w odniesieniu do dokumentów z zakresu dzia³ania Zarz¹du Gminy.
7. Dopuszcza siê mo¿liwoæ sporz¹dzania notatek z dokumentów podlegaj¹cych udostêpnieniu.
6) dotychczasowa czêæ czwarta i pi¹ta otrzymuje odpowiednio oznaczenie Czêæ VI i Czêæ VII,
7) w § 32 wprowadza siê ust. 3 i 4 w brzmieniu:
3. Obs³ugê administracyjn¹ i ksiêgow¹, w imieniu
i na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych,
prowadzi Urz¹d Gminy w oparciu o udzielone
zlecenie.
4. Obowi¹zki g³ównego ksiêgowego gminnych jednostek organizacyjnych wykonuje Skarbnik
Gminy b¹d osoba przez ni¹ upowa¿niona.
8) w Regulaminie Rady Gminy:
a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie Sesji podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie informacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz so³ectw.
b) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia komisji podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
c) w § 21 dodaje siê ust.5 w brzmieniu:
5. Protokó³ z posiedzenia przyjmuje komisja na
nastêpnym posiedzeniu komisji.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik

2030
UCHWA£A Nr 219/XXIII/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Linia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 art. 40 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, Nr 89, poz. 971), a tak¿e z art. 15
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustaw. o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Linia uchwala, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

W Statucie Gminy Linia stanowi¹cym za³¹cznik do obwieszczenia Zarz¹du Gminy Linia z dnia 1 marca 2000 r.
w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy
Linia (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 97, poz. 634) wprowadza siê
zmiany okrelone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Linia.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 219/XXIII/III/2001
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Zmiany do Statutu Gminy Linia
1) w § 6:
a) dotychczasow¹ treæ oznacza siê jako ust. 1,
b) dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Gmina podejmuje dzia³ania na rzecz wspierania
i upowszechniania idei samorz¹dowej wród
mieszkañców gminy, w tym zw³aszcza wród
m³odzie¿y.
2) w § 7:
a) w ust. 2:
 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) edukacji publicznej,
 w pkt 10 po wyrazie fizycznej dodaje siê
wyrazy i turystyki,
 w pkt 14 po wyrazie publicznego dodaje
siê wyrazy i bezpieczeñstwa obywateli
oraz, a po wyrazie przeciwpo¿arowej dodaje siê wyrazy i przeciwpowodziowej,
 dopisuje siê punkty 16  20 w brzmieniu:
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej,
medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw,
b) w ust. 5 wyraz dotacji zastêpuje siê wyrazami
rodków finansowych,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. w celu wykonywania zadañ w³asnych gmina
mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e
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zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.,
d) w ust. 9 po wyrazach w ust. 1 dodaje siê wyrazy
których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze
wiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych.
3) Po § 12 dodaje siê § 121,2,3,4 w brzmieniu:
§ 121
1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Obywatele maj¹ prawo do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej Komisji, a tak¿e prawo dostêpu do dokumentów organów gminy wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ Rady
Gminy, Komisji Rady Gminy oraz Zarz¹du Gminy.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 udostêpnione
s¹ na pisemny wniosek z³o¿ony Wójtowi Gminy.
§ 122
1. Dokumenty Rady Gminy i Zarz¹du Gminy o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê we w³aciwej komórce organizacyjnej Urzêdu Gminy zgodnie z zakresem
dzia³ania okrelonym w regulaminie organizacyjnym,
w obecnoci pracowników tam zatrudnionych, w godzinach pracy Urzêdu Gminy.
2. Osoba, której zosta³y udostêpnione dokumenty mo¿e
z nich sporz¹dziæ notatki.
§ 123
1. Dokumenty Rady Gminy i Zarz¹du Gminy o ograniczonej jawnoci udostêpnione s¹ na pisemny wniosek z³o¿ony Wójtowi Gminy, za porednictwem Pe³nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 s¹ udostêpniane
po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
§ 124
Uprawnienia okrelone w § 121-3 nie znajduj¹ zastosowania:
1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Gminy, Komisjê
lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci dokumentów i posiedzeñ.
4) W § 13:
a) w ust. 2:
 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz
przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci.
 w pkt 3 wyrazy powo³anie i odwo³anie zastêpuje siê wyrazami powo³ywanie i odwo³ywanie.
 w pkt 12 po wyrazie rz¹dowej dodaje siê wyrazy oraz zadañ z zakresu dzia³alnoci powiatu i
województwa,
 po pkt 13 dodaje siê pkt 13 a w brzmieniu:
13 a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz postêpowania
do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
 po pkt 20 dodaje siê pkt 21w brzmieniu:
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21) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
5) W § 15:
a) po ust. 1 dodaje siê ust. 1 a w brzmieniu:
1a. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady gminy, do
czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do
wykonywanie swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego.
c) w ust. 5 s³owa 6 miesiêcy zastêpuje siê s³owami
3 miesiêcy,
6) § 16 otrzymuje brzmienie:
§ 16
1. Rada gminy mo¿e odwo³aæ wójta z innej przyczyny
ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek,
co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy
pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz
podlega zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹.
3. Odwo³anie wójta nastêpuje wiêkszoci¹, co najmniej
3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu
tajnym. G³osowanie w sprawie odwo³ania rady gminy przeprowadza po zapoznaniu siê z opini¹ komisji
rewizyjnej na nastêpnej sesji po tej, na której zg³oszono wniosek o odwo³anie, nie wczeniej jednak
ni¿ po up³ywie 1 miesi¹ca od dnia zg³oszenia wniosku. Je¿eli wniosek o odwo³anie wójta nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o
odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
4. Odwo³anie wójta albo z³o¿enie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem
ca³ego zarz¹du gminy albo z³o¿eniem rezygnacji
przez ca³y zarz¹d gminy.
5. Rada gminy mo¿e na uzasadniony wniosek wójta
odwo³aæ poszczególnych cz³onków zarz¹du zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci, co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
6. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez wójta, jej przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
7. W przypadku rezygnacji wójta rada gminy na najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego zarz¹du.
8. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 7, jest
równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem
ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a siê sesja rady gminy, o której mowa w ust. 7.
9. W przypadku odwo³ania albo rezygnacji ca³ego zarz¹du rada gminy dokonuje wyboru nowego zarz¹du w trybie, o którym mowa w art. 28 ustawy o samorz¹dzie gminnym, odpowiednio, w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia przyjêcia rezygnacji. W przypadku niedokonania wyboru nowego zarz¹du w terminie 3 miesiêcy od dnia odwo³a-
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7)

8)
9)
10)
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nia albo od dnia przyjêcia rezygnacji, przepisy art.
28a ustawy o samorz¹dzie gminnym stosuje siê
odpowiednio.
10. W przypadku odwo³ania cz³onka zarz¹du nie bêd¹cego jego przewodnicz¹cym rada gminy dokonuje wyboru nowego cz³onka zarz¹du w terminie 1 miesi¹ca od dnia odwo³ania.
11. Odwo³any zarz¹d gminy lub jego poszczególni
cz³onkowie pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do
czasu wyboru nowego zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków. Rada gminy mo¿e zwolniæ
cz³onka zarz¹du z tego obowi¹zku.
12. Przepis ust. 11 zdanie pierwsze stosuje siê odpowiednio w przypadku z³o¿enia rezygnacji przez
ca³y zarz¹d.
13. W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa
w zarz¹dzie przez cz³onka nie bêd¹cego jego przewodnicz¹cym rada gminy podejmuje uchwa³ê o
przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia
z³o¿enia rezygnacji.
14. Niepodjêcie przez radê gminy uchwa³y w terminie,
o którym mowa w ust. 13, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
15. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez cz³onka zarz¹du nie bêd¹cego jego przewodnicz¹cym, Wójt
obowi¹zany jest, najpóniej w ci¹gu 1 miesi¹ca
od dnia przyjêcia rezygnacji lub up³ywu okresu, o
którym mowa w ust. 14, przedstawiæ radzie gminy now¹ kandydaturê na cz³onka zarz¹du.
w § 17:
a) w ust. 4: po s³owie Prezes dodaje siê s³owo
Rady, a po s³owie: Ministrów dodaje siê s³owa
na wniosek ministra w³aciwego ds. administracji publicznej,
b) w ust 6: s³owa zarz¹d komisaryczny zastêpuje
siê s³owami komisarz rz¹dowy, a po s³owie Ministrów dodaje siê s³owa na wniosek ministra
w³aciwego do spraw administracji publicznej i
skrela siê trzecie zdanie.
§ 18 skrela siê
§ 19  § 29 otrzymuj¹ oznaczenie § 18  § 28
w § 18:
a) w ust. 1: po s³owie obrad dodaje siê s³owa wraz
z projektami uchwa³,
b) w ust. 2:
 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady
okrelonego w § 14 ust. 1,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Termin okrelony w ust. 2 liczy siê od dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek powinien spe³niaæ
wymogi okrelone w ust. 1,
d) dodaje siê ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 2 Rada Gminy mo¿e
wprowadzaæ zmiany bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu rady.
5. Na wniosek wójta, przewodnicz¹cy rady gminy
jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady gminy projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d Gminy, a projekt wp³yn¹³ do Rady Gminy, co najmniej 7 dni
przed dniem rozpoczêcia sesji rady gminy.
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11) W § 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Uchwa³y organów gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e ustawa o samorz¹dzie gminnym, stanowi inaczej.
b) ust. 2 skrela siê.
12) W § 20:
a) w ust. 1 po s³owie gminy dodaje siê s³owa ze
swojego grona,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ
radni nie bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez
prawa udzia³u w g³osowaniu.
c) w ust. 8. po s³owie ustawy dodaje siê s³owa o
samorz¹dzie gminnym i skrela siê s³owa wymienionej w Rozdziale IX niniejszego statutu.
13) w § 25:
a) w ust. 1 s³owo odbywa zastêpuje siê s³owem
odbywaj¹,
b) w ust. 3 po s³owie dzia³alnoci dodaje siê s³owa
na ka¿dej sesji rady gminy oraz skrela siê s³owa
co 6 miesiêcy oraz na ka¿de ¿¹danie rady.
14) w § 27:
a) ust. 2 i 3 skrela siê,
b) ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 2.
15) § 28 otrzymuje brzmienie:
§ 28
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy. Radny utrzymuje sta³¹
wiê z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w
szczególnoci przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców gminy postulaty i przedstawia je organom
gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwi¹zany
instrukcjami wyborców.
2. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach rady
gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
16) § 29 otrzymuje brzmienie:
§ 29
1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu
radni sk³adaj¹ lubowanie:
lubujê uroczycie jako radny pracowaæ dla dobra i pomylnoci gminy, dzia³aæ zawsze zgodnie z
prawem oraz z interesami gminy i jej mieszkañców
 godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy oraz nie szczêdziæ
si³ dla wykonywania zadañ gminy.
2. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i
wypowiadaj¹ s³owo lubujê. lubowanie mo¿e
byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿
Bóg.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz
radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na
której s¹ obecni.
4. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie
siê mandatu.
17) W § 30:
a) w ust. 1 po s³owie zasadzie dodaje siê s³owo
przynale¿noci,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2334 

18) W § 31:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Radny nie mo¿e pe³niæ funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastêpcy.
b) ust. 4 skrela siê.
19) W § 32:
a) w ust. 1: po s³owie kierownika dodaje siê s³owa
lub jego zastêpcy,
b) w ust. 4: po s³owie kierownika dodaje siê s³owa
lub jego zastêpcy
c) w ust. 6: po s³owie ustawy dodaje siê s³owa z
16 lipca 1998 roku oraz po s³owie gmin dodaje
siê s³owa rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060).
20) w § 33 w zdaniu pierwszym skrela siê s³owa odpowiednio urz¹d gminy lub jednostka organizacyjna
gminy a w to miejsce wpisuje siê s³owo pracodawca.
21) § 34 otrzymuje brzmienie:
§ 34 Zarz¹d Gminy lub Wójt nie mo¿e powierzyæ radnemu gminy, w której radny uzyska³ mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno  prawnej.
22) W § 35:
a) w ust. 1 po s³owie ustawy dodaje siê s³owa o
samorz¹dzie gminnym i skrela siê s³owa wymienionej w § 62.
23) W § 36:
a) w ust. 1 s³owo gminnego zastêpuje siê s³owem
komunalnego i po tym s³owie dodaje siê s³owa
gminy, w której uzyska³ mandat,
b) ust. 3 skrela siê,
c) w ust. 4 s³owa wymienionej w § 62 zastêpuje siê
s³owami o samorz¹dzie gminnym.
24) § 37 skrela siê.
25) § 38 otrzymuje oznaczenie § 37.
26) § 38 otrzymuje brzmienie:
§ 38
Radny lub cz³onek zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u w
g³osowaniu w radzie, w zarz¹dzie ani w komisjach,
je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
27) W § 39 po s³owie ustawy dodaje siê s³owa z 16 lipca 1998 roku, a po s³owie Gmin dodaje siê s³owa
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,
poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) i skrela siê s³owa z dnia
8 marca 1990 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 95).
28) W § 41:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Cz³onkostwa w zarz¹dzie gminy nie mo¿e ³¹czyæ z cz³onkostwem w organie innej jednostki
samorz¹du terytorialnego oraz zatrudnieniem
w administracji rz¹dowej, a tak¿e z mandatem
pos³a i senatora.
29) w § 42
a) w ust. 2: s³owo gminy zastêpuje siê s³owem zarz¹du:
 pkt 6 skrela siê,
 pkt 7-10 otrzymuj¹ oznaczenie 6-9,
 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ zarz¹d w formie uchwa³y. Uchwa³a ta podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji rady gminy. Traci
ona moc w razie odmowy zatwierdzenia b¹d
nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji rady.
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b) w ust. 3: skrela siê drugie zdanie.
c) w ust. 4: po s³owie przyczyny dodaje siê s³owa:
Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z podjêciem uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
d) w ust. 5: s³owo § 21 zastêpuje siê s³owem § 20
oraz po s³owach odwo³aæ zarz¹d dodaje siê s³owa wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów i skrela
siê s³owa bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
30) W § 43:
a) w ust. 2:
 w pkt 4 po s³owach organizacyjnych gminy
dodaje siê s³owa: z zastrze¿eniem art. 30 ust. 2
pkt 5 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 w pkt. 5 po s³owie sprawach skrela siê s³owo
i a po s³owie publicznej dodaje siê s³owa o
ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
 dodaje siê pkt 6, który otrzymuje brzmienie:
6) Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci wójtom s¹siednich gmin i starocie
powiatu, w którym le¿y gmina, nastêpnego
dnia po ich ustanowieniu.
b) w ust. 5 s³owa uchwa³¹ zastêpuje siê s³owem
uchwa³ê.
31) W § 44:
a) ust. 1 skrela siê,
b) ust. 2-5 otrzymuj¹ oznaczenie 1-4,
c) w ust. 3: po s³owie ustawy dodaje siê s³owa o
samorz¹dzie gminnym i skrela siê s³owa wymienionej w Rozdziale IX Statutu.
32) W § 45 w zdaniu drugim s³owa regulamin urzêdu zastêpuje siê s³owami regulamin organizacyjny uchwalony na wniosek zarz¹du przez radê gminy.
33) Dodaje siê § 491 w nastêpuj¹cym brzmieniu:
§ 491
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy odpowiada Zarz¹d.
2. Zarz¹dowi gminy przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) Zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w
ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach upowa¿nieñ udzielonych
przez Radê Gminy,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Gminy,
3) dokonywanie wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszanie propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
5) dysponowanie rezerwami bud¿etu gminy,
6) blokowanie rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych ustaw¹.
34) W § 50:
a) w ust. 2 po pierwszym zdaniu dopisuje siê s³owa:
Bez zgody Zarz¹du Gminy rada gminy nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego
ustanowienia róde³ tych dochodów.
b) w ust. 4 s³owa przepisów gminnych zastêpuje siê
s³owami aktów prawa miejscowego.
35) W § 51:
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a) w ust. 2 w zdaniu drugim s³owo powoduj¹ca zastêpuje siê s³owami mog¹ca powodowaæ.
36) W § 52:
a) w ust. 1:
 w pkt 3 s³owo centralnego zastêpuje siê s³owem pañstwa.
37) W § 55 zdanie pierwsze i drugie otrzymuje oznaczenie ust. 1:
a) dodaje siê ust. 2 w nastêpuj¹cym brzmieniu:
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest ka¿dorazowo
zobowi¹zany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.
38) w § 59:
a) w ust. 1:
 pkt 2 skrela siê,
 pkt 9 skrela siê,
 pkt 11 skrela siê,
 pkt 3  12 otrzymuj¹ oznaczenie pkt 2-9.
b) w ust. 2 s³owo statutu zastêpuje siê s³owem statuty.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

2031
UCHWA£A Nr 247/XXV/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 6 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 219/XXIII/III/2001 z dnia
29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Linia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 art. 40 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, Nr 89, poz. 971), a tak¿e z art. 15
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Linia uchwala, co
nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr 219/XXIII/III/2001 z dnia
29 sierpnia 2001 r. zmienia siê § 124 pkt 2 Statutu Gminy,
który otrzymuje brzmienie:
2. W przypadku podjêcia przez Radê Gminy, Komisjê
lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci dokumentów i posiedzeñ w sytuacjach przewidzianych
przez przepisy rangi ustawowej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Linia.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

2032
UCHWA£A Nr XXXVII/210/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 11 b
ust.1-3 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, Nr 89, poz. 971) Rada
Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XIV/86/99 Rady Miejskiej
w Kêpicach z dnia 7 padziernika 1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 14 otrzymuje brzmienie:
1. Organami gminy s¹:
1) Rada Miejska zwana dalej rad¹,
2) Zarz¹d Miasta i Gminy zwanej dalej zarz¹dem.
2. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
3. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje rady i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych
z wykonania zadañ publicznych, w tym protoko³ów
z posiedzeñ organów gminy i komisji rady.
2. § 24 otrzymuje brzmienie:
1. Sesje rady s¹ jawne. Ograniczenie jawnoci mo¿e
wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
3. W § 52 skrela siê ust. 2 i 3 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
1. Do posiedzeñ komisji stosuje siê odpowiednio uregulowania § 14 ust. 2 i 3 oraz § 24.
4. Po § 71 dodaje siê rozdzia³ III a  Zasady dostêpu i
korzystania z dokumentów.
5. W rozdziale III a dodaje siê § 71 a w brzmieniu:
1. Uprawnionymi do dostêpu do informacji s¹ wszystkie zainteresowane osoby, bez potrzeby wskazania
interesu prawnego b¹d faktycznego,chc¹ce uzyskaæ
informacje zwi¹zane z dzia³aniem organów gminy i
komisji rady.
2. Dokumenty wynikaj¹ce z wykonania zadañ publicznych organów gminy oraz komisji rady s¹ udostêpnione na pisemny wniosek z³o¿ony burmistrzowi.
3. Odmowa udostêpnienia mo¿e nast¹piæ jedynie na
zasadach okrelonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic.
4. Udostêpnienie dokumentów organów gminy lub komisji Rady z obrad i posiedzeñ winno nast¹piæ:
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a) je¿eli dotyczy protoko³ów, niezw³ocznie po ich sporz¹dzeniu i podpisaniu, ale nie póniej ni¿ w terminie14 dni od dnia odbycia posiedzenia,
b) je¿eli dotyczy uchwa³, niezw³ocznie po ich podpisaniu i og³oszeniu.
5. Dokumenty organów gminy i komisji udostêpnione s¹
odpowiednio w Biurze Obs³ugi Rady i Zarz¹du oraz w
Referacie Organizacyjnym w godzinach pracy Urzêdu
Miasta i Gminy, w obecnoci pracowników tam zatrudnionych.
6. Udostêpnienie dokumentów oznacza, ¿e osoba której
dokumenty udostêpniono ma prawo przegl¹daæ dokument oraz sporz¹dzaæ z niego notatki i odpisy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

2033
UCHWA£A Nr XXXVII/212/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na terenie
miasta i gminy Kêpice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm: 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.12 ust.1
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230 z pón. zm.) Rada Miejska w w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie miasta i gminy Kêpice ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu(z wyj¹tkiem piwa),przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w iloci do 20.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

2034
UCHWA£A Nr XVIII/138/2001
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu gminy Ko³czyg³owy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z 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.
1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do
Uchwa³y Nr III/24/96 Rady Gminy w Ko³czyg³owach z dnia
9 lipca 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Ko³czyg³owy,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Po § 11 dodaje siê § 11a w brzmieniu:
§ 11a.1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Obywatele maj¹ prawo wstêpu na sesje
Rady Gminy i posiedzenia jej komisji a tak¿e prawo wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ oraz uchwa³ podejmowanych przez
organy gminy:
a) udostêpnianie do wgl¹du protoko³ów
mo¿e nast¹piæ nie wczeniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia odbycia posiedzenia organów gminy lub komisji,
b) uchwa³y udostêpnia siê do wgl¹du niezw³ocznie po ich og³oszeniu.
3. Udostêpnianie dokumentów organów gminy i komisji rady gminy wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych mo¿e nast¹piæ na pisemny wniosek zainteresowanego. We wniosku nale¿y wskazaæ:
a) organ gminy b¹d komisjê, z której maj¹
byæ udostêpnione dokumenty, w tym
datê,
b) wskazaæ konkretnie o jak¹ informacjê
zainteresowany wystêpuje,
c) w sposób wiarygodny uzasadniæ potrzebê posiadania tych dokumentów, a
ich udostêpnienie nie naruszy praw i
wolnoci osób, których dane dotycz¹,
b¹d nie podlega ograniczeniu jawnoci lub jej wy³¹czeniu na podstawie odrêbnych ustaw.
4. Wnioski o których mowa w ust. 3 s¹ rozpatrywane w trybie okrelonym w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego. 
2) W za³¹czniku Nr 3 do Statutu Gminy skrela siê § 11.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

2035
UCHWA£A Nr XXIX/238/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 sierpnia 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 i Nr
110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.
136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251
i Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy Lubichowo 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 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062
oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315) stanowi¹cych  na podstawie przepisów szczególnych lub umów cywilno prawnych
 dochód bud¿etu Gminy Lubichowo, przypadaj¹cych od
osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej  zwanych
dalej d³u¿nikami.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) d³u¿nik  osoba prawna zosta³ wykrelony z w³aciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majtku, 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 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz.
153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz.
770 i 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
i 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
lub 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 umorzenie ca³oci lub czêci nale¿noci, odroczenie termin p³atnoci ca³oci lub czêci nale¿noci albo
roz³o¿enie p³atnoci ca³oci lub czêci nale¿noci na raty,
uwzglêdniaj¹c uzasadniony interes Gminy Lubichowo.
§5
Organem uprawnionym do umarzania, odraczania lub
rozk³adania nale¿noci na raty jest Zarz¹d Gminy Lubichowo, który jest równie¿ uprawniony do umarzania,
odraczania lub rozk³adania nale¿noci na raty sp³at odsetek za zw³okê od tych nale¿noci.

§2

§6

1. Przepisów uchwa³y nie stosuje siê do nale¿noci stanowi¹cych dochód bud¿etu Gminy Lubichowo, 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.

Udzielanie ulg wymienionych w uchwale nastêpuje:
1) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze administracyjno  prawnym  na podstawie decyzji Wójta Gminy
Lubichowo.
2) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze cywilno 
prawnym  na podstawie umowy zawartej pomiêdzy
d³u¿nikiem a Gmin¹ Lubichowo.

§3
1. Nale¿noci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane  w ca³oci
lub czêci  w przypadku ich ca³kowitej nieci¹galnoci, która nastêpuje, je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
1) d³u¿nik  osoba fizyczna zmar³, nie pozostawiaj¹c
¿adnego majtku lub pozostawi³ ruchomoci nie podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów albo pozostawi³ przedmioty codziennego u¿ytku domowego, których ³¹czna wartoæ nie przekracza kwoty stanowi¹cej dziesiêciokrotnoci najni¿szego miesiêcznego wynagrodzenia za pracê pracowników w miesi¹cu poprzedzaj¹cym miesi¹c, w którym dokonano umorzenia, og³oszonego przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.

§7
Je¿eli w terminie okrelonym w decyzji lub umowie
d³u¿nik nie dokona zap³aty odroczonej nale¿noci b¹d
nie zap³aci 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 lub zawarciem umowy o przyznaniu ulgi.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk
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2036
UCHWA£A Nr XXIX/237/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubichowo.
Na podstawie 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, Nr 89, poz. 971) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozdziale VI dodaje siê rozdzia³ VII o nastêpuj¹cym
brzmieniu:
Rozdzia³ VII
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du.
§ 60
Obywatele maj¹ prawo do dostêpu do dokumentów
wynikaj¹cych z wykonywania przez organy gminy i komisji Rady Gminy po ich zatwierdzeniu i podpisaniu przez
osoby uprawnione lub upowa¿nione. Prawo dostêpu nie
dotyczy dokumentów obejmuj¹cych sprawy, których jawnoæ jest ograniczona na mocy ustaw.

zm.), art. 40 ust.1 i art. 41 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. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 20 lipca o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada
Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla terenu gminy Lubichowo nastêpuj¹c¹ liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia:
1) poza miejscem sprzeda¿y  26 punktów,
2) w miejscu sprzeda¿y  12 punktów.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XVI/146/2000 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk

§ 61
1. Dokumenty i protoko³y, o których mowa w § 60, s¹
udostêpniane w siedzibie Urzêdu Gminy, w biurze obs³ugi Rady Gminy i Zarz¹du Gminy do wgl¹du na miejscu w godzinach pracy urzêdu.
2. Obywatele mog¹ przegl¹daæ udostêpnione dokumenty i protoko³y oraz sporz¹dzaæ z nich w³asnorêczne notatki i odpisy. Ponadto zainteresowani mog¹ uzyskaæ
odp³atnie kserokopie dokumentów wykonane i uwierzytelnione przez uprawnionego pracownika Urzêdu
Gminy.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk

2037
UCHWA£A Nr XXIX/236/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy 1 i 4 z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón.

2038
UCHWA£A Nr XXIX/235/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.),
art. 40 ust. 1 i art. 41 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. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20
lipca o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXIV/151/93 Rady Gminy Lubichowo z
dnia 3 wrzenia 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1) pkt 8 § 1 otrzymuje brzmienie:
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 § 1.8. sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e siê odbywaæ na imprezach na otwartym powietrzu na podstawie odrêbnego zezwolenia i tylko w miejscach do tego wyznaczonych
okrelonych w za³¹czniku nr 1* do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk

2039
UCHWA£A NrXXXVI/264/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 18 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Krynica Morska.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3,
art 18 ust. 2 pkt 1, art. 18a ust. 5, art. 22, art. 23 ust. 2, art.
37a, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 1 i art. 51
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, Nr 89, poz. 971) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Krynica Morska przyjêtym uchwa³¹
Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2000 r. Nr XXVI\187\2000
w sprawie Statutu Miasta Krynica Morska, zmienionym
uchwa³¹ Rady Miasta Krynica Morska z dnia 27 marca 2001
r. Nr XXIX\234\01 w sprawie wprowadzenia zmiany do
Uchwa³y Nr XXVI\187\2000 w sprawie Statutu Miasta Krynica Morska wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
 dodaje siê Rozdzia³ VI a o nastêpuj¹cym brzmieniu:
Rozdzia³ VI a
zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady Miejskiej, Komisji Rady i Zarz¹du Miasta.
§ 34 a
1. Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów Rady Miejskiej, Komisji Rady oraz Zarz¹du Miasta, w szczególnoci protokó³ów posiedzeñ oraz uchwa³ podejmowanych przez organy gminy.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 34 b
Dokumenty o których mowa w par. 34 a udostêpnia
siê w Urzêdzie Miasta na stanowisku d/s obs³ugi Rady
Miejskiej w dniach pracy Urzêdu Miejskiego w godzinach
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

przyjmowania interesantów od godz. 7.30 do godz. 15.30
w asycie pracownika Urzêdu Miejskiego.
§ 34 c
1. Udostêpnienie dokumentów organów gminy oraz komisji z wyj¹tkiem uchwa³, radnym oraz osobom postronnym mo¿e nast¹piæ je¿eli zainteresowany:
1) z³o¿y pisemny wniosek w którym wska¿e organ
gminy b¹d komisjê z której maj¹ byæ udostêpnione
dokumenty, w tym przybli¿on¹ datê,
2) wska¿e o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje,
3) w sposób wiarygodny uzasadni potrzebê posiadania tych dokumentów, a ich udostêpnienie nie naruszy praw i wolnoci osób, których dane dotycz¹,
b¹d nie podlegaj¹ ograniczeniu jawnoci lub jej
wy³¹czeniu na podstawie odrêbnych ustaw.
2. Osoba, która chce uzyskaæ dostêp do dokumentów
organów gminy lub komisji powinna:
1) je¿eli sprawa dotyczy udostêpnienia protokó³ów 
z³o¿yæ wniosek nie wczeniej ni¿ w terminie 14 dni
od dnia odbycia posiedzenia organów gminy lub
komisji z zastrze¿eniem § 34 a ust.2,
2) je¿eli sprawa dotyczy udostêpnienia uchwa³ na wniosek zainteresowanego s¹ one udostêpnione niezw³ocznie, chyba ¿e uchwa³a podlega og³oszeniu to
udostêpnienie uchwa³y nastêpuje po jej og³oszeniu.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu s¹ rozpatrywane w trybie okrelonym w kodeksie postêpowania administracyjnego.
§ 34 d
1. Z dokumentów o których mowa w par. 34 a obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, ¿¹daæ sporz¹dzenia odpisów,
wyci¹gów lub odbitek kserograficznych.
2. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów, oraz uwierzytelnienia odbitek kserograficznych, z tym ¿e czynnoci te dokonywane s¹ odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 2 wynosi:
1) za uwierzytelnienie notatki 0,50 z³ za ka¿d¹ stronê,
2) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej 0,50 z³ za ka¿d¹ stronê
§ 34 c
Uprawnienia okrelone w § 34 a i 34 d nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹, Komisjê
Rady lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci na
podstawie odrêbnych ustaw,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
kodeksu postêpowania administracyjnego.
§2
Pozosta³a treæ statutu pozostaje bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2040
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2040
UCHWA£A Nr XXXIII/253/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminy Krynica Morska z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa, udzielania innych
ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz organów do tego
uprawnionych.
Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z
pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoci gminy i jej jednostek organizacyjnych z
tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa, udzielania
innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a w szczególnoci odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty
wobec osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej 
zwanych dalej d³u¿nikami oraz okrela organy uprawnione do umarzania wierzytelnoci i udzielania ulg w ich
sp³acie.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noci z
tytu³u sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d oraz nale¿noci z tytu³u czynszu za dzier¿awê, najem nieruchomoci, a tak¿e inne nale¿noci,
2) umowie  nale¿y stosowaæ przepisy kodeksu cywilnego,
3) osobie fizycznej i osobie prawnej  nale¿y przez to rozumieæ przepisy kodeksu cywilnego.
§3
1. Wierzytelnoæ mo¿e byæ umorzona w ca³oci lub w czêci, 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,
2) d³u¿nik  osoba prawna  zosta³ wykrelony z w³aciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ wierzytelnoæ, a odpowiedzialnoæ z tytu³u wierzytelnoci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) sad 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 pón. zm.),
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.

2. Je¿eli oprócz d³u¿nika g³ównego s¹ zobowi¹zane inne
osoby, umorzenie 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¿na odroczyæ termin sp³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci albo
roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci wierzytelnoci na raty,
bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz
uzasadniony interes gminy.
§5
Je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie przekracza dwudziestokrotnoci kwoty przeciêtnego wynagrodzenia w roku
poprzedzaj¹cym umorzenie, og³oszonego przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski do celów naliczania odpisu na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych, do umarzania, odraczania lub rozk³adania na
raty sp³at wierzytelnoci uprawniony jest Zarz¹d Miasta.
2. Zarz¹d Miasta jest uprawniony równie¿ do umarzania
odsetek oraz innych nale¿noci ubocznych.
§6
1. Umorzenie wierzytelnoci oraz udzielenie ulg w ich
sp³acie nastêpuje w drodze umowy (ugody).
2. Umowa (ugoda) w sprawie odroczenia terminu p³atnoci lub roz³o¿enia na raty winna okrelaæ w szczególnoci datê i oznaczenie stron, kwotê ca³ej wierzytelnoci, kwotê w stosunku do której odroczono termin p³atnoci, termin zap³aty ca³ej wierzytelnoci oraz
skutki nie wywi¹zania siê z warunków udzielonej ulgi.
3. Je¿eli w terminie okrelonym w umowie (ugodzie) d³u¿nik nie dokona³ zap³aty odroczonej wierzytelnoci, b¹d
nie zap³aci³ którejkolwiek z rat, ca³a wierzytelnoæ staje siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami.
§7
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do sk³adania sprawozdañ dotycz¹cych zakresu umorzonych wierzytelnoci
oraz odroczenia terminu sp³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci albo roz³o¿enia p³atnoci ca³oci lub czêci
wierzytelnoci na raty, udzielonych w trybie okrelonym uchwa³¹, zgodnie ze wzorem stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, s¹ sporz¹dzane wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca i 31 grudnia
ka¿dego roku kalendarzowego i przedk³adane Radzie
Miejskiej w nastêpuj¹cych terminach:
1) na dzieñ 30 czerwca w terminie do dnia 31 sierpnia,
2) na dzieñ 31 grudnia w terminie do dnia 31 marca.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
Prewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIII/253/01
z dnia 29 czerwca 2001 r.
Sprawozdanie z dokonanych umorzeñ oraz przyznanych ulg w trybie uchwa³y Nr XXXIII/253/01 Rady Miejskiej w
Krynicy Morskiej z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminy Krynica Morska z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy 
Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz organów do tego uprawnionych.
Lp.

Treæ

1.

UMORZENIE
podstawa
prawna
umorzenia

2.

ODROCZENIE
bez
roz³o¿enia
na raty
z roz³o¿eniem
na raty

Nazwa,
Liczba
symbol
d³u¿ników
d³u¿nika*

Kwota nale¿noci
nale¿noæ
g³ówna

odsetki
i nale¿noci
uboczne

Kwota umorzenia,
odroczenia, roz³o-

Liczba
rat

¿enia na raty
nale¿noæ
g³ówna

Termin odroczenia,
roz³ozenia na raty
(ostatnia rata)

odsetki
i nale¿noci
uboczne

3. ROZ£O¯ENIE
NA
RATY**

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

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

(skarbnik)

(przewodnicz¹cy zarz¹du)

..................................
(dzieñ, miesi¹c, rok)

........................................
* Wstawiæ odpowiednio
A osoba fizyczna,
B osoba prawna,
C jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej
** Wype³nia siê w sytuacji, kiedy nie nastêpuje odroczenie, o którym mowa pod Ip. 2

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2041, 2042
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2041
UCHWA£A Nr XXXVII\268\01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 17 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Krynica Morska.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22,
art. 40 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, Nr 89, poz.
971) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Krynica Morska przyjêtym uchwa³¹
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 listopada
2000 r. Nr XXVI\187\2000 w sprawie Statutu Miasta Krynica Morska, zmienionym uchwa³¹ Rady Miejskiej z dnia
27 marca 2001 r. Nr XXIX\234\01 oraz uchwal¹ Rady Miejskiej z dnia 18 wrzenia 2001 r. Nr XXXVI\264\01 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Paragraf 21 otrzymuje brzmienie: Rada ustala liczbê cz³onków Zarz¹du odrêbn¹ uchwa³¹ z uwzglêdnieniem stanowiska Burmistrza i jednego Zastêpcy
Burmistrza.
2) Paragraf 22 otrzymuje brzmienie: W czasie niemo¿noci pe³nienia przez Burmistrza obowi¹zków zastêpuje go Zastêpca Burmistrza.
3) Paragraf 33 otrzymuje brzmienie: Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi z wyboru s¹:
1) Burmistrz Miasta Krynica Morska,
2) Zastêpca Burmistrza pe³ni¹cy jednoczenie funkcjê Sekretarza Miasta Krynica Morska.
4) Paragraf 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Z pozosta³ymi pracownikami stosunek pracy nawi¹zuje Burmistrz.
§2
Pozosta³a treæ statutu pozostaje bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

2042
UCHWA£A Nr XXXIV/45/2001
Rady Gminy £êczyce
z dnia 25 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy £êczyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i 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, Nr 89, poz. 971) oraz art. 15 ust.5
pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o
samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w
województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 45, poz. 497) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXI/9/2000 Rady Gminy
£êczyce z dnia 11 marca 2000 r. w sprawie statutu gminy
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 51, poz. 324) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 51 ust.4 otrzymuje brzmienie:
4. Pracownikami samorz¹dowymi mianowanymi
s¹ pracownicy zatrudnieni w Urzêdzie Gminy na
stanowiskach okrelonych w regulaminie organizacyjnym Urzêdu Gminy £êczyce, spe³niaj¹cy
warunki okrelone w tym¿e regulaminie.
2) w dziale II, po rozdziale 3 dodaje siê rozdzia³ 4 w
brzmieniu:
Rozdzia³ 4
Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich
§ 51a
1. Dostêp do dokumentów i korzystanie z nich przys³uguje obywatelom polskim na zasadach okrelonych w
niniejszym rozdziale.
2. Przez dokumenty, o których mowa w ust.1 nale¿y rozumieæ protokó³u z posiedzeñ organów gminy i komisji rady gminy oraz inne dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ publicznych.
§ 51b
1. Dokumenty udostêpnia siê na pisemny wniosek do
Wójta Gminy, zawieraj¹cy bli¿sze okrelenie ¿¹danych
dokumentów, jak: rodzaj dokumentu, nr i data lub sprawa, której dotyczy. Druki wniosków udostêpnia siê w
sekretariacie Urzêdu Gminy.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 za³atwia siê niezw³ocznie poprzez pisemn¹ zgodê na natychmiastowe
udostêpnienie dokumentów, a w razie uzasadnionych
przeszkód  najpóniej w 3 dniach od z³o¿enia wniosku.
3. Dokumenty udostêpnia siê w miejscu ich przechowywania lub innym dogodnym miejscu wskazanym przez
udostêpniaj¹cego, w obecnoci pracownika lub za pokwitowaniem, w godzinach pracy jednostki organizacyjnej gminy, w której ma miejsce udostêpnieni dokumentów.
4. Odmowê udostêpnienia dokumentów nale¿y uzasadniæ na wniosku lub w inny pisemny sposób.
5. W sprawach udostêpniania dokumentów Wójt korzysta z opinii zak³adowego pe³nomocnika ds. ochrony
informacji niejawnych, przy czym odmowa udostêpnienia dokumentów wymaga uprzedniego zasiêgniêcia tej opinii.
6. Osoba, której zosta³y udostêpnione dokumenty, mo¿e
sporz¹dzaæ z nich notatki, fotokopie lub w inny sposób utrwalaæ ich treæ dla w³asnych potrzeb. Je¿eli nie
ma przeszkód technicznych, na wniosek tej osoby,
Urz¹d Gminy zobowi¹zany jest sporz¹dziæ lub wydaæ

 2343 

Poz. 2042, 2043, 2044

kserokopiê lub innego rodzaju duplikat udostêpnianego dokumentu lub jego czêci, za odp³atnoci¹ liczon¹
po kosztach w³asnych ustalon¹ przez Zarz¹d Gminy"
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

2043
UCHWA£A Nr XXIV/180/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzêdu Gminy.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 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 Przodkowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
W regulaminie organizacyjnym Urzêdu Gminy dokonaæ nastêpuj¹cej zmiany: w § 7 ust. 1 dotychczasowy
zapis:
Referat Finansów, Inwestycji i Remontów
zmieniæ na:
Referat Finansów i Zamówieñ Publicznych.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2044
UCHWA£A Nr XXVI/180 /01
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzeczenica.
Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 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 uchwala, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

W Statucie Gminy Rzeczenica przyjêtym uchwa³¹
Nr XVII/98/96 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 marca
1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz.
Woj. S³upskiego Nr 16, poz. 59 z 1996 r.)  wprowadza siê
za³¹cznik w brzmieniu oznaczonym nr 5 o nazwie:
Zasady dostêpu i korzystania z dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych w tym protoko³ów z posiedzeñ organów gminy i komisji Rady Gminy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVI/180/01
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
Zasady dostêpu i korzystania z dokumentów
wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych,
w tym protoko³ów posiedzeñ organów
gminy i komisji Rady Gminy
I. Przepisy ogólne.
1. Ka¿demu przys³uguje prawo do informacji publicznej.
2. Informacj¹ publiczn¹ jest informacja wytworzona przez
organ Gminy, komisje Rady Gminy, a tak¿e osoby pracuj¹ce w Urzêdzie Gminy.
3. Prawo do korzystania z informacji publicznej realizowane jest przez zasadê jawnoci tej informacji i dostêpu do niej.
4. Dostêp do informacji publicznej obejmuje prawo do:
a) bezp³atnego uzyskania informacji w sposób i czasie
zapewniaj¹cym aktualn¹ wiedzê o stanie samorz¹du gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz ich
maj¹tku,
b) wgl¹du do dokumentów urzêdowych wynikaj¹cych
z wykonania zadañ publicznych, w tym protoko³ów
posiedzeñ organów gminy i komisji Rady Gminy,
c) kopiowania dokumentów swobodnego zwielokrotnienia i rozpowszechnienia,
d) dostêpu do posiedzeñ organów kolegialnych w³adz
samorz¹dowych, sesje Rady Gminy i posiedzeñ jej
komisji.
5. Dostêp do informacji w sprawach dotycz¹cych interesu strony w postêpowaniu administracyjnym reguluj¹
przepisy szczególne.
6. Dostêp do informacji publicznej nastêpuje na zasadach
okrelonych w za³¹czniku z zastrze¿eniem ustaw szczególnych, które mog¹ okrelaæ odmienne sposoby publikacji i dostêpu do informacji publicznej.
7. W³adze samorz¹dowe,jednostki organizacyjne oraz
inne osoby na których zgodnie z ustaw¹ ci¹¿y obowi¹-
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zek udostêpniania informacji publicznej, udostêpniaj¹
wszystkie informacje o instytucjach, procedurach, danych, maj¹tku publicznym z wy³¹czeniem informacji
niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych lub objêtych ochron¹ na podstawie innych ustaw, tak¿e posiedzeñ i dokumentów o ile w trybie odrêbnych przepisów nie wy³¹czono jawnoci posiedzeñ lub dokumentów.
II. Dostêp do informacji publicznej.
1. Ka¿da informacja jest jawna i dostêpna z wy³¹czeniem:
a) informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych,
b) informacji objêtych tajemnic¹ skarbow¹, bankow¹ i
statystyczn¹,
c) informacji mog¹cych naruszyæ prywatnoæ osób fizycznych lub tajemnicê przedsiêbiorcy,
d) informacji w zakresie objêtych ochron¹ zbiorów danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych.
2. Wy³¹czenie o którym mowa w ust. 1 pkt c nie ma zastosowania do informacji o osobach pe³ni¹cych funkcje publiczne w zakresie warunków ich pracy i p³acy
lub maj¹cych zwi¹zek w pe³nieniu funkcji.
3. W przypadku wy³¹czenia jawnoci niektórych danych
lub informacji, nale¿y podaæ podstawê i zakres takiego wy³¹czenia oraz wskazaæ organ lub osobê, która
takiego wy³¹czenia dokona³a i o ile to mo¿liwe osobê
na wniosek której lub w której interesie wy³¹czenia
dokonano.
4. Udostêpnienie indywidualne informacji publicznych
nastêpuje w drodze:
a) wyk³adania lub wywieszania w pomieszczeniach
ogólnie dostêpnych,
b) przez zainstalowanie w pomieszczeniach ogólnodostêpnych urz¹dzenia umo¿liwiaj¹cego zapoznanie siê
z informacj¹.
c) udostêpnianie na wniosek.
5. Udostêpnienie na wniosek nastêpuje niezw³ocznie w
formie i postaci zgodnej z wnioskiem, o ile dokument
w tym celu nie musi byæ odrêbnie przygotowany lub
rodki techniczne, którymi dysponuje jednostka nie
umo¿liwiaj¹ przekazania w taki sposób o jaki wnioskowa³a osoba zainteresowana.
6. Je¿eli dokument nie mo¿e byæ wydany niezw³ocznie w
formie i postaci o której mowa w ust. 5 nale¿y podaæ
przyczynê i wskazaæ w jakiej formie lub postaci mo¿e
byæ udostêpniony niezw³ocznie.
III. Postêpowanie w sprawie dostêpu do informacji.
1. Je¿eli zosta³ z³o¿ony wniosek o udostêpnienie informacji, to zobowi¹zana jednostka ma obowi¹zek:
a) udostêpniæ informacjê w ¿¹danej formie b¹d postaci w terminie 7 dni, z wy³¹czeniem sobót, niedziel i wi¹t, od dnia z³o¿enia wniosku lub innej formie b¹d postaci,
b) pouczyæ o mo¿liwoci uzyskania informacji inaczej
przetworzonej, b¹d w innej formie lub postaci z zaznaczeniem terminu po up³ywie jakiego rozpozna
pierwotny wniosek, o ile nie otrzyma zgody na proponowan¹ postaæ, formê lub zakres udostêpnienia
informacji.
c) pouczyæ o obowi¹zku wniesienia okrelonej op³aty
pod rygorem odrzucenia wniosku.

2. Decyzja w uzasadnieniu powinna zawieraæ wskazanie
podstaw prawnych i faktycznych rozstrzygniêcia, w
szczególnoci wy³¹czenia jawnoci i pouczenie o prawie do odwo³ania ze wskazaniem organu w³aciwego
do jego rozpoznania oraz podaniem nazwisk i stanowiska osób, które opiniowa³y wniosek lub zajmowa³y
stanowisko w zakresie wydania decyzji, b¹d których
dobra maj¹ byæ chronione.
3. Odwo³anie od decyzji o których mowa w ust. 1 i 2 powinno byæ rozpatrzone w terminie 14 dni.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej instrukcji
stosuje siê przepisy KPA.

2045
UCHWA£A Nr XXVI/181/01
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
dot. zmiany uchwa³y Nr XXIX/98/93 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, zm. Dz. U. Nr 40, poz. 184)
art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z pón. zm.)
 Rada Gminy postanawia:
§1
Wprowadziæ do uchwa³y Nr XXIX/98/93 Rady Gminy
Rzeczenica z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz
okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów
alkoholowych na terenie gminy Rzeczenica  § 5 o treci
nastêpuj¹cej:
Na terenie gminy Rzeczenica wyznacza siê miejsca
przeznaczone do sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem w miejscowociach:
1. Rzeczenica  amfiteatr i stadion sportowy
2. Gwiedzin  boisko sportowe
3. Rzewnica  plac przy Orodku Wypoczynkowym
4. Brzezie  boisko sportowe ko³o bloków Nadlenictwa i boisko sportowe
5. Pieniê¿nica  boisko sportowe i plac przy wietlicy
wiejskiej
6. Olszanowo  plac przy budynku by³ej szko³y
7. Miêdzybórz  boisko sportowe
8. Trzmielewo  plac nad jeziorem
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki
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§7

POROZUMIENIE

Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

zawarte w dniu 19 listopada 2001 r. na podstawie art. 5
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) pomiêdzy:
Powiatem Cz³uchowskim reprezentowanym przez:
Starostê  Aleksandra Gappa
Wicestarostê  Mariana Pastuchê
a
Powiatem Kocierskim reprezentowanym przez:
Starostê  Zbigniewa Stencel
Wicestarostê  Wies³awa Bary³a
§1
Powiat Cz³uchowski i Powiat Kocierski na zasadzie
wzajemnoci wykonywaæ bêd¹ na rzecz mieszkañców
us³ugi stacjonarne wiadczone przez Domy Pomocy Spo³ecznej (DPS).

§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§9
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Powiatu
w Kocierzynie
Starosta
Z. Stencel
Wicestarosta
W. Bary³a

§2
Przyjêcie osoby kierowanej na pobyt w DPS nast¹pi
na podstawie decyzji Starosty Powiatu Kocierskiego i
Starosty Powiatu Cz³uchowskiego wg kolejnoci zg³oszeñ
osób oczekuj¹cych.
§3
Osoby kierowane przez PCPR w Kocierzynie i PCPR
w Cz³uchowie bêd¹ ponosi³y koszty pobytu w DPS w
wysokoci okrelonej w decyzji, o której mowa w § 2.
§4
1. Po zaprzestaniu dotowania domów pomocy spo³ecznej przez bud¿et pañstwa  strony zobowi¹zuj¹ siê do
wzajemnego ponoszenia kosztów utrzymania swoich
mieszkañców umieszczonych w domach pomocy spo³ecznej.
2. Szczegó³owe zasady rozliczeñ uzgodni¹ s³u¿by finansowe Starostw Powiatowych bêd¹cych stronami niniejszego porozumienia.
§5
Strony zobowi¹zuj¹ siê do polubownego za³atwiania
ewentualnych spraw wynikaj¹cych z realizacji niniejszego porozumienia.
§6
Porozumienie zawiera siê na czas nieokrelony z mo¿liwoci¹ jego rozwi¹zania za uprzednim 3-miesiêcznym
wypowiedzeniem.

Rodzaj linii

Zarz¹d Powiatu
w Cz³uchowie
Przewodnicz¹cy
A. Gappa
Wicestarosta
M. Pastucha

2047
UCHWA£A Nr III k/XXXIV/364/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za przewozy rodkami miejskiej komunikacji pasa¿erskiej w Wejherowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 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, 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, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz.
50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z
1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 160, poz. 1085 oraz z 1998 r. Nr
106, poz. 668 oraz poz.64 za³¹cznika Nr 3 do ustawy z 8
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z pón.
zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³aty za jednorazowe przejazdy osób rodkami komunikacji pasa¿erskiej w Wejherowie o nastêpuj¹cych wysokociach:

Przejazdy w obrêbie sieci komunikacyjnej
NORMALNY

ULGOWY

Zwyk³a

1,70 z³

0,85 z³

Specjalna
i pospieszna

2,60 z³

1,30 z³

Dziennik Urzêdowy
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2. Za przewóz baga¿u, wózka lub psa ustala siê op³atê w
wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym rodzaju linii.
3. Ustala siê bilety czteroprzejazdowe o nomina³ach:
 normalny  6,80 z³
 ulgowy  3,40 z³.

§2
1. Ustala siê op³aty za bilety o niekontrolowanej liczbie
przejazdów w nastêpuj¹cych wysokociach:

Bilet miesiêczny imienny
wa¿ny
od poniedzia³ku do
pi¹tku

Rodzaj linii

Zwyk³e
w granicach
miasta i gminy
Wejherowo
i Redy z Rumi¹
Zwyk³e
w granicach
miasta i gminy
Wejherowo
i gminy Luzino
Zwyk³e w
obrêbie sieci
komunikacyjnej
Zwyk³e, specjalne
i pospieszne w
obrêbie sieci
komunikacyjnej

Bilet na okaziciela

wa¿ny codzienne

wa¿ny codziennie
PRZEZ PRZEZ
PRZEZ
MIE- DEKA5 DNI
DÊ
SI¥C

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

53 z³

26,50 z³

62 z³

31 z³

74 z³

26 z³

13 z³

55 z³

27,50 z³

64 z³

32 z³

75 z³

27 z³

14 z³

66 z³

33 z³

72 z³

36 z³

76 z³

28 z³

15 z³

73 z³

36,50 z³

77 z³

38,50 z³

30 z³

16 z³

§3
1. Op³aty ustalone w § 1 i 2 uchwa³y zawieraj¹ 7% podatek VAT.
§4
Op³aty dodatkowe.
1. Za przejazd bez wa¿nego biletu op³ata dodatkowa wynosi 85,00 z³.
2. Za przewóz wózka, zwierz¹t i baga¿u objêtych op³at¹
taryfow¹ bez wa¿nego biletu, lub przewo¿enie rzeczy
wy³¹czonych z przewozu rodkami transportu miejskiego op³ata dodatkowa wynosi 34,00 z³.
3. Za spowodowanie zatrzymania lub zmianê trasy rodka transportu op³ata dodatkowa wynosi 255,00 z³.
4. Wysokoæ op³aty dodatkowej wymienionej w punkcie
1 i 2 obni¿a siê o 50% w przypadku natychmiastowego uiszczenia nale¿noci bezporednio osobie kontroluj¹cej.
5. Wysokoæ op³aty dodatkowej wymienionej w punkcie 1
i 2 obni¿a siê o 30% w przypadku uregulowania nale¿noci w terminie do 7 dni od daty wystawienia dokumentu nak³adaj¹cego obowi¹zek uiszczenia tej op³aty.
6. Do pobierania op³at, o których mowa w punktach 1, 2,
3, 4 i 5 upowa¿nia siê kontrolerów Miejskiego Zak³adu
Komunikacji w Wejherowie.
§5
1. Uprawnieni do korzystania z przejazdów bezp³atnych:
1) senatorowie i pos³owie na Sejm;

80 z³

2) radni z obszaru dzia³ania Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Wejherowie;
3) dzieci w wieku do 4-ch lat;
4) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych niezdolnych do
pracy i samodzielnej egzystencji;
5) osoby ca³kowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz towarzysz¹cy im przewodnicy,
6) ociemniali i towarzysz¹cy im przewodnicy;
7) osoby, które ukoñczy³y 70 rok ¿ycia;
8) pracownicy, rencici i emeryci jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej oraz cz³onkowie ich
rodzin  w zakresie okrelonym w uk³adzie zbiorowym pracy;
9) dzieci i m³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem lub niepe³nosprawna ruchowo oraz towarzysz¹cy im opiekunowie,
10) umundurowani ¿o³nierze s³u¿by zasadniczej;
11) osoby posiadaj¹ce legitymacjê Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi PCK I stopnia,
12) osoby, którym nadano Honorowe Obywatelstwo
Miasta Wejherowa.
2. Uprawnieni do korzystania z przejazdów na podstawie
biletów ulgowych:
1) kombatanci;
2) studenci szkó³ wy¿szych;
3) uczniowie szkó³ podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych do dnia 31 grudnia roku ukoñczenia 21 lat;
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4) dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
5) emeryci i rencici nie pozostaj¹cy w stosunku pracy
powoduj¹cym zawieszenie wiadczeñ emerytalnych
b¹d rentowych oraz ich wspó³ma³¿onkowie, na których emeryci i rencici otrzymuj¹ dodatki rodzinne 
na podstawie legitymacji i ostatniego odcinka wyp³aty
wiadczenia emerytalnego lub rentowego;
6) inwalidzi s³uchu (g³uchoniemi)  cz³onkowie Polskiego
Zwi¹zku G³uchych.
§6
Traci moc uchwa³a Nr III k/XXVI/281/2001 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia
op³at za przewozy rodkami miejskiej komunikacji pasa¿erskiej w Wejherowie.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego  nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski

2048
UCHWA£A Nr 300/XXXV/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu M³odzie¿owej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim.
Na podstawie art. 5b, art. 18 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 Uchwa³y Nr 282/XXXIII/
2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim z dnia
30 sierpnia 2001 r. w sprawie funkcjonowania M³odzie¿owej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim uchwala siê co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Statut M³odzie¿owej Rady Miejskiej w
brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdañski.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 300/XXXV/2001
Rady Miejskiej
z dnia 23 listopada 2001 r.
Statut
M³odzie¿owej Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

1. Statut okrela zasadê dzia³ania, cele i zadania M³odzie¿owej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim zwanej dalej Rad¹.
2. Rada jest reprezentacj¹ uczniów gimnazjum i szkó³
ponadgimnazjalnych Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
3. Podstaw¹ dzia³alnoci M³odzie¿owej Rady Miejskiej jest
praca spo³eczna Radnych wybieranych zgodnie z Ordynacj¹ Wyborcz¹ do Rady stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 3
do Statutu Rady.
4. Rada jest organem apartyjnym, niezwi¹zanym z ¿adn¹
parti¹ polityczn¹ lub ugrupowaniem politycznym. Wszelkie próby politycznego oddzia³ywania jednego z Radnych,
który bêdzie siê staraæ nak³oniæ pozosta³ych do jakiej
opcji politycznej, czy ugrupowania, bêdzie karane usuniêciem z Rady, po zbadaniu sprawy przez Prezydium i
przeg³osowaniu wniosku zgodnie z art. 19, ust. 1.
5. Podstaw¹ prawn¹ dzia³ania Rady, jest Uchwa³a Nr 282/
XXXIII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie funkcjonowania M³odzie¿owej Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gdañskim stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do Statutu Rady.
6. Kadencja Rady trwa 2 lata. D³ugoæ kadencji liczona
jest od daty wyborów.
Rozdzia³ 2
Cele i rodki dzia³ania
§2
Celem dzia³ania Rady jest:
1) reprezentowanie interesów m³odzie¿y wobec instytucji samorz¹dowych i pozarz¹dowych,
2) wspó³praca z Samorz¹dami Uczniowskimi,
3) dzia³anie na rzecz ochrony praw i godnoci ucznia,
4) promocja kultury, w szczególnoci tworzonej przez ludzi m³odych i do nich adresowanej,
5) kszta³towanie i utrwalanie postaw demokratycznych
oraz wyrabiania umiejêtnoci podejmowania decyzji
w okrelonych obszarach zagadnieñ,
6) czynny udzia³ m³odzie¿y w walce o czyste rodowisko,
7) organizowanie przez ludzi m³odych pomocy charytatywnej,
8) dzia³anie na rzecz integracji i wspó³pracy rodowisk
m³odzie¿owych,
9) zapewnienie mo¿liwoci uczestnictwa m³odzie¿y w
procesie podejmowania decyzji bezporednio wp³ywaj¹cych na sposób i jakoæ jej ¿ycia.
§3
Rada realizuje swoje cele poprzez:
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1) inicjowanie dzia³añ dotycz¹cych ¿ycia m³odych ludzi
w miecie, a w szczególnoci w zakresie nauki, kultury
i sportu,
2) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim reguluj¹cych sprawy maj¹ce
wp³yw na warunki rozwoju m³odego pokolenia, dotycz¹ce nauki, kultury, sportu i ochrony rodowiska,
3) udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagro¿enia praw ucznia i swobód obywatelskich,
4) nawi¹zywanie wspó³pracy z organizacjami krajowymi
oraz zagranicznymi,
5) organizowanie imprez kulturalnych i spotkañ m³odzie¿owych propaguj¹cych cele Rady,
6) koordynacjê i inspiracjê inicjatyw m³odych ludzi,
7) prowadzenie dzia³alnoci informacyjno-doradczej.
§4
rodki zapewniaj¹ce realizacjê celów statutowych pochodz¹ z:
1) dotacji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim,
2) dotacji Fundacji,
3) darowizn,
4) w³asnych przedsiêwziêæ dochodowych Rady.
Rozdzia³ 3
Organy Rady
§5
1. Rada wybiera nastêpuj¹ce Organa:
a) Prezydium Rady,
b) Komisjê Rewizyjn¹,
c) Zespo³y Problemowe.
2. Organy Rady dzia³aj¹ na podstawie Statutu Rady.
§6
1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady,
zwane dalej Prezydium, powo³ane drog¹ uchwa³y Rady
na okres kadencji. Prezydium sk³ada siê z Przewodnicz¹cego Rady, dwóch Wiceprzewodnicz¹cych, Sekretarza, Skarbnika.
2. Rada wybiera Przewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci przynajmniej 2/3 sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym. Pozostali cz³onkowie
Prezydium wybierani s¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci przynajmniej 2/3 sk³adu Rady w
g³osowaniu tajnym. Cz³onkowie prezydium musz¹ zostaæ wybrani w okresie nie d³u¿szym ni¿ 2 miesi¹ce od
daty og³oszenia wyboru.
3. Rada mo¿e odwo³aæ cz³onka Prezydium lub ca³y sk³ad
Prezydium wiêkszoci¹ 2/3 g³osów przy obecnoci
przynajmniej 2/3 sk³adu Rady w g³osowani tajnym jedynie na wniosek 1/4 sk³adu Rady.
4. Wniosek o odwo³anie cz³onka Prezydium lub ca³ego
Prezydium Rada rozpatruje na Sesji nastêpnej zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od Sesji, na
której zg³oszono wniosek, nie póniej jednak ni¿ przed
up³ywem miesi¹ca.
5. Je¿eli wniosek o odwo³anie Cz³onka Prezydium lub
ca³ego Prezydium nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci
g³osów, to kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 3 miesi¹ce od poprzedniego g³osowania w trybie jak w pkt. 3 i 4.
6. Odwo³any cz³onek Prezydium lub ca³e Prezydium pe³ni swoje obowi¹zki do czasu powo³ania nowego cz³onka lub Prezydium.

7. Prezydium ustêpuj¹cej kadencji pe³ni swoje obowi¹zki
do czasu powo³ania Prezydium kolejnej kadencji.
8. Cz³onek Prezydium mo¿e zrezygnowaæ z pe³nionej funkcji w Prezydium. Na jego miejsce Rada wybiera now¹
osobê zgodnie z pkt 2.
§7
1. W realizacji zadañ Rady Prezydium podlega wy³¹cznie
Radzie. Realizacja przez Prezydium polityki finansowej
podlega corocznemu zaaprobowaniu poprzez absolutorium w nie mniejszym okresie ni¿ 1 miesi¹c a nie
d³u¿szym ni¿ 2 miesi¹ce od zakoñczenia roku bud¿etowego.
2. Uchwa³a Rady w sprawie nie udzielenia Prezydium
absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku o odwo³anie Prezydium chyba, ¿e po zakoñczeniu
roku bud¿etowego Prezydium zosta³o odwo³ane z innej przyczyny.
3. Rada rozpoznaje sprawê odwo³ania Prezydium z przyczyny okrelonej w ust. 2 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w sprawie nie udzielenia absolutorium. Po zapoznaniu siê z
opini¹ Komisji Rewizyjnej w sprawie uchwa³y Rady o
nie udzieleniu absolutorium i po wys³uchaniu wyjanieñ
Prezydium, Rada mo¿e odwo³aæ Prezydium zgodnie z
art. 6, ust. 4.
§8
Do zadañ Prezydium nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
3) wykonywanie bud¿etu,
4 realizacja uchwa³ Rady.
§9
Do kompetencji Przewodnicz¹cego M³odzie¿owej Rady
nale¿y:
1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na
zewn¹trz,
2) podejmowanie decyzji w imieniu Rady w sytuacjach
nag³ych, po konsultacji z odpowiedni¹ osob¹ z Prezydium,
3) zwo³uje Sesje Rady, przygotowuje porz¹dek dzienny obrad, przewodniczy obradom,
4) wnioskowanie o odwo³anie cz³onków Prezydium,
5) przy równym rozk³adzie g³osów w g³osowaniu wewn¹trz Prezydium, Przewodnicz¹cy ma decyduj¹cy
g³os,
6) sk³adanie Radzie sprawozdañ ze swojej dzia³alnoci
miêdzysesyjnej.
§ 10
Do kompetencji Wiceprzewodnicz¹cych M³odzie¿owej
Rady nale¿y:
1) koordynacja dzia³añ zespo³ów problemowych Rady,
2) w razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego kierowanie
obradami Rady,
3) informowanie rodków masowego przekazu o poczynaniach Rady.
§ 11
Do kompetencji Sekretarza M³odzie¿owej Rady nale¿y:
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1)
2)
3)
4)

odpowiedzialnoæ za ca³¹ dokumentacjê Rady,
zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady,
sk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alnoci Rady,
sporz¹dzanie protoko³ów z sesji Rady i posiedzeñ Prezydium.
§ 12

Do kompetencji Skarbnika M³odzie¿owej Rady nale¿y:
1) prowadzenie dzia³alnoci finansowej Rady,
2) sk³adanie sprawozdañ finansowych Radzie raz na trzy
miesi¹ce.
§ 13
1. Dla sta³ego kontrolowania ca³okszta³tu dzia³alnoci
Prezydium Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 Radnych.
3. W pracach Komisji Rewizyjnej nie mog¹ uczestniczyæ
cz³onkowie Prezydium.
4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Rady
i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydium Rady.
5. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski 1/4 sk³adu Rady
o odwo³anie cz³onka Prezydium lub ca³ego Prezydium.
6. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez Radê w zakresie kontroli.
7. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek Przewodnicz¹cego o odwo³anie poszczególnych cz³onków Prezydium.
8. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o odwo³anie Radnego.
9. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera
Przewodnicz¹cego sporód cz³onków Komisji. Przewodnicz¹cy podlega zatwierdzeniu przez Radê.
10. Komisjê Rewizyjn¹ mo¿na odwo³aæ na wniosek Prezydium lub 7 cz³onków Rady w g³osowaniu tajnym
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 14
1. Rada mo¿e powo³ywaæ ze swego grona zespo³y problemowe, których zadaniem jest zajmowanie siê problemami wynikaj¹cymi z uchwa³y Rady.
2. Sk³ad osobowy oraz zakres dzia³ania zespo³u okrela
uchwa³a Rady.
3. Zespó³ ulega rozwi¹zaniu z chwil¹ osi¹gniêcia celu,
chyba, ¿e uchwa³a stanowi inaczej.
4. Zespó³ ze swego grona wybiera przewodnicz¹cego,
który jest odpowiedzialny za realizacjê zadania.
5. Zespó³ mo¿e wystêpowaæ z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹.
§ 15
Pozosta³e postanowienia dotycz¹ce organizacji i dzia³ania Rady, oraz zespo³ów zawiera Regulamin Rady stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do Statutu Rady.
Rozdzia³ 4
Radni M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Nowy Dwór Gdañski
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3. Spo³ecznoæ uczniowska gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych wybiera po 5 Radnych.
§ 17
Radny ma prawo:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Rady,
2) zg³aszania postulatów i inicjatyw,
3) sk³adania interpelacji w istotnych sprawach zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ Rady,
4) uczestniczenia w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespo³ów problemowych,
5) uzyskania ka¿dej informacji dotycz¹cej prac Rady,
6) domagania siê wniesienia pod obrady Sesji, spraw które uwa¿a za spo³ecznie pilne i uzasadnione, zw³aszcza
tych, które wynikaj¹ z postulatów i skarg wyborców.
§ 18
Radny ma obowi¹zek:
1) przestrzegania Statutu i uchwa³ Rady,
2) udzia³u w realizacji celów Rady,
3) uczestniczenia w sesjach Rady, zebraniach roboczych
i pracy Zespo³ów Problemowych do których zosta³ wybrany,
4) informowania swoich wyborców o dzia³alnoci Rady,
5) przed³o¿enia usprawiedliwienia Prezydium Rady w razie nieobecnoci na posiedzeniu Rady w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 7 dni,
6) powiadomienia Przewodnicz¹cego Rady o zmianie
miejsca nauki i zamieszkania.
§ 19
1. Kadencja Radnego mo¿e byæ skrócona je¿eli nie wywi¹zuje siê on ze swoich obowi¹zków i nie przestrzega
Statutu Rady. Radnego odwo³uje Prezydium na wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub 7 Radnych wiêkszoci¹ 2/3 g³osów po zaopiniowaniu wniosku przez Komisjê Rewizyjn¹.
2. Radny ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska oraz do zrzeczenia siê mandatu w czasie trwania
kadencji.
Rozdzia³ 5
Postanowienia koñcowe
§ 20
W sprawach nie objêtych Statutem Rady decyduje siê
odrêbnymi uchwa³ami podejmowanymi w zwyk³ym trybie.
§ 21
Sprawy, których nie uda³o siê zakoñczyæ w czasie trwania kadencji powinny byæ kontynuowane przez nastêpn¹
kadencjê.
§ 22
Z ramienia Urzêdu Miasta i Gminy w Nowym Dworze
Gdañskim Burmistrz powo³uje osobê odpowiedzialn¹ za
Radê.

§ 16

§ 23

1. Radnym mo¿e byæ ka¿da osoba uczêszczaj¹ca do gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych zameldowanych
na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski.
2. Kadencja radnych trwa 2 lata.

Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonane przez Radê na
wniosek Prezydium, Przewodnicz¹cego lub 1/4 sk³adu
Rady w g³osowaniu jawnym wiêkszoci¹ 2/3 g³osów przy
obecnoci 2/3 sk³adu Rady.
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Za³¹cznik Nr 2
do Statutu M³odzie¿owej
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim
Regulamin M³odzie¿owej Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin niniejszy stanowi¹cy integraln¹ czêæ Statutu Rady, okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy M³odzie¿owej Rady.
§2
Rada dzia³a na sesjach, a tak¿e za porednictwem Przewodnicz¹cego, Prezydium i zespo³ów problemowych.
§3
Na sesjach Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w
Uchwale Nr 282/XXXIII/2001 Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Gdañskim z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie
dzia³ania i funkcjonowania M³odzie¿owej Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim.
Rozdzia³ II
Sesje Rady
I. Zasady Ogólne
§4
Rada odbywa sesje w liczbie niezbêdnej do wype³nienia swoich zadañ, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
§5
1. Sesje nadzwyczajne zwo³ywane s¹ na wniosek Prezydium lub co najmniej 1/4 liczby Radnych w ci¹gu 4 dni
od daty z³o¿enia wniosku.
2. Przewodnicz¹cy Rady ma prawo do zwo³ania sesji
Nadzwyczajnej Rady.
3. Sesje nadzwyczajne powiêcone s¹ sprawom pilnym,
wymagaj¹cym niezw³ocznego rozstrzygniêcia. Przewodnicz¹cy niezw³ocznie powiadamia radnych o terminie i projekcie porz¹dku obrad sesji. Jeli o w/w
sprawach powiadamia siê w czasie Sesji Rady, obecnych radnych uwa¿a siê za powiadomionych.
4. Sesja nadzwyczajna Rady mo¿e mieæ charakter uroczysty, wi¹zaæ siê z obchodami wi¹t oraz wa¿nych z
punktu widzenia historii pañstwa lub miasta. W czasie
uroczystej Sesji mo¿na pomin¹æ w porz¹dku obrad
niektóre sprawy proceduralne, a wprowadziæ akcenty
uroczyste np. wrêczenie odznaczeñ, uchwalenie rezolucji, z³o¿enie kwiatów, itp.
II. Organizacja Sesji
§6
1. Sesje organizuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady ustalaj¹c projekt porz¹dku, miejsce, dzieñ i godzinê otwarcia obrad.
2. O sesji powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem  wysy³aj¹c zawiadomienie, projekt porz¹dku obrad oraz w miarê mo¿li-

woci projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z przedmiotem sesji.
3. W razie niedotrzymania terminów o których mowa w
ust. 2, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu Sesji
wyznaczaj¹c nowy termin odbycia.
4. Warunki, o których mowa w ust. 2 nie dotycz¹ Sesji
zwo³ywanych w trybie nadzwyczajnym.
§7
Listê goci zaproszonych na Sesjê ustala Przewodnicz¹cy Rady.
§8
1. Posiedzenia Rady s¹ jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodnicz¹cy Rady podaje do wiadomoci publicznej.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego lub co najmniej 1/4 radnych obecnych na Sesji, Rada obradowaæ mo¿e przy
drzwiach zamkniêtych. Wy³¹czenie jawnoci oznacza,
¿e podczas obrad mog¹ byæ obecne tylko osoby imiennie zaproszone do udzia³u w Sesji.
III. Obradowanie na sesjach
§9
1. Rada jest zdolna do podejmowania uchwa³:
1) w pierwszym terminie  gdy uczestniczy w nim co
najmniej po³owa cz³onków.
2) w drugim terminie  bez wzglêdu na liczbê obecnych cz³onków.
2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
obrad, Przewodnicz¹cy Rady podejmuje decyzje o przerwaniu Sesji, wyznaczaj¹c jej nowy termin.
§ 10
1. Sesjê otwiera i prowadzi jej obrady Przewodnicz¹cy
Rady, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi
potrzeba zast¹pienia go w obradach jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
2. Otwarcie Sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y Otwieram Sesjê M³odzie¿owej Rady Miejskiej.
§ 11
1. Na pocz¹tku Sesji Przewodnicz¹cy na podstawie listy
obecnoci radnych stwierdza quorum, a w razie jego
braku, wyznacza nowy termin Sesji i zamyka obrady,
polecaj¹c jednoczenie odnotowanie w protokole przyczyn, w zwi¹zku z którymi Sesja siê nie odby³a.
2. Po stwierdzeniu, ¿e Rada mo¿e prawomocnie obradowaæ, Przewodnicz¹cy przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porz¹dku obrad oraz przyjmuje wnioski w
tej sprawie i wnioski o charakterze formalnym.
3. Przedmiotem wniosków o charakterze formalnym
mog¹ byæ w szczególnoci sprawy, o których mowa w
§ 6, ust. 2, § 8 ust. 2. W ka¿dym momencie Sesji Przewodnicz¹cy udziela g³osu dla zg³oszenia wniosku o charakterze formalnym, którego przedmiotem mog¹ byæ
ponadto sprawy:
 odroczenia dyskusji i skrelenia danego tematu z porz¹dku obrad  zakoñczenie dyskusji i przyst¹pienie
do podjêcia uchwa³y,
 zamkniêcia listy mówców,
 stwierdzenia quorum,
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 naruszenia w toku prac Rady Statutu M³odzie¿owej
Rady, w tym niniejszego regulaminu.
4. Przewodnicz¹cy poddaje wniosek o charakterze formalnym pod g³osowanie. Rada decyduje w tych sprawach
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
§ 12
1. W przypadku obrad ka¿dej sesji z wyj¹tkiem sesji uroczystych, przewiduje siê zg³oszenie interpelacji przez
radnych.
2. Radni sk³adaj¹ interpelacje w sprawach o zasadniczym
znaczeniu. Adresatem jest Prezydium Rady. Interpelacje musz¹ zawieraæ przedstawienie stanu faktycznego
bêd¹cego ich przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
3. W miarê mo¿liwoci, a zw³aszcza w zale¿noci od charakteru interpelacji cz³onkowie Prezydium udzielaj¹ na
nie odpowiedzi na sesji lub pisemnie w ci¹gu 14 dni.
4. W porz¹dku obrad ka¿dej sesji, z wyj¹tkiem uroczystych, przewiduje siê równie¿ wolne wnioski i zapytania, sk³adane przez m³odzie¿ w formie trybuny obywatelskiej. Przez wolne wnioski nale¿y rozumieæ: uwagi, spostrze¿enia, propozycje, pomys³y dotycz¹ce funkcjonowania Rady i stanowi¹ce ofertê zg³aszaj¹cego do
wykorzystania przez Radê.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug ustalonego
prze Radê porz¹dku, przy czym w uzasadnionych przypadkach mo¿e za zgod¹ Rady dokonywaæ zmian w kolejnoci realizacji jego poszczególnych punktów.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu radnym wed³ug kolejnoci zg³oszeñ. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobom nie bêd¹cym Radnymi po uprzednim zg³oszeniu siê tych osób
do listy mówców.
4. Listê mówców prowadzi jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady.
§ 14
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad spranym przebiegiem i zachowaniem w³aciwego porz¹dku obrad w tym odnonie wyst¹pieñ radnych i innych osób na Sesji.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pieñ na Sesji. Ma prawo odebraæ g³os, polecaj¹c odnotowanie tego faktu w
protokole sesji.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad
przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem
lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek b¹d uchybiaj¹
powadze Sesji Rady.
§ 15
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy Sesjê wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam Sesjê M³odzie¿owej Rady Miejskiej.
§ 16
1. Z ka¿dej sesji, Sekretarz Rady sporz¹dza protokó³, bêd¹cy urzêdowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radê rozstrzygniêæ. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci oraz teksty podjêtych przez Radê
uchwa³ i z³o¿onych interpelacji. Protoko³y z Sesji s¹ stale
wy³o¿one do wgl¹du Radnych w Biurze Rady.
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2. Protokó³ z ka¿dej sesji wyk³ada siê do wgl¹du i ewentualnych uzupe³nieñ na nastêpnej sesji. Wnioski w sprawach poprawek i uzupe³nieñ protoko³u sk³ada siê Przewodnicz¹cemu Rady. Radni, których wnioski nie zosta³y uwzglêdnione mog¹ przedstawiæ je na sesji do
rozstrzygniêcia Rady.
IV. Uchwa³y Rady
§ 17
1. Sprawy bêd¹ce przedmiotem obrad, Rada rozstrzyga
w drodze uchwa³.
2. Uchwa³y maj¹ postaæ odrêbnych dokumentów z wyj¹tkiem:
 uchwa³ o charakterze proceduralnym,
 uchwa³ podejmowanych w wyniku rozpatrzenia
sprawozdañ lub informacji zwi¹zanych z realizacj¹
uchwa³ Rady, które mog¹ byæ odnotowane w protokole Sesji.
§ 18
1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y (inicjatywa uchwa³odawcza) mog¹ wystêpowaæ: Przewodnicz¹cy Rady, zespo³y
problemowe, co najmniej 7 Radnych i Prezydium Rady.
2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwa³odawczej
w Radzie mog¹ wystêpowaæ do podmiotów wymienionych w ust. 1 Samorz¹dy Uczniowskie szkó³ nowodworskich.
§ 19
1. Wnioski w sprawie podjêcia uchwa³y przez Radê, a tak¿e projekty uchwa³ przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem Przewodnicz¹cy Rady.
2. Jeli inicjatywa podjêcia uchwa³y lub konkretny projekt zosta³y zg³oszone w trakcie obrad Sesji, Rada mo¿e
przyst¹piæ do jej uchwalenia b¹d odes³aæ je do opracowania Prezydium.
3. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ przede wszystkim:
 datê i tytu³ uchwa³y,
 podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ podjêcie uchwa³y,
 motywacjê podjêcia uchwa³y,
 okrelenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwa³y oraz sprawuj¹cych nadzór nad ich wykonaniem,
 termin wejcia w ¿ycie uchwa³y oraz ewentualny czas
jej obowi¹zywania,
 uzasadnienie.
§ 20
1. Uchwa³y opatruje siê numerem wyra¿aj¹cym kolejnoæ
uchwa³y, kolejn¹ liczb¹ sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjêcia. Kolejn¹ liczbê Sesji pisze siê
cyfr¹ rzymsk¹, kolejnoæ podjêtej uchwa³y i ostatnie
cyfry roku cyframi arabskimi.
2. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy, który obradom przewodniczy³.
3. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje i przechowuje wraz z
protoko³em Sesji Sekretarz.
V. Tryb g³osowania
§ 21
1. W sytuacjach kiedy nie ma okrelonego trybu g³osowania, Rada podejmuje uchwa³ê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w trybie okrelonym
w § 9 Regulaminu Rady.
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2. G³osowanie tajne zarz¹dza siê w przypadku g³osowania w sprawach personalnych tj. wyboru b¹d odwo³ania cz³onków Prezydium oraz wyboru Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
3. Rada mo¿e zawsze postanowiæ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 22
1. Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza, ¿e na prawomocnie obraduj¹cej Sesji za projektem opowiedzia³o siê
wiêcej Radnych ni¿ przeciw projektowi uchwa³y. G³osy wstrzymuj¹ce siê nie wp³ywaj¹ na wynik g³osowania.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza, ¿e na prawomocnie obraduj¹cej Sesji wiêcej ni¿ po³owa Radnych
opowiedzia³a siê za projektem uchwa³y.
§ 23
1. W g³osowaniu jawnym Radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki. Za g³osy oddane uznaje siê g³osy za, przeciw oraz wstrzymuj¹ce siê.
2. W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Rady.
3. W g³osowaniu tajnym Rani g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady, za g³osy oddane uznaje siê kartki
na których Radni g³osowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.
4. G³osowanie w trybie tajnym przeprowadza komisja
skrutacyjna powo³ana na sesji sporód Radnych.
5. Wyniki g³osowania zawsze odnotowuje siê w protokole Sesji.

dzeniu przez Radê w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
5. Zespo³y problemowe wybieraj¹ Przewodnicz¹cego ze
swego grona.
Rozdzia³ IV
Postanowienia koñcowe
§ 26
W toku kadencji Rada mo¿e na wniosek przynajmniej
5 Radnych, Przewodnicz¹cego, Prezydium Rady oraz Zespo³ów Problemowych dokonaæ zmian w Regulaminie
Rady.
§ 27
Uchwalenie Regulaminu i wprowadzenie zmian wymaga uzyskania bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów przy 2/3
sk³adu Rady.
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu M³odzie¿owej
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim
Ordynacja Wyborcza
do M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski
§1

VI. Referendum

Ordynacja Wyborcza okrela zasady i tryb wyboru Radnych do M³odzie¿owej Rady Miejskiej Miasta i Gminy
Nowy Dwór Gdañski.

§ 24

§2

1. W sprawach dotycz¹cych ¿ycia m³odzie¿y w miecie i
gminie Nowy Dwór Gdañski mo¿e siê ona wypowiadaæ w drodze referendum.
2. Referendum uchwala Rada z w³asnej inicjatywy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Referendum przeprowadza siê na wniosek co najmniej
1/10 uczniów nowodworskich gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych.
4. Referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji przeprowadza siê na wniosek uczniów
gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych nowodworskich na zasadach okrelonych w ust. 1 i 2 nie wczeniej jednak ni¿ 6 miesiêcy od dnia wyborów lub od
dnia ostatniego referendum w sprawie odwo³ania Rady
przed up³ywem kadencji.

1. Do Rady mo¿e kandydowaæ osoba, która uczêszcza do
gimnazjum i szko³y ponadgimnazjalnej zameldowana
na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski.
2. Do Rady nie mo¿e kandydowaæ osoba, która uczêszcza do klasy maturalnej szko³y redniej.

Rozdzia³ III
Komisja Rewizyjna i Zespo³y Problemowe
§ 25
1. Rada ze swego grona powo³uje Zespo³y Problemowe.
2. W toku kadencji Rada mo¿e na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, Prezydium, Radnych i Przewodnicz¹cego Zespo³u Problemowego dokonaæ zmian w sk³adach
liczbowych i osobowych Zespo³ów Problemowych.
3. Uchwa³y w sprawach, których mowa w ust. 1 i 2 Rada
podejmuje w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej podlega zatwier-

§3
Wybory do Rady s¹ równe, tajne, bezporednie, powszechne oraz wiêkszociowe.
§4
1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady kolejnej
kadencji, ustêpuj¹ca M³odzie¿owa Rada Miejska wybiera Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ sk³adaj¹c¹ siê z 3 do
6 osób.
2. Komisja ze swego grona wybiera przewodnicz¹cego
oraz sekretarza.
3. W pracach Komisji nie mo¿e uczestniczyæ kandydat na
radnego.
4. Wybory zarz¹dza Miejska Komisja Wyborcza w terminie 1 miesi¹ca przed up³ywem kadencji Rady.
5. Wybory powinny byæ przeprowadzone najpóniej 45
dni od ich zarz¹dzenia.
§5
Miasto Nowy Dwór Gdañski dzieli siê na okrêgi wyborcze, którymi s¹ gimnazjum i szko³y ponadgimnazjalne. Wykaz okrêgów znajduje siê w za³¹czniku nr 1 do Ordynacji Wyborczej.
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§6

1. Za organizacjê wyborów w danej szkole ponadpodstawowej odpowiedzialna jest Okrêgowa Komisja Wyborcza, której sk³ad osobowy okrela Miejska Komisja
Wyborcza na wniosek Samorz¹du Uczniowskiego danej szko³y.
1) Samorz¹d Uczniowski przedstawia proponowany
sk³ad Okrêgowej Komisji Wyborczej wraz z zaznaczeniem osoby, która bêdzie pe³ni³a funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji.
2) Powy¿szy wniosek nale¿y z³o¿yæ w Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od daty poinformowania pisemnie szko³y o wyborach.
2. Okrêgowa Komisja Wyborcza sk³ada siê z 3 lub 5 osób
w zale¿noci od potrzeb okrêgu.
3. W pracach komisji nie mo¿e braæ udzia³u kandydat na
radnego.
4. Okrêgowe Komisje Wyborcze w poszczególnych okrêgach ustalaj¹ godzinê rozpoczêcia i zakoñczenia wyborów w ramach ustalonego czasu przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ oraz informuj¹ j¹ o swojej decyzji.
§7
Kandydaci na radnych powinni posiadaæ poparcie co
najmniej 20 uczniów z w³asnego okrêgu wyborczego.
§8
1. Listy osób popieraj¹cych kandydata musz¹ zawieraæ
imiê, nazwisko, klasê, adres, rok urodzenia oraz numer legitymacji szkolnej osoby popieraj¹cej i w³asnorêczny podpis. Wzór listy osób popieraj¹cych kandydaturê stanowi za³¹cznik nr 2 do Ordynacji Wyborczej.
2. Listy te powinny zostaæ z³o¿one przez Okrêgow¹ Komisjê Wyborcz¹ w Miejskiej Komisji Wyborczej w ci¹gu 14 dni od daty poinformowania pisemnie szko³y o
wyborach.
3. Na podstawie list osób popieraj¹cych Miejska Komisja Wyborcza w ci¹gu 5 dni od daty ich wp³yniêcia
ustala listê osób uprawnionych do kandydowania.
§9
1. W przypadku kiedy w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia
wyborów do Rady, w danym Okrêgu Wyborczym liczba kandydatów jest równa iloci mandatów przypadaj¹cych na dany okrêg, wówczas Okrêgowa Komisja
Wyborcza niezw³ocznie informuje wyborców danego
okrêgu oraz Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ o zaistnia³ej
sytuacji. Nie poinformowanie uczniów oraz Miejskiej
Komisji Wyborczej w ci¹gu 2 dni o zaistnia³ej sytuacji,
uniemo¿liwia szkole wydelegowanie do Rady swoich
reprezentantów.
2. Je¿eli w ci¹gu 5 dni od daty poinformowania uczniów
danej szko³y o powy¿szej sytuacji, nadal liczba kandydatów bêdzie równa iloci mandatów, wówczas Miejska Komisja Wyborcza na wniosek Okrêgowej Komisji
Wyborczej podejmuje decyzjê o zaniechaniu organizacji w danym okrêgu wyborów do Rady.
3. W okrêgu wyborczym, w którym nie organizuje siê wyborów ze wzglêdu na ma³¹ liczbê kandydatów, Radni
wybierani s¹ na podstawie list osób popieraj¹cych
dan¹ kandydaturê. W tej sytuacji oprócz list z 20 podpisami osób popieraj¹cych dan¹ kandydaturê, kandydat jest zobowi¹zany dostarczyæ Okrêgowej Komisji
Wyborczej dodatkowe podpisy w iloci uzale¿nionej
od liczby uczniów w danej szkole:
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1) w szko³ach do 500 uczniów  kandydaci zbieraj¹ dodatkowo 25 podpisów,
2) w szko³ach od 500 do 1000 uczniów  kandydaci
zbieraj¹ dodatkowo 50 podpisów,
3) w szko³ach powy¿ej 1000 uczniów  kandydaci zbieraj¹ dodatkowo 75 podpisów.
4. Okrêgowa Komisja Wyborcza ma obowi¹zek dostarczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w ci¹gu 10 dni dodatkowych podpisów. Nie dotrzymanie tego terminu
oznaczaæ bêdzie rezygnacjê z kandydowania do Rady
poszczególnych kandydatów.
§ 10
Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem jej og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹.
§ 11
Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zakazane.
§ 12
1. G³osuj¹cy otrzymuje od Okrêgowej Komisji Wyborczej
kartê do g³osowania ostemplowan¹ piecz¹tk¹ Miejskiej
Komisji Wyborczej.
2. G³osuj¹cy mo¿e otrzymaæ tylko jedn¹ kartê do g³osowania.
3. G³osuj¹cy stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera znak X.
4. Liczba nazwisk zaznaczonych na karcie (znaków X)
nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ liczba mandatów w danym
okrêgu.
5. Karty puste nale¿y uznaæ za wa¿ne, ale bez dokonania
wyboru.
§ 13
1. Mandat radnego uzyskuj¹ osoby, które uzyska³y najwiêksz¹ iloæ g³osów.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych
równej iloci g³osów, Okrêgowa Komisja Wyborcza w
porozumieniu z Miejsk¹ Komisj¹ Wyborcz¹ w ci¹gu 3
dni przeprowadza kolejne wybory. Na kartach do g³osowania umieszcza siê jedynie nazwiska tych kandydatów.
§ 14
1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania Komisja przystêpuje do obliczania jego wyników.
2. Z przeprowadzonego g³osowania, Okrêgowa Komisja
Wyborcza sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:
 liczbê osób uprawnionych do g³osowania,
 liczbê wydanych kart do g³osowania,
 liczbê oddanych g³osów,
 liczbê g³osów oddanych na poszczególnych kandydatów,
 liczbê g³osów niewa¿nych,
 liczbê g³osów wa¿nych bez dokonania wyboru,
 nazwiska i imiona osób wybranych na radnych Rady.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Okrêgowej Komisji Wyborczej i podaj¹ wyniki g³osowania do wiadomoci wyborcom, w sposób zwyczajowo przyjêty w
danym okrêgu.
4. Powy¿szy protokó³ wraz z kartami do g³osowania powinien byæ przekazany Miejskiej Komisji Wyborczej w
dniu wyborów.
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§ 15
W przypadku gdy okrêg wyborczy nie jest reprezentowany przez okrelon¹ w Statucie Rady liczbê radnych,
M³odzie¿owa Rada Miejska mo¿e og³osiæ wybory uzupe³niaj¹ce na zasadach okrelonych w Ordynacji Wyborczej
do Rady.
§ 16
1. Wyganiêcie mandatu radnego Rady nastêpuje wskutek zrzeczenia siê mandatu, po ukoñczeniu szko³y lub
skreleniu z listy uczniów. Radny, który nie przestrzega
Statutu Rady i nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków, mo¿e zostaæ pozbawiony mandatu na podstawie
uchwa³y Prezydium M³odzie¿owej Rady Miejskiej.
2. Zasady i tryb podejmowania niniejszej uchwa³y okrela Statut Rady.
§ 17
Je¿eli obsadzenie mandatu by³oby niemo¿liwe z powodu braku kandydatów z danego okrêgu wyborczego
mandat ten pozostaje nie obsadzony.
§ 18
Protesty zwi¹zane z przebiegiem wyborów, ustaleniem
ich wyników mo¿na zg³aszaæ do Miejskiej Komisji Wy-

borczej w ci¹gu 7 dni od daty zakoñczenia g³osowania.
Po tym terminie protesty nie bêd¹ rozpatrywane.
§ 19
Miejska Komisja Wyborcza 9 dni po wyborach na podstawie protoko³ów Okrêgowych Komisji Wyborczych
og³asza w formie zwyczajowo przyjêtej wyniki wyborów.
Decyzja Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzi w ¿ycie 30
dni od daty og³oszenia.
§ 20
I Sesjê nowowybranej M³odzie¿owej Rady Miejskiej
zwo³uje i prowadzi najstarszy Radny nowej kadencji. Sesja ta zwo³ywana jest w ci¹gu 14 dni od daty uprawomocnienia wyników wyborów do Rady.
§ 21
W toku kadencji Rada mo¿e na wniosek przynajmniej
5 Radnych, Przewodnicz¹cego, Prezydium lub zespo³ów
problemowych dokonaæ zmian w Ordynacji Wyborczej.
§ 22
Uchwalenie Ordynacji Wyborczej i wprowadzenie
zmian wymaga uzyskania bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów w g³osowaniu jawnym przy obecnoci przynajmniej
2/3 sk³adu Rady.
Za³¹cznik Nr 1
do Ordynacji Wyborczej
do M³odzie¿owej Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim

Wykaz Okrêgów Wyborczych do M³odzie¿owej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim

Nr
OKW

Siedziba Komisji

Telefon

Liczba
wybieranych radnych

1.

Gimnazjum Nr 1
w Nowym Dworze Gdañskim
ul. Szkolna 2

247 21 03

5

2.

Zespó³ Szkó³ Nr 2
w Nowym Dworze Gdañskim
ul. 3 Maja 3

247 20 21

5

3.

Zespó³ Szkó³
w Nowym Dworze Gdañskim
ul. Warszawska 54

247 24 91

5

2049
UCHWA£A Nr 301/XXXV/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
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. 21 ust. pkt 4 ustawy z 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733), uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2. Mieszkaniowym zasobem gminy s¹ lokale stanowi¹ce
w³asnoæ Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski albo
komunalnych osób prawnych lub spó³ek prawa han-
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dlowego utworzonych z udzia³em gminy, z wyj¹tkiem
towarzystw budownictwa spo³ecznego, a tak¿e lokale
pozostaj¹ce w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
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wego Dworu Gdañskiego z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad ustalania stawek czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych tworz¹cych mieszkaniowy zasób
gminy.

§2

§9

1. Dla mieszkaniowego zasobu gminy ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale zamienne,
c) za lokale socjalne.
2. Czynsz wyznacza iloczyn powierzchni u¿ytkowej lokalu i stawki czynszu.
3. Czynsz, o którym mowa w ust. 2, op³acaj¹ najemcy
lokali wymienionych w § 1 ust. 2 stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.

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

§3
W stosunkach najmu stawki czynszu miesiêcznego za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali wymienionych w § 1
ust. 2 ustala Zarz¹d Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
§4
1. Ustala siê czynniki podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce stawki
czynszu wed³ug za³¹cznika do uchwa³y z zastrze¿eniem
ust. 2.
2. Czynniki podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce stawki czynszu,
wymienione w za³¹czniku do uchwa³y, nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.
3. Najemca oprócz czynszu obowi¹zany jest do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych od w³aciciela, tj.:op³at za dostawê do lokalu
energii, gazu, wody, oraz odbiór nieczystoci sta³ych i
p³ynnych w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie
ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów
lub dostawc¹ us³ug.
§5
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, stawkê czynszu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem.
3. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu, dokonanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego, stawkê
czynszu podwy¿sza siê odpowiednio o 30 proc. Podwy¿ka nie dotyczy podnajêcia lokalu uczniom.
4. Zmiana wysokoci czynszu w przypadkach, o których
mowa w ust. 1-3, nastêpuje na podstawie protoko³u
sporz¹dzonego przez wynajmuj¹cego.
§6
Czynsz i op³aty niezale¿ne od w³aciciela najemcy wnosz¹ z góry do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez niego rachunek, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y inn¹ procedurê wnoszenia op³at.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdañski.
§8
Traci moc uchwa³a Nr 113/XVI/99 Rady Miejskiej No-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 301/XXXV/2001
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 23 listopada 2001 r.
CZYNNIKI
podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce wartoæ
u¿ytkow¹ lokali tworz¹cych mieszkaniowy
zasób gminy
1. Ustala siê stanowi¹ce podstawê do podwy¿szania
stawki czynszu ze wzglêdu na wyposa¿enie budynku i
lokalu w:
a) instalacjê centralnego ogrzewania o  25%,
b) instalacjê gazu ziemnego o  25%,
c) instalacjê kanalizacyjn¹ o  25%,
d) ciep³¹ wodê z kot³owni o  25%,
e) ³azienkê o  15%.
2. Wykonanie przez najemcê w³asnym kosztem i staraniem elementu wyposa¿enia wymienionego w ust. 1,
za zgod¹ wynajmuj¹cego i bez zwrotu poniesionych
nak³adów, stanowi podstawê do zaniechania stosowania podwy¿ki stawki czynszu z tego tytu³u.
3. Ustala siê kryteria stanowi¹ce podstawê do obni¿enia
stawki czynszu ze wzglêdu na:
1) po³o¿enie budynku:
a) budynek po³o¿ony w strefie peryferyjnej miasta
o  10%,
b) budynek po³o¿ony na terenie wsi o  10%,
2) po³o¿enie lokalu w budynku:
a) parter bez podpiwniczenia budynku o  10%,
b) parter z podpiwniczeniem budynku ale bez centralnego ogrzewania o  10%,
c) lokal po³o¿ony od strony pó³nocno-wschodniej i
pó³nocnej lub zaciemniony istniej¹cym drzewostanem o  10%,
d) ciemna kuchnia o  10%,
e) wysokoæ lokalu poni¿ej 2 m o  10%,
f) trzecie piêtro i powy¿ej o  10%,
3) wyposa¿enie budynku i lokalu w urz¹dzenia techniczne i instalacje oraz ich stan:
a) woda lub WC poza lokalem mieszkalnym o  10%,
b) wspólna u¿ywalnoæ WC i ³azienki o  10%,
4) ogólny stan budynku:
a) budynek zakwalifikowany do remontu bie¿¹cego
o  15%,
b) budynek zakwalifikowany do remontu kapitalnego o  20%,
c) budynek zakwalifikowany do rozbiórki o  50%,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2049, 2050
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4. Stawka czynszu po zastosowaniu zni¿ek, o których
mowa w ust. 3, nie mo¿e byæ ni¿sza od czynszu socjalnego.

(j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pón. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:

2050

W Uchwale Nr 226/XXVI/2000 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 28 grudnia 2000 r. w za³¹czniku Nr 1 zmienia siê stawki czynszu za grunty wydzier¿awiane na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski w sposób okrelony w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej
Uchwa³y.

UCHWA£A Nr 309/XXXV/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 23 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzier¿awiane grunty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit 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, Nr 89, poz. 971) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami

§1

§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 309/XXXV/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gd.
z dnia 23 listopada 2001 r.

TABELA
stawek czynszu za grunty wydzier¿awiane na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski

Lp.
1.

Grunty u¿ytkowane na cele

Stawka w z³ za 1 m2
miesiêcznie

Stawka w z³ za 1 m2
rocznie

uprawy rolne i ³¹ki
klasa I-II  4 q ¿yta/1 ha
klasa III-IV  3 q ¿yta/1 ha
klasa V-VI  1 q ¿yta/1 ha
nieu¿ytki






2.

uprawy sadownicze, kwiatów i warzyw



0,18

3.

rzemios³a i us³ug



1,15

4.

transportu



1,15

5.

sk³adowe i przemys³owe

0,12



6.

handlowe, ciastkarskie i ma³a
gastronomia, handlu ulicznego (kioski),
stragany, sta³e stoiska sprzeda¿y czasopism, wyrobów tytoniowych, owoców,
s³odyczy itp.

6,00



7.

handlu targowiskowego-sta³e punkty
sprzeda¿y na targowisku
i placach handlowych

7,30



8.

gara¿y

9.

ruchome punkty sprzeda¿y

aktualna cena ¿yta
og³oszona przez GUS
30% stawki za grunty
V-VI klasy



4,00

12,80 dziennie od wózka
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10.

ustawienia cyrku

735,- dziennie
bez wzglêdu
na powierzchniê

11.

ustawienia weso³ego miasteczka, karuzeli

53,- dziennie
bez wzglêdu
na powierzchniê

2051



Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 196/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2001 r.

ZARZ¥DZENIE Nr 196/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Potêgowo w okrêgach wyborczych Nr 1 i Nr 6.



KALENDARZ WYBORCZY
DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH
DO RADY GMINY POTÊGOWO

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i 160, poz. 1060
i z 2001 r. Nr 45 poz. 497) zarz¹dza siê co nastêpuje:

Termin wykonania
czynnoci wyborczej

Treæ czynnoci

§1

do 5 stycznia 2002 r.

 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Potêgowo informacji o granicach
okrêgów wyborczych Nr 1 i
Nr 6, liczbie wybieranych
radnych w tych okrêgach
oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Potêgowie

do 10 stycznia 2002 r.

 powo³anie przez Zastêpcê
Wojewódzkiego Komisarza
Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej w Potêgowie
dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgach wyborczych Nr 1 i Nr 6

do 25 stycznia 2002 r.

 zg³aszanie Gminnej Komisji
Wyborczej w Potêgowie list
kandydatów na radnych w
okrêgach wyborczych Nr 1
i Nr 6

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Potêgowo w nastêpuj¹cych okrêgach wyborczych:
1) Nr 1  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Ryszarda Nosko,
2) Nr 6  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Zdzis³awa Sp³awskiego
wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr XXIX/222/2001 z dnia 30 listopada 2001 r.
§2
W wyborach wybieranych bêdzie w okrêgu wyborczym
Nr 1 i Nr 6 po jednym radnym.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 24 lutego
2002 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

do godz. 24.00

do 3 lutego 2002 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy w Potêgowie Obwodowych Komisji Wyborczych
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Potêgowo informacji o numerze i
granicach obwodów g³osowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych powo³anych dla przeprowadzenia g³osowania w
wyborach uzupe³niaj¹cych
do Rady Gminy Potêgowo

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
do 9 lutego 2002 r.

do 10 lutego 2002 r.

Poz. 2051, 2052
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 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Potêgowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
okrêgach wyborczych Nr 1
i Nr 6 wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych
 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy w
Potêgowie

23 lutego 2002 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cym Obwodowych Komisji
Wyborczych spisu wyborców

24 lutego 2002 r.
godz. 6.00-20.00

 g³osowanie

2052

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 197/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY
DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH
DO RADY GMINY DÊBNICA KASZUBSKA
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 5 stycznia 2002 r.

 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Dêbnica Kaszubska informacji o granicach okrêgu
wyborczego Nr 1 i liczbie
wybieranych radnych w
tym okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dêbnicy Kaszubskiej

do 10 stycznia 2002 r.

 powo³anie przez Zastêpcê
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej
Komisji Wyborczej w Dêbnicy Kaszubskiej dla przeprowadzenia wyborów
uzupe³niaj¹cych w okrêgu
wyborczym Nr 1

do 25 stycznia 2002 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Dêbnicy
Kaszubskiej list kandydatów na radnego w okrêgu
wyborczym Nr 1

do 3 lutego 2002 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy w Dêbnicy Kaszubskiej Obwodowej Komisji
Wyborczej
 podanie do publicznej wiadomoci w formie ob wieszczenia Wójta Gminy
Dêbnica Kaszubska informacji o numerze i granicach obwodu g³osowania
oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych do
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska

do 9 lutego 2002 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji
Wyborczej w Dêbnicy Kaszubskiej o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnego w okrêgu wy

ZARZ¥DZENIE Nr 197/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Dêbnica Kaszubska w okrêgu wyborczym Nr 1.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i 160, poz. 1060
i z 2001 r. Nr 45 poz. 497) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Dêbnica Kaszubska w okrêgu wyborczym Nr 1, w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Jerzego Lejczaka
wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr XXXIX/230/01 z dnia 30 listopada 2001 r.
§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 24 lutego
2002 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Treæ czynnoci

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 193/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2001 r.

borczym Nr 1 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych
do 10 lutego 2002 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy w
Dêbnicy Kaszubskiej

23 lutego 2002 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej spisu wyborców

24 lutego 2002 r.
godz. 6.00-20.00

 g³osowanie

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 5 stycznia 2002 r.

 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza
Miasta i Gminy w Nowym
Stawie informacji o granicach okrêgu wyborczego
Nr 1 i liczbie radnych wybieranych w tym okrêgu
oraz o siedzibie Miejskiej
Komisji Wyborczej

do 10 stycznia 2002 r.

 powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji
Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 1

do 25 stycznia 2002 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych w okrêgu wyborczym
Nr 1

do 3 lutego 2002 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Miasta Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza
Miasta informacji o granicach i numerze obwodu
g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 1 powo³anej
dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 9 lutego 2002 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji
Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnego w okrêgu wyborczym Nr 1 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 10 lutego 2002 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Miasta i
Gminy

2053
ZARZ¥DZENIE Nr 193/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Nowym Stawie w okrêgu wyborczym Nr 1.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.
1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej
w Nowym Stawie w okrêgu wyborczym Nr 1 w zwi¹zku z
wyganiêciem mandatu radnego w tym okrêgu.
§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 24 lutego
2002 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.

Treæ czynnoci

Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
23 lutego 2002 r.

24 lutego 2002 r.
godz. 6.00-20.00
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 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 spisu wyborców
 g³osowanie

Poz. 2053, 2054, 2055, 2056, 2057

Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K.Jankowska-Józefiak

2056
2054
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany w sk³adzie Rady Miasta i Gminy
Miastko.
Na podstawie § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców
wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych
do realizacji tych zadañ (M.P. Nr 27, poz. 387) informuje
siê, co nastêpuje:
W Radzie Miasta i Gminy Miastko uchwa³¹ tej Rady
Nr 94/III/2001 z dnia 16 listopada 2001 r. stwierdzono w
okrêgu wyborczym Nr 3 wyganiêcie mandatu radnego
Leszka K³osa z listy Nr 9  Komitet Wyborczy Miastko2000 wskutek prawomocnego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej, a uchwa³¹ Nr 95/III/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. postanowiono o
wst¹pieniu na jego miejsce Ryszarda Pó³czyñskiego z tej
samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci i og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

2055
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w sk³adzie Rady Miasta Sopotu.
Na podstawie § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców
wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych
do realizacji ich zadañ (M.P. Nr 27, poz 387) informuje siê,
¿e w Radzie Miasta Sopotu uchwa³¹ tej Rady Nr XXV/
426/2001 z dnia 26 padziernika 2001 r. stwierdzono w
okrêgu wyborczym Nr 1 wyganiêcie mandatu radnego
Jana KOZ£OWSKIEGO z listy Nr 2  Akcja Wyborcza Solidarnoæ, a uchwa³¹ Nr XXVIl/428/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce
Danuty TRÊBIÑSKIEJ z tej samej listy, która w wyborach
uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a
prawa wybieralnoci.

OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w sk³adzie Rady Miasta Gdyni.
Na podstawie § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców
wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych
do realizacji ich zadañ (M.P. Nr 27, poz 387) informuje siê,
¿e w Radzie Miasta Gdyni uchwa³¹ tej Rady Nr XXXIV/
1111/01 z dnia 31 padziernika 2001 r. stwierdzono w
okrêgu wyborczym Nr 3 wyganiêcie mandatu radnego
Andrzeja RÓ¯AÑSKIEGO z listy Nr 1  Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a uchwa³¹ Nr XXXV/1125/01 z dnia
28 listopada 2001 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego
miejsce Jadwigi ROCHOWICZ z tej samej listy, która w
wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utraci³a prawa wybieralnoci.
Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K.Jankowska-Józefiak

2057
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w sk³adzie Rady Miasta Malborka.
Na podstawie § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców
wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych
do realizacji ich zadañ (M.P. Nr 27, poz 387) informuje siê,
¿e w Radzie Miasta Malborka uchwa³¹ tej Rady Nr 314/
XXXVIII/01 z dnia 30 padziernika 2001 r. stwierdzono w
okrêgu wyborczym Nr 3 wyganiêcie mandatu radnego
Tadeusza CYMAÑSKIEGO z listy Nr 2  Akcja Wyborcza
Solidarnoæ, a uchwa³¹ Nr 318/XXXIX/01 z dnia 29 listopada 2001 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce
Janusza SÊDZIKOWSKIEGO z tej samej listy, który w
wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utraci³ prawa wybieralnoci.
Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K.Jankowska-Józefiak
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UCHWA£A Nr XLIV/364/01
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KOCIERZYNA NA ROK 2002.

2.

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowywaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz.U.Nr 35, poz. 230 z 1982 r. z póniejszymi zmianami), 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) Rada Miasta
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I
ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA
MIASTA KOCIERZYNA NA ROK 2002 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

3.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
oraz Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ od
1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

4.

Za³¹cznik do uchwa³y
Miasta Nr XLIV/364/01
Rady Miasta w Kocierzynie
z dnia 19 grudnia 2001 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA MIASTA KOCIERZYNA NA ROK 2002
W celu wdro¿enia przedsiêwziêæ zwi¹zanych z zapobieganiem istnieniu i powstawaniu problemów zwi¹zanych z nadu¿ywaniem alkoholu przyjmuje siê do realizacji nastêpuj¹ce zadania:
1. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu, w
szczególnoci poprzez:
a) finansowanie dodatkowych zajêæ terapeutycznych
dla pacjentów uzale¿nionych od alkoholu,
b) dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych
dla pracowników lecznictwa odwykowego w celu
podniesienia kwalifikacji,

5.

Dziennik Urzêdowy
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c) uzupe³nienie wyposa¿enia placówek w pomoce i
sprzêt niezbêdne dla prowadzenia zajêæ,
d) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych i cz³onków ich rodzin,
e) prowadzenie klubu abstynenta.
Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie,
przede wszystkim poprzez:
a) utworzenie i finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci specjalistycznego miejsca pomocy dla ofiar przemocy
domowej (doros³ych i dzieci),
b) prowadzenie konsultacji specjalistycznych i innych
form pomocy (psycholog, prawnik, lekarz),
c) edukacja publiczna (ulotki, poradniki, broszury),
d) prowadzenie wietlic profilaktycznych i zatrudnianie
wykwalifikowanej kadry,
e) organizowanie obozów terapeutycznych dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym,
f) udzia³ dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w turnusach
terapeutycznych z jednoczesnym programem szkolnym.
Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y, w
szczególnoci poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie na terenie szkó³ i innych placówek owiatowo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci, m³odzie¿y i rodziców,
b) propagowanie i prowadzenie zajêæ anga¿uj¹cych
dzieci i m³odzie¿ w alternatywne wobec uzale¿nieñ
formy spêdzania wolnego czasu z ukierunkowaniem
ich aktywnoci na wolnoæ wobec rodków uzale¿niaj¹cych,
c) prowadzenie kampanii edukacyjnych,
d) prezentowanie sztuk teatralnych i innych przedsiêwziêæ artystycznych propaguj¹cych postawy trzewociowe, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych itp. promuj¹cych wolnoæ
od uzale¿nieñ.
Ustalanie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych, przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub
poza miejscem sprzeda¿y oraz kontrolê przestrzegania zasad obrotu tymi napojami Tu:
a) pe³ne respektowanie podjêtych przez Radê Miasta
stosownych uchwa³ w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y, wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem
sprzeda¿y oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami
Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych, miêdzy innymi poprzez:
a) zorganizowanie dostêpu do szkoleñ przedstawicieli
ró¿nych zawodów stykaj¹cych siê w swej pracy z
osobami z problemem alkoholowym i cz³onkami ich
rodzin,
b) dofinansowanie obozów terapeutycznych dla organizacji zajmuj¹cych siê cz³onkami rodzin z problemem alkoholowym,
c) wspieranie inicjatyw s³u¿¹cych poszerzaniu wiedzy
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o zagro¿eniach na³ogami oraz innych dzia³añ propaguj¹cych zajêcia i postawy protrzewociowe.
6. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów zawartych w art. 13 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz
art. 15 tej¿e ustawy, jak równie¿ wystêpowanie przed
s¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego.
7. Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Pe³nomocnik ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych podejmuj¹ dzia³ania dotycz¹ce inicjowania i realizacji zadañ ujêtych w
Programie.
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych podejmuje tak¿e czynnoci zmierzaj¹ce do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu w
zak³adzie lecznictwa odwykowego.
Ustala siê wynagrodzenie za pracê w Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w wysokoci 10% najni¿szego wynagrodzenia za udzia³ w

posiedzeniu. Dla sekretarza Komisji ustala siê wynagrodzenie miesiêczne w wysokoci 40% najni¿szego
wynagrodzenia.
Wydatki na wynagrodzenia pochodz¹ ze rodków
przewidzianych w bud¿ecie miasta na profilaktykê i
rozwi¹zywanie problemów alkoholowych.
8. rodki na finansowanie Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych pochodz¹ z
op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych wnoszonych w ci¹gu
roku do kasy Urzêdu Miasta.
9. Poza zadaniami okrelonymi wy¿ej, rodki okrelone
w pkt 8 mogê byæ przeznaczone na inwestycje i remonty obiektów niezbêdnych do realizacji programu
oraz zatrudnianie w tym celu niezbêdnej kadry.
10. Harmonogram dzia³añ zawartych w Programie zostanie uzupe³niony po przeliczeniu i przeniesieniu do
dzia³u ochrona zdrowia dodatkowych rodków finansowych przeznaczonych na Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok
2001, a nie w pe³ni wykorzystanych.

HARMONOGRAM DZIA£AÑ

Cel
1) Zwiêkszenie dostêpnoci
pomocy terapeutycznej
dla osób uzale¿nionych
od alkoholu

Strategia
 finansowanie dodatkowych
zajêæ terapeutycznych
 prowadzenie klubu
abstynenta

2) Udzielanie rodzinom
 podjêcie dzia³añ maj¹cych
z problemem alkoholowym
na celu dokonanie remontu
pomocy, a w szczególnoci
i adaptacji pomieszczeñ
ochrony przed przemoc¹
w budynku z przeznaczeniem
w rodzinie
na Dom Pomocy Doranej
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 prowadzenie do koñca roku
szkolnego 2001/2002 wietlic
profilaktycznych

3) Zapewnienie warunków
dla prawid³owego funkcjonowania Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych

 zapewnienie rodków
finansowych na dzia³alnoæ
i pracê Komisji zgodnie z jej
regulaminem (w tym
ekspertyzy, wynagrodzenia,
materia³y, szkolenia)

Realizatorzy
Poradnia dla Osób
z Problemami
Alkoholowymi
Pe³nomocnik
d/s Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Wydzia³y Urzêdu
Miasta
Szko³a Podstawowa
Nr 1
Zespó³ Szkó³
Publicznych Nr 1

Przewodnicz¹cy
Komisji

Przewidywany
koszt
9.000 z³.

250.000 z³.

16.000 z³.

15.000 z³.

290.000 z³
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2059
UCHWA£A Nr XLIV/362/01
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wodê pobran¹
z miejskich urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê
I za wprowadzenie cieków do miejskich zbiorczych
urz¹dzeñ kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Wodoci¹gi Kocierskie sp. z o.o.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 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. 4 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) Rada Miasta w
Kocierzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty.
1. Za wodê pobran¹ z miejskich urz¹dzeñ zbiorowego
zaopatrzenia w wodê za ka¿dy 1 m3 pobranej wody
brutto  2,06 z³.
2. Za wprowadzenie cieków do miejskich zbiorczych
urz¹dzeñ kanalizacyjnych za ka¿dy 1 m3 cieków odprowadzanych przez:
a) gospodarstwa domowe, szko³y placówki opiekuñcze, owiatowe i wychowawcze brutto  3,12 z³,
b) pozosta³ych odbiorców brutto  3,84 z³.
3. Op³ata brutto obejmuje 7% podatku vat.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 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, Nr 89, poz. 971), w
zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101 poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r.
Nr 21 poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121 poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr
147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058,
z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, Nr 125
poz. 1371 z 2001 r.) Rada Miasta Kocierzyna uchwala:
§1
1. Zmienia siê treæ § 2 pkt 2 w/w uchwa³y w sposób nastêpuj¹cy po s³owie pkt 4 dodaje siê pkt 7 oraz skrela
siê treæ posiadaj¹cych katalizatory oraz spe³niaj¹cych
normê EURO  2 i wy¿sze zastêpuj¹c treci¹ wyprodukowanych po 1999 r.
2. Skrela siê § 3 w/w uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXI/242/2000 Rady Miasta w
Kocierzynie z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia op³at za wodê z ujêcia miejskiego i cieków wprowadzonych do miejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych w Kocierzynie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przedsiêbiorstwu
Wodoci¹gów i kanalizacji Wodoci¹gi Kocierskie spó³ka z o.o.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

2060
UCHWA£A Nr XLIV/370/01
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIII/350/2001 Rady Miasta w Kocierzynie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych na 2002 r. i zwolnieñ w tym podatku.

2061
UCHWA£A Nr XLIV/371/01
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIII/349/01 Rady Miasta w Kocierzynie z dnia 28 listopada 2001 r.w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz stawki podatku od posiadania psów na 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2001 r. Nr 94, poz. 1475).
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 ust. 1, art. 6, art. 7
ust. 2, art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101
poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21 poz. 86, Nr 94,
poz. 467, z 1993 r. Nr 121 poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz.
600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5 poz. 24,
Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr
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143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz.
1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105,
poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, Nr 125 poz. 1371 z 2001 r.)
Rada Miasta Kocierzyna uchwala:
§1
Zmienia siê treæ § 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 6 lit. b, które
otrzymuj¹ brzmienie:
1. Od budynków lub ich czêci:
b) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci statutowej
przez zak³ady opieki zdrowotnej 8,42 z³.
2. Od gruntów:
b) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ statutow¹ zak³adów
opieki zdrowotnej 0,30 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

2062
UCHWA£A Nr XXXV/379/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia cen za wodê i odprowadzenie cieków.
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) oraz art. 41, ust. 1 i art. 42 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) Rada Miejska
uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji STAR WiK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Starogardzie Gdañskim, cenê za dostawê wody z
wodoci¹gów stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miejskiej
Starogard Gdañski lub w³asnoæ Spó³ki, w wysokoci
1,90 z³ netto + 7% Vat 2,03 brutto (s³ownie: dwa z³ote i
trzy grosze) za 1 m3 wody.
§2
Ustala siê dla Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji STAR WiK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Starogardzie Gdañskim, cenê za odbiór cieków
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Miejskiej Starogard Gdañski lub w³asnoæ Spó³ki
w nastêpuj¹cy sposób:
1) dla podmiotów odprowadzaj¹cych cieki w wysokoci 2,54 z³ netto + 7 % Vat 2,72 z³ brutto (s³ownie:

dwa z³ote i siedemdziesi¹t dwa grosze) za 1 m3 cieków;
2) dla podmiotów odprowadzaj¹cych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych cieki, które przekraczaj¹ dopuszczalne stê¿enie zanieczyszczeñ, okrelone w przepisach wydanych na podstawie Prawa Wodnego oraz zawieraj¹cych substancje szkodliwe okrelone w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. Dz. U.
Nr 115/2001 w wysokoci od 2,81 do 14,02 netto + 7
% Vat 3,00 z³ do 15,00 z³ brutto (s³ownie: od trzech
z³otych do piêtnastu z³otych) za 1 m3 cieków w zale¿noci od ³adunku zanieczyszczeñ.
§3
1. Zarz¹d Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
STAR WiK: Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
w Starogardzie Gdañskim ustali cenê cieków o jakich
mowa w § 2 pkt 2 w zale¿noci od wielkoci i iloci
odprowadzanych cieków oraz ³adunku zanieczyszczenia (dopuszczalne stê¿enie). W tym celu, Zarz¹d Spó³ki opracuje tabelê uwzglêdniaj¹c¹ wielkoæ wprowadzonego ³adunku, stosuj¹c zasadê proporcjonalnociim wy¿szy procent przekroczenia ³adunku  tym cena
1 m3 cieków wy¿sza, w oparciu o Ustawê i Prawo Wodne, Dz. U. Nr 115/2001, Dz. U. Nr 72 z 2001 r., w sprawie warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, Dz. U. Nr 62 z 2001 r., w sprawie op³at i
kar za korzystanie ze rodowiska.
2. Tabelê, o której mowa w ust. 1, Zarz¹d Spó³ki dostarczy odbiorcom, o jakich mowa w § 2 pkt 2, jako za³¹cznik do zawartej umowy.
§4
Zarz¹d Spó³ki STAR WiK przeprowadzi pomiary stanu i sk³adu cieków, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§5
Za iloæ odprowadzonych cieków przyjmuje siê iloæ
pobranej wody.
§6
Szczegó³owe warunki sprzeda¿y wody i odprowadzania cieków oraz pobierania ceny za wodê, okreli umowa zawarta pomiêdzy Zarz¹dem STAR WiK, a odbiorc¹
wody.
§7
Iloæ pobranej wody ustala siê na podstawie wskazañ
wodomierzy.
§8
Traci moc Uchwa³a XXVIII/300/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie
ustalenia cen za wodê i odprowadzenie cieków.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2063

2064

UCHWA£A Nr XXX/326/ 2001
Rady Gminy w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXX/327/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 19 grudnia 2001 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXIX/317/2001 r. Rady Gminy
w Tczewie z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w Gminie Tczewie.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie pobierania op³at administracyjnych za wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101 poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r.
Nr 21 poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121 poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr
147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058,
z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, Nr 125
poz. 1371 z 2001 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i
art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz.
U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z
1997 r. Nr 9, poz. 43, 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 w Tczewie po zasiêgniêciu opinii wszystkich Komisji uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1 uchwa³y wymienionej w tytule wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie równej lub wy¿szej ni¿
26 ton:
 liczbie osi  cztery i wiêcej  2.124 z³,
2) pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie  równej lub wy¿szej
ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczba osi  dwie  1.678 z³,
3) pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie równej lub wy¿szej ni¿
36 ton:
 liczba osi  dwie  1.678 z³,
 liczba osi  trzy  2.207 z³,
4) pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie równej lub wy¿szej ni¿
18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczba osi  dwie  1.118 z³,
oraz pkt c równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczba osi  dwie  1.472 z³,
5) ust. 2 § 2 otrzymuje brzmienie Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 bez wzglêdu na rok produkcji, a posiadaj¹ce katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta

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 pkt c
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101 poz. 444, Nr 116,
poz. 502, z 1992 r. Nr 21 poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121 poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz.
675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704,
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 123, poz. 780,
Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz.
983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000
r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr
122, poz. 1315, Nr 125 poz. 1371 z 2001 r.), w zwi¹zku z
art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. z 1999 r. Dz. U. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085) Rada
Gminy Tczew po zasiêgniêciu opinii swoich Komisji
uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1 Uchwa³y Rady Gminy Nr XVII/174/96 z dnia 27
sierpnia 1996 r. w sprawie pobierania op³at administracyjnych za wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego wyrazy 30,00 z³ (s³ownie:
trzydzieci z³otych) zastêpuje siê wyrazami: 50,00 z³
(s³ownie: piêædziesi¹t z³otych).
Pozosta³e ustalenia pozostaj¹ bez zmian.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta

2065
UCHWA£A Nr XXVI/179/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za dostarczanie
wody z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê i za
odprowadzanie cieków do urz¹dzeñ zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kwidzyn.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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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.) oraz art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³aty za dostarczanie wody z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz za odprowadzanie
cieków do urz¹dzeñ zbiorczej kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Kwidzyn w nastêpuj¹cej wysokoci netto:
1) woda socjalna  2,18 z³/m3,
2) woda przemys³owa  2,79 z³/m3,
3) cieki  2,04 z³/m3.
2. Wprowadza siê ulgê w wysokoci 9% w op³acie za
odprowadzanie cieków dla odbiorców wody socjalnej, ustalaj¹c tê op³atê w wysokoci 1,86 z³/m3.
3. Op³aty okrelone w ust.1 i 2 nie obejmuj¹ nale¿nego
podatku od towarów i us³ug.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XVII/125/2000 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³at za dostarczanie wody i odprowadzanie cieków na terenie gminy Kwidzyn z urz¹dzeñ zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie gminy Kwidzyn.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od dnia 1 lutego 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kwidzyn
J. wiok³o

2066
UCHWA£A Nr XX/155/2001
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwa³y Nr XIX/
142/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia rocznych stawek podatku od rodków transportowych na 2002 r.
Na podstawie art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31, Nr 101 poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21 poz.
86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121 poz. 540, z 1994 r. Nr
123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715,
z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5
poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz.
689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr
96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, Nr 125 poz. 1371 z
2001 r.) w zwi¹zku z art. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r.
o zmianie ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, ustawy o dop³atach do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych, ustawy  Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi, ustawy  Ordynacja podatkowa,

Poz. 2065, 2066

ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych w
zwi¹zku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 122, poz. 1315) 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, Nr 89, poz. 971) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Do Uchwa³y Nr XIX/142/2001 Rady Gminy z dnia 23
listopada 2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 1, ust. 2, otrzymuje brzmienie:
§ 1.2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdu i liczby osi:
1) pojazd posiadaj¹cy dwie osie z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton  540,00 z³,
b) od 15 ton do 18 ton  633,00 z³,
2) pojazd posiadaj¹cy dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton  540,00 z³,
b) od 15 ton do 18 ton  1.100,00 z³,
3) pojazd posiadaj¹cy trzy osie z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne:
a) od 15 ton do do mniej ni¿ 19 ton  633,00 z³,
b) od 19 ton do mniej ni¿ 23 tony  670,00 z³,
c) od 23 ton do 26 ton  1.492,00 z³,
4) pojazd posiadaj¹cy trzy osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 15 ton do mniej ni¿ 19 ton  633,00 z³,
b) od 19 ton do mniej ni¿ 23 tony  880,00 z³,
c) od 23 ton do 26 ton  1.492,00 z³,
5) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 27 ton  578,00 z³,
b) od 27 ton do 32 ton  1.432,00 z³,
6) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej z innym systemem zawieszania osi jezdnych:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 27 ton  920,00 z³,
b) od 27 ton do 32 ton  2.150,00 z³.
2) § 1, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
§ 1.4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ i liczbie osi z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
1) pojazdy posiadaj¹ce dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne:
a) od 12 ton do 36 ton  1.492,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton  1.770,00 z³,
2) pojazdy posiadaj¹ce dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do 36 ton  1.700,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton  1.800,00 z³,
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Poz. 2066, 2067, 2068

3) pojazdy posiadaj¹ce trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) od 36 ton do 40 ton  1.500,00 z³,
b) powy¿ej 40 ton  1.780,00 z³,
4) pojazdy posiadaj¹ce trzy osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 36 ton do 40 ton  1.500,00 z³,
b) powy¿ej 40 ton  2.300,00 z³.
3) § 1, ust. 6 otrzymuje brzmienie:
§ 1.6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ i liczbê osi z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:
1) pojazdy jednoosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton  154,00 z³,
b) od 25 ton do 28 ton  277,00 z³,
2) pojazdy jednoosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdni:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton  280,00 z³,
b) od 25 ton do 28 ton  490,00 z³,
3) pojazdy dwuosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 28 ton  300,00 z³,
b) od 28 ton do mniej ni¿ 33 tony  550,00 z³,
c) od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton  736,00 z³,
d) od 38 ton do 44 ton  995,00 z³.
4) pojazdy dwuosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 28 ton  300,00 z³,
b) od 28 ton do mniej ni¿ 33 tony  740,00 z³,
c) od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton  1.120,00 z³,
d) od 38 ton do 44 ton  1.480,00 z³,
5) pojazdy trzyosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne:
a) od 36 ton do mniej ni¿ 38 ton  586,00 z³,
b) od 38 ton do mniej ni¿ 44 ton  816,00 z³,
6) pojazdy trzyosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 36 ton do mniej ni¿ 38 ton  820,00 z³.
b) od 38 ton do 44 ton  1.200,00 z³.
4) W § 1 skrela siê ust. 8.
5) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych autobusy przeznaczone wy³¹cznie do przewozu m³odzie¿y szkolnej.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2067
UCHWA£A Nr XXXIII/206/2001
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki podatku od rodków transportowych.
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) i art. 10 ust.2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. Nr 9, poz. 31, Nr 101 poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992
r. Nr 21 poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121 poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr
147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058,
z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, Nr 125
poz. 1371 z 2001 r.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od rodków transportowych od samochodu ciê¿arowego o dpuszczalnej
masie ca³kowitej powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie w
wysokoci 1.000 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Dzierzgoniu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Po³om

2068
UCHWA£A Nr XXXIX/323/01
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVIII/318/01 Rady
Gminy z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie stawek
podatku od rodków transportowych.
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
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45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art 10, ust.1 i
art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101 poz.
444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21 poz. 86, Nr 94, poz.
467, z 1993 r. Nr 121 poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr
149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr
123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr
150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz.
1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105,
poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, Nr 125 poz. 1371 z 2001 r.)
Rada Gminy w Starogardzie Gdañskim uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 2 uchwa³y w pkt III ppkt 1 dopisuje siê za wyj¹tkiem okrelonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych. i skrela siê pkt IV.
§2
Pozosta³e zapisy pozostaj¹ bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

2069
UCHWA£A Nr 230/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta £eby na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 9 lit d pkt 10 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.3 i 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2000 (Dz. U.
Nr 150, poz. 983) oraz art. 109 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1

1)
2)
3)
4)
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Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysokoci
10.256.162,-z³
z tego:
dochody z podatków i op³at
3.427.950,-z³
udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód z bud¿etu
pañstwa
561.211,-z³
dochody z maj¹tku gminy
2.335.000-z³
pozosta³e dochody
339.386,-z³

5) dochody z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
230.000,-z³
6) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej
357.670,-z³
7) dotacje celowe na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
892.000,-z³
8) subwencje z bud¿etu pañstwa
2.112.945,-z³
w tym;
 czêæ podstawowa subwencji
4.886,-z³
 czêæ rekompensuj¹ca subwencji
204.383,-z³
 czêæ owiatowa
1.903.676,-z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ w szczególnoci do paragrafów zawiera Za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoci
10.783.962,-z³
1. Wydatki bie¿¹ce
7.541.632,-z³
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
3.539.930,-z³
 dotacje
156.200,-z³
 wydatki na obs³ugê d³ugu
378.000,-z³
2. Wydatki maj¹tkowe
3.242.330,-z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu miasta na rok
2002 w wysokoci:
przychody  1.500.000,rozchody  972.200,ród³a pokrycia deficytu okrela za³¹cznik nr 3*.
§4
Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2002 ustala
siê w kwocie 3.112.330,-z³.
Szczegó³owy wykaz zadañ inwestycyjnych zawiera za³¹cznik Nr 4*.
Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne na lata 2002-2005.
£¹czne nak³ady finansowe przyjmuje siê w wysokoci
7.035.570,-z³.
Szczegó³owy podzia³ wieloletnich programów inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia za³¹cznik Nr 5*.
§5
Dochody z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych ustala siê w kwocie 230.000,-z³ któr¹ po stronie wydatków przeznacza siê na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
§6
Przyjmuje siê przychody i wydatki rodków specjalnych
na rok 2002 w wysokoci;
Przychody  64.000,- z³.
Wydatki  64.000,- z³.
Szczegó³owy plan przychodów i wydatków zawiera za³¹cznik nr 6*.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 nie publikuje siê.
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Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych na
rok 2002 w wysokoci:
Przychody  37.515,-z³.
Wydatki  37.515,-z³.
Szczegó³owy plan przychodów i wydatków zawiera za³¹cznik nr 7*.

UCHWA£A Nr XIV/94/96
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 maja 1996 r.

§8
Z bud¿etu miasta udziela siê pomocy finansowej jednostkom wyszczególnionym w za³¹czniku Nr 8*. Zarz¹d
Miasta zawrze porozumienie okrelaj¹ce cel pomocy, formê oraz termin rozliczenia jednostki z wykorzystania rodków.
§9
1. Wyodrêbnia siê wydatki na finansowanie zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej:
Dochody  363.170,-z³.
Wydatki  357.670,-z³.
2. Zestawienie dochodów i wydatków zadañ zleconych
okrela za³¹cznik nr 9*.
§ 10
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 90.000,-z³,
w tym:
rezerwa na nieprzewidziane wydatki 90.000,-z³
§ 11
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do;
1) dokonywania zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami w ramach dzia³u.
§ 12
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gniêcia d³ugu
oraz do sp³aty zobowi¹zañ jednostki do maksymalnej
kwoty 2.500.000 z³.
§ 13
Rada Miasta postanawia zaci¹gn¹æ po¿yczkê/kredyt w
wysokoci 1.500.000 z³ na Ujêcie wody w £ebieñcu, Stacja uzdatniania wody w Nowêcinie.
a) sp³ata po¿yczki/kredytu bêdzie nastêpowaæ z dochodów bud¿etowych miasta z uwzglêdnieniem w planach bud¿etowych w latach obejmuj¹cych sp³atê,
b) prognozê d³ugu publicznego zawiera za³¹cznik nr10*.
§ 14
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do opracowania uk³adu wykonawczego bud¿etu w szczegó³owoci dzia³, rozdzia³, paragraf.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

* Za³¹czników Nr 7, 8, 9, 10 nie publikuje siê.

w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Chmielno dotycz¹cej lokalizacji zabudowy zagrodowej
na dzia³ce nr 133/31 po³o¿onej we wsi Borzestowo w
gminie Chmielno.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz art. 18
ust. 2, pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie terytorialnym (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 w Chmielnie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Chmielno, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Chmielnie z
dnia 26 kwietnia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 14, poz. 106
z 1989 r.) z póniejszymi zmianami wprowadzonymi
Uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 15
kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11, poz. 62 z 1992 r.),
Uchwa³¹ Nr XXIX/149/93 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
1 lipca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15, poz. 33 z 1993 r.)
oraz Uchwa³¹ Nr 11/6/94 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
22 sierpnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 22, poz. 112 z
1994 r.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ turystyki, oznaczonego symbolem Z2-UT,UG,US, obejmuj¹cy dzia³kê nr 133/31 we wsi Borzestowo o powierzchni 0,60
ha, przeznacza siê aktualnie na cele budownictwa zagrodowego z wykluczeniem prowadzenia gospodarstwa wielkotowarowego. Uci¹¿liwoæ powinna zawieraæ siê w granicach w³asnoci.
1.1.Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MR  Przeznacza siê na siedlisko rolnicze utrzymane
w charakterze tradycyjnego budownictwa regionalnego. Budynki powinny byæ pokryte dachami dwuspadowymi o k¹cie nachylenia zbli¿onym do 45o.
Wysokoæ budynku mieszkalnego nie powinna przekroczyæ 1,5 kondygnacji.
Pomiêdzy ogrodzeniem dzia³ki a granic¹ lasu nale¿y
pozostawiæ wolny pas terenu o szerokoci minimum
4,0 m, z przeznaczeniem na przejazd dla sprzêtu technicznego gospodarki lenej.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej
Obs³uga komunikacyjna odbywaæ siê bêdzie za porednictwem istniej¹cego uk³adu drogowego:
 droga VII klasy technicznej,
 postulowane parametry drogi:
 szerokoæ jezdni 4,5 m,
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 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 7  10 m,
 odleg³oæ projektowanej zabudowy od krawêdzi
jezdni  minimum 8,0 m.
Droga ta mo¿e byæ równie¿ urz¹dzona jako jednoprzestrzenny ci¹g pieszo  jezdny.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z indywidualnego ujêcia po
uzyskaniu pozwolenia wodno  prawnego;
b) odprowadzanie cieków sanitarnych  o ile warunki gruntowe na to pozwol¹ (badania wyka¿¹ dostateczn¹ przepuszczalnoæ gruntów i niski poziom
wód gruntowych) powinno siê oczyszczaæ cieki
w przydomowych oczyszczalniach cieków z rozs¹czkowywaniem w gruncie, w granicach w³asnej
dzia³ki. Jeli warunki gruntowe oka¿¹ siê niekorzystne dla drena¿u dopuszcza siê odprowadzanie do
szczelnych, monolitycznych zbiorników, a nastêpnie wywo¿enie do oczyszczalni gminnej. Docelowo mo¿liwe bêdzie odprowadzanie cieków do
projektowanego uk³adu kanalizacji z projektowan¹
oczyszczalni¹ cieków, zlokalizowan¹ w Miechucinie;
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych
sieci przy³¹czami kablowymi wg warunków okrelonych przez Rejon Energetyczny;
d) zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnego ród³a
energii cieplnej z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu lub oleju opa³owego;
e) odpady sta³e  nale¿y w miarê mo¿liwoci wtórnie
wykorzystywaæ, pozosta³e gromadziæ w szczelnych
pojemnikach, w miarê mo¿liwoci sortowaæ, a nastêpnie wywoziæ na gminne wysypisko;
f) odprowadzanie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki. Wody
opadowe z terenu hodowli powinny byæ podczyszczane przed odprowadzeniem do gruntu.
1.4.Uwarunkowania inne.
Teren znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej
zwi¹zanej z grodziskiem i obejmuje tzw. otulinê grodziska, cmentarzysko p³askie oraz ekspozycjê grodziska w krajobrazie. Prace ziemne musza byæ prowadzone pod nadzorem archeologicznym i w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Koszta nadzoru ponosi inwestor (Rozporz¹dzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994 r. Dz.U. Nr 16/94,
poz. 55).

§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 133/31
we wsi Borzestowo w gminie Chmielno.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentowa s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
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 § 1 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Chmielno, zatwierdzony Uchwa³¹
Nr V/25/89 Gminy Chmielno z dnia 26 kwietnia 1989 r.
(Dz.Urz.Woj.Gd z 1989 r. Nr 14, poz. 106) ze zmianami
wprowadzonymi Uchwa³¹ Nr XXIX/149/93 Rady Gminy
w Chmielnie z dnia 1 lipca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z
1994 r. Nr 15, poz. 112) we fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Czaja
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