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2071

§3

UCHWA£A XXIX/178/2001
Rady Gminy w Malborku
z dnia 14 listopada 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XVII/99/2000 Rady Gminy w
Malborku z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia
regulaminów okrelaj¹cych niektóre zasady wynagradzania za pracê oraz zasady przyznawania nauczycielom w owiatowych jednostkach organizacyjnych na
terenie gminy Malbork dodatków do wynagrodzenia i
nagród.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357 z pón. zm.) oraz w powi¹zaniu z:
1) art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 54 z
pón. zm.),
2) rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu
trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych
podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz
szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku
za wys³ugê lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455), uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XVII/99/2000 Rady Gminy
w Malborku z dnia 25 sierpnia 2000 r. p.n. Regulamin
okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagradzania, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady
przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego 
zmianie ulega Tabela stawek dodatku funkcyjnego w
§ 4 pkt 6, która otrzymuje brzmienie:
Tabela stawek dodatków funkcyjnych

Stanowisko kierownicze

Szko³y wszystkich typów
1. Dyrektor szko³y licz¹cej:
 do 6 oddzia³ów
 od 7 do 9 oddzia³ów
 od 10 i wiêcej oddzia³ów
2. Wicedyrektor szko³y

Wysokoæ dodatku
funkcyjnego
(miesiêcznie w z³otych
/brutto)

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Malborku
M. Idzikowski

2072
UCHWA£A Nr IIIk/XXXV/377/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty administracyjnej
za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) i art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
1991 r. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.)  Rada Miasta uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe:
a) za dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  100,00 PLN,
b) za dokonanie zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej  40,00 PLN.
2. Op³atê, o której mowa w ust. 1 pobiera siê w dniu przyjêcia zg³oszenia o dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub przyjêcia zg³oszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
3. Op³ata administracyjna, o której mowa w ust. 1 jest
op³at¹ ³¹czn¹ za z³o¿enie wniosku, dokonanie wpisu
do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej i wydanie zawiadczenia o dokonaniu wpisu do tej ewidencji.
§2
Wykonania uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Traci moc uchwa³a Nr IIIk/XXV/280/2001 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 16 stycznia 2001 r.
§3

od 450 do 650
od 550 do 850
od 700 do 1.100
do 50% dodatku funkcyjnego dyrektora
danej szko³y

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski

Poz. 2073, 2074, 2075
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2073
UCHWA£A Nr 89/406/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty za dostarczenie wody.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 4 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9
poz. 43 z 1997 r. z pón. zm.) i § 3 pkt 2 Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz
zasad ustalenia op³at za wodê i odprowadzenie cieków
(Dz. U. Nr 151, poz. 716) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê w wysokoci 1,20 z³ brutto za 1 m3 wody.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Zak³adu Us³ug Publicznych w G³ówczycach.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) 1 m3 odprowadzonych cieków od mieszkañca i
szkó³ 0,65 z³ brutto,
b) 1 m3 odprowadzonych cieków od sklepów, instytucji 0,98 z³ brutto,
c) 1 m3 odprowadzonych cieków od zak³adów produkcyjnych 1,02 z³ brutto.
2. Za oczyszczenie nieczystoci p³ynnych w oczyszczalniach w miejscowoci Stowiêcino, Górzyno:
a) 1 m3 odprowadzonych cieków od mieszkañca i
szko³y 1,21 z³ brutto,
b) 1 m3 odprowadzonych cieków od sklepów i instytucji 1,52 z³ brutto,
c) 1 m3 odprowadzonych cieków od zak³adów produkcyjnych 1,69 z³ brutto.
3. Za oczyszczanie nieczystoci p³ynnych w miejscowoci G³ówczyce:
a) 1 m3 odprowadzonych cieków od mieszkañca i
szkó³ 2,23 z³ brutto,
b) 1 m3 odprowadzonych cieków od sklepów i instytucji 2,78 z³ brutto,
c) 1 m3 odprowadzonych cieków od zak³adów produkcyjnych 3,10 z³ brutto,
d) 1 m3 zrzutu beczkowozem:
 osoby fizyczne 2,23 z³ brutto,
 pozostali 4,28 z³ brutto.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Zak³adu Us³ug Publicznych w G³ówczycach.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

2074
UCHWA£A Nr 90/407/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za odprowadzenie cieków,
oczyszczenie i wywóz nieczystoci p³ynnych.

2075
UCHWA£A Nr 92/409/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale u¿ytkowe na terenie gminy G³ówczyce na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz
art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz
art. 659 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci op³at:
1. Za oczyszczanie nieczystoci p³ynnych w osadnikach
Imhoffa w miejscowoci: Wykosowo, Rumsko, Wielka
Wie, Szczypkowice, Wolinia, Ciemino

Ustala siê miesiêczne minimalne stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali u¿ytkowych na terenie gm.
G³ówczyce w wysokoci:
1) 12,50 z³ za dzia³alnoæ handlow¹ w tym:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2075, 2076, 2077
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a) 3,20 z³ za ksiêgarstwo,
2) 6,40 z³ za dzia³alnoæ gastronomiczn¹,
3) 3,20 z³ za dzia³alnoæ w zakresie us³ug bytowych dla
ludnoci (szewstwo naprawowe, krawiectwo us³ugowe, maglowanie, repasacja poñczoch, us³ugi pralnicze,
fryzjerstwo, wypo¿yczanie sprzêtu AGD, naprawa
sprzêtu AGD, tele i radiomechanika, za dzia³alnoæ rzemielnicz¹ w tym: za krawiectwo, naprawa sprzêtu
rolniczego),
4) 2,60 z³ za pozosta³e lokale u¿ytkowe.
§2
W przypadkach uzasadnionych zas³uguj¹cych na szczególne uwzglêdnienie upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy G³ówczyce do obni¿enia stawek czynszu najmu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
G³ówczyce.
§4
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc uchwa³a Rady
Gminy w G³ówczycach Nr 120/314/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale u¿ytkowe na terenie gminy G³ówczyce na
2001 rok.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

2076
UCHWA£A Nr 93/410/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki op³aty za 1 m3 odpadów
sk³adowanych na wysypisku gminnym w Wykosowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13
wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty za 1 m3 odpadów sk³adowanych na wysypisku gminnym w Wykosowie w wysokoci 3,53 z³ brutto.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Zak³adu Us³ug Publicznych w G³ówczycach.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

2077
UCHWA£A Nr XLVI/258/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 31 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVI/193/2001 z dnia
26 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w miecie i gminie Gniew na lata 2001/2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001
r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 41 ust. 2 i ust.
5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz.
180, z 1989 r., Nr 35, poz. 192, z 1990 Nr 34, poz. 198 i Nr
73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94 poz. 419, z
1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997
r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz.732, Nr 121, poz. 770, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2000 r., Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268 oraz 2001 r. Nr 60, poz. 610) Rada Miejska w
Gniewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Zdrowia, Ochrony rodowiska, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji
Porz¹dku i Spraw Socjalnych uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do Uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 stycznia 2001 r. Nr XXXVI/193/2001 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w miecie i gminie Gniew na lata 2001/2002 Rozdzia³ IV SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU otrzymuje now¹ treæ:
1. Corocznie uchwala siê szczegó³owy harmonogram
dzia³añ wraz z preliminarzem kosztów na realizacjê
gminnego programu.
2. W celu realizacji programu Zarz¹d Gminy mo¿e powo³aæ pe³nomocnika.
3. Ustala siê dla Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych od chwili powo³ania jej przez
Zarz¹d Miasta i Gminy wynagrodzenie miesiêczne
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) dla przewodnicz¹cego komisji  8% redniego
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiêbiorstw za I pó³rocze roku
poprzedniego,
2) dla sekretarza komisji  7% wynagrodzenia okrelonego jak w punkcie 1,
3) dla cz³onków komisji  5,5% wynagrodzenia okrelonego jak w punkcie 1.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rada Miejska w
Gniewie uchwala, co nastêpuje:

Miesiêczne wynagrodzenie dla cz³onków komisji przys³uguje za ka¿dy przepracowany miesi¹c i p³atne jest z
do³u.
Wynagrodzenie, o którym mowa, obejmuje ca³okszta³t
pracy zwi¹zanej z wykonywaniem dzia³añ i czynnoci
okrelonych jak ni¿ej:
Cz³onkowie Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych inicjuj¹ dzia³ania z gminnego programu, ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz podejmuj¹ czynnoci wykazane w uchwa³ach Rady Miejskiej, jak równie¿ zmierzaj¹ce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu siê w zak³adzie lecznictwa odwykowego.
Ustala siê potr¹cenia z tytu³u nie uczestniczenia w pracach i posiedzeniach komisji w nastêpuj¹cej wysokoci:
 30% z przys³uguj¹cego wynagrodzenia za niewykonanie jednego zadania lub czynnoci w ci¹gu miesi¹ca,
 80% z przys³uguj¹cego wynagrodzenia za niewykonanie dwóch zadañ lub czynnoci w ci¹gu miesi¹ca.
W zakres zadañ i czynnoci wlicza siê posiedzenia komisji oraz inne udokumentowane prace wynikaj¹ce z funkcji cz³onka komisji.
Cz³onkom komisji przys³uguje zwrot kosztów poniesionych z tytu³u podró¿y na szkolenia dotycz¹ce dzia³alnoci komisji wed³ug za³¹czonych biletów na przejazd.
Wyp³ata wynagrodzeñ oraz nale¿noci nast¹pi z rozdzia³u bud¿etu Dzia³ 851 Rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³anie
Alkoholizmowi.

1) w podstawie prawnej wy¿ej wymienionej uchwa³y skrela siê wyrazy: oraz art. 2-4 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsiêbiorców (Dz.U. Nr 60,
poz. 704),
2) dotychczasowa treæ § 1 ww. uchwa³y otrzymuje oznaczenie ust. 1,
3) po ust. 1 § 1 ww. uchwa³y dodaje siê ust. 2 o treci:
2. Zwolnienie przedsiêbiorców z podatku od nieruchomoci przewidziane w uchwale stanowi pomoc
publiczn¹ o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców
(Dz. U. Nr 60, poz. 704),
4) po ust. 2 ww. uchwa³y dodaje siê ust. 3 o treci:
3. £¹czna wartoæ pomocy publicznej dla jednego
przedsiêbiorcy wraz z pomoc¹ udzielon¹ w innych
formach oraz z innych róde³ przeznaczon¹ na naprawienie szkód wyrz¹dzonych przez klêski ¿ywio³owe, nie mo¿e przekroczyæ wartoci szkody poniesionej przez przedsiêbiorcê,
5) w ust. 2 § 2 ww. uchwa³y dodaje siê pkt 4 o treci:
4) informacje dotycz¹ce wielkoci oraz tytu³ów pomocy uzyskanej przez przedsiêbiorcê w ci¹gu
trzech ostatnich lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku.

§2

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

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

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

2078
UCHWA£A Nr XLVI/260/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 31 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLV/246/2001 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie
podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art.
7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) po
zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etowej i Prezesa Urzêdu

§1

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

2079
UCHWA£A Nr XVIII/180/2001
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 14 marca 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarz¹du Gminy
z wykonania bud¿etu Gminy za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) i 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 Sulêczyno uchwala,
co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu Gminy za 2000 rok, przyjmuje siê je w
brzmieniu jak w za³¹czniku Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2079, 2080, 2081
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§2

2081

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

UCHWA£A Nr XV/124/2001
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 28 lutego 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski

2080
UCHWA£A Nr VIII/13/2001
Rady Gminy Smo³dzino
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Smo³dzino za rok 2000.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, 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.), po wys³uchaniu opinii
Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Smo³dzino uchwala, co
nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy Smo³dzino z wykonania bud¿etu Gminy Smo³dzino i planu finansowego zadañ zleconych za 2000 rok zamykaj¹ce siê kwotami:
1. DOCHODY
plan  4.808.790 z³
wykonanie  4.678.659 z³
w tym dotacja na zadania zlecone:
plan  700.204 z³
wykonanie  698.967 z³
2. WYDATKI
plan  4.965.040 z³
wykonanie  4.907.354 z³
w tym wydatki na zadania zlecone:
plan  700.204 z³
wykonanie  698.964 z³
3. Wynik finansowy za 2000 rok  to deficyt bud¿etowy w wysokoci 228.695 z³, którego ród³em sfinansowania by³:
a) kredyt d³ugoterminowy zaci¹gniêty w Banku Spó³dzielczym w Ustce,
b) wolne rodki z rachunku bie¿¹cego bud¿etu z roku
ubieg³ego.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym województwa pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d,e oraz pkt
10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art.
109, 116, 117, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) w zwi¹zku z Uchwa³¹ Rady Gminy z dnia 29 grudnia 1999 r. w
sprawie procedury uchwalania bud¿etu  Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoci
 5.704.859
z tego:
1) dochody z podatków i op³at
 1.253.130
2) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
 376.053
3) dochody z mienia komunalnego
 231.620
4) pozosta³e dochody w³asne
 566.465
5) dotacje celowe na zadania zlecone
 417.110
6) subencja ogólna z bud¿etu pañstwa
 2.810.481
w tym:
 subwencja na finansowanie zadañ owiatowych
 2.282.577
 subwencja podstawowa
 365.357
 subwencja rekompensuj¹ca
 162.547
7) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
 50.000
Szczegó³owy podzia³ dochodów w/g dzia³ów, rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 1* do niniejszej Uchwa³y.
§2
1. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
 5.964.859
1) wydatki bie¿¹ce
 4.910.218
w tym:
p³ace i pochodne
 3.594.070
2) wydatki maj¹tkowe
 828.641
3) wydatki na realizacjê programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
 50.000
2. Dotacje
 176.000
w tym:
 dotacja dla jednostki upowszechniania kultury
 146.000
 dotacja dla jednostki kultury fizycznej
 30.000
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 2* Uchwa³y bud¿etowej.
§3
1. Wyodrêbnia siê wydatki na finansowanie zadañ zleconych gminie z zakresu administracyjnych rz¹dowej oraz
dotacje zwi¹zane z realizacj¹ tych zadañ w wysokoci
417.110 z³.
* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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2. Szczegó³owy podzia³ dochodów i wydatków wyodrêbnionych na finansowanie zadañ zleconych gminie okrela za³¹cznik Nr 3* do Uchwa³y bud¿etowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 13

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§4

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

Rezerwa bud¿etowa na wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 1% bud¿etu gminy wynosi 1.000 z³.
§5
Wykaz zadañ inwestycyjnych i remontów kapitalnych
planowanych do realizacji zawiera za³¹cznik Nr 4* do
Uchwa³y bud¿etowej.
§6
Przyjmuje siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej:
 po stronie przychodów  13.370 z³,
 po stronie wydatków  13.370 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do Uchwa³y bud¿etowej.

2082
UCHWA£A Nr XXVI/219/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu.

Przychody w wysokoci 300.000 z³. z tytu³u po¿yczki z
WFOiGW przeznacza siê na pokrycie deficytu bud¿etowego.
Rozchody w wysokoci 40.000 z³. przeznacza siê na
sp³atê po¿yczki z WFO.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:

§8

§1

1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gniêcia po¿yczki
z WFOiGW w wysokoci 300.000 z³. na realizacjê zadania inwestycyjnego  budowê kolektorów sanitarnych w m. Jezierze.
2. ród³em sp³aty po¿yczki bêd¹ wp³ywy dochodów z
tytu³u podatków i op³at lokalnych z uwzglêdnieniem w
planach bud¿etowych od 2002 r. sp³at kolejnych rat
po¿yczki.

Rozpatruje siê pozytywnie sprawozdanie z wykonania
bud¿etu za 2000 r. stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y*.

§7

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów,
2) dysponowania rezerw¹ okrelon¹ w § 4 Uchwa³y bud¿etowej,
3) przekazywania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków miêdzy paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych.
§ 10
1. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d Gminy
na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru
bud¿etowego do kwoty 300.000 z³.
2. Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ do kwoty 500.000 z³,
które mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ Zarz¹d Gminy.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i dotyczy
bud¿etu gminy na 2001 r.

* Za³¹czników Nr 3, 4, 5 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

2083
UCHWA£A Nr XXIII/156/2001
Rady Gminy w Koczale
z dnia 27 marca 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i e ustawy z 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000
r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 109, art. 117 ust. 1
i 2, art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3, art. 128
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz
uchwa³y Nr XXX/115/93 Rady Gminy w Koczale z dnia 24
wrzenia 1993 r. w sprawie ustalenia procedury uchwalania bud¿etu oraz szczegó³owoci materia³ów towarzy* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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sz¹cych projektowi bud¿etu Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dochody bud¿etu gminy w wysokoci
4.635.048 z³
z tego:
1) dochody z podatków i op³at
1.062.670 z³
2) udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
431.610 z³
3) dochody komunalnych jednostek bud¿etowych
309.035 z³
4) dochody od jednostek gospodarki pozabud¿etowej
41.769 z³
5) dochody z maj¹tku gminy
351.200 z³
6) pozosta³e dochody w³asne
26.510 z³
7) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz¹dowej
383.620 z³
8) subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 1.991.081 z³
w tym:
czêæ owiatowa subwencji ogólnej 1.717.443 z³
czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej 133.236 z³
czêæ podstawowa subwencji ogólnej 140.402 z³
9) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce w³asne gminy
34.831 z³
10) dotacje z funduszy celowych na zadania bie¿¹ce
gminy
2.722 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1*, za³¹czniki Nr 3 i 4* zawieraj¹ podzia³ dochodów w dzia³ach i rozdzia³ach.
2. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
4.660.479 z³
w tym:
 na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminom
383.620 z³
 wydatki w³asne bie¿¹ce gminy
3.698.935 z³
a) dotacje
175.030 z³
b) inne wydatki na rzecz osób fizycznych
314.960 z³
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
2.437.332 z³
d) zakupy towarów i us³ug
621.842 z³
e) pozosta³e wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem jednostek bud¿etowych
134.631 z³
f) wydatki na obs³ugê d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego
15.140 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2, 3, 4, 10, 11*
 wydatki maj¹tkowe gminy
577.924 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.

§5
Ustala siê przychody i wydatki:
a) zak³adów bud¿etowych
przychody
1.137.902 z³
rozchody
1.155.169 z³
b) rodków specjalnych
przychody
40.000 z³
wydatki
40.382 z³
Szczegó³owy podzia³ kwot na poszczególne rodzaje
jednostek w uk³adzie klasyfikacji bud¿etowej wyszczególnia siê w za³¹czniku Nr 9*.
§6
Ustala siê przychody i wydatki funduszu celowego
 przychody
10.000 z³
 wydatki
10.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
§7
Ustala siê dotacje dla instytucji kultury w wysokoci
120.080 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.
§8
Ustala siê wysokoæ dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie
14.450 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11*.
§9
Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych, zaci¹gniêtych przez Zarz¹d Gminy,
na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu gminy do kwoty 100.000 z³.
§ 10
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniach wydatków miêdzy rozdzia³ami i
paragrafami w ramach dzia³u.
2. Przekazania uprawnieñ do dokonywania zmian w bud¿ecie, w zakresie okrelonym w pkt 1, kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§2

§ 12

1. Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 40.000 z³.
2. Okrela siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w
programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 40.000 z³.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2001 r.

§3
Deficyt bud¿etu okrela siê w kwocie
25.431 z³
Zestawienie róde³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych
z finansowaniem deficytu przedstawia za³¹cznik Nr 5*.

§ 13
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

§4
Ustala siê dochody i wydatki z zakresu administracji
rz¹dowej zlecone gminie
383.620 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 8, 9, 10, 11 nie publikuje siê.
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2084
UCHWA£A Nr XXVIII/177/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Kolbudy Górne na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 122 i 124 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy Kolbudy Górne uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
18 931 150 z³.
Szczegó³owy podzia³ dochodów wed³ug wa¿niejszych
róde³ i dzia³ów klasyfikacji stanowi za³¹cznik nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
20 696 080 z³
w tym:
a) dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zak³ady Komunikacji:
na pokrycie ró¿nicy pomiêdzy przychodami a wydatkami  565 000 z³.
na pokrycie kosztów przewozów szkolnych  185 000 z³.
Do rozliczenia dotacji przyjmuje siê kalkulacyjn¹
stawkê równ¹ 3 z³ za 1 km.
b) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych:
CARITAS Archidiecezji Gdañskiej na prowadzenie
Dziennego Domu Pomocy Spo³ecznej  41 400 z³,
c) dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumienia miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego (samochód dla
policji)  35 000 z³,
d) wydatki zwi¹zane z uczestnictwem gminy w Zwi¹zku Gmin Dorzecza Raduni  9 000 z³,
e) partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni cieków Gdañsk  Wschód  755 480 z³,
f) wydatki na finansowanie inwestycji  5 318 000 z³,
g) wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych
 236 750 z³.
2. Szczegó³owy podzia³ wydatków wed³ug dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji, z wyodrêbnieniem:
a) wydatków bie¿¹cych, w tym w szczególnoci:
 wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ,
 dotacji,
 wydatków na obs³ugê d³ugu gminy,
b) wydatków maj¹tkowych
stanowi za³¹cznik nr 2* do niniejszej uchwa³y.
3. Szczegó³owe zestawienie inwestycji stanowi za³¹cznik
nr 3* do niniejszej uchwa³y. Za³¹cznik ten jest jednoczenie wieloletnim programem inwestycyjny wraz z
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.

okreleniem limitów wydatków w poszczególnych tytu³ach inwestycyjnych na rok bud¿etowy i kolejne dwa
lata.
§3
1. Ustala siê przychody z tytu³u kredytów i po¿yczek w
wysokoci 2 070 000 z³., w tym:
przychody z tytu³u kredytu termomodernizacyjnego
oraz innych kredytów na sfinansowanie inwestycji pn.
Termomodernizacja SP Kolbudy w wysokoci
1 400 000 z³
przychody z tytu³u pozosta³ych kredytów i po¿yczek w
wysokoci  670 000 z³.
2. Ustala siê rozchody z tytu³u sp³aty kredytu i po¿yczek
w wysokoci 305 070 z³., w tym:
z tytu³u kredytu w Banku Ochrony rodowiska
 106 710 z³
z tytu³u po¿yczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
rodowiska  198 360 z³.
3. Deficyt bud¿etowy w wysokoci 1 764 930 z³ bêdzie
finansowany przychodami z tytu³u kredytów i po¿yczek,
o których mowa w punkcie 1.
§4
1. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bud¿etowego Gminny Zak³ad Komunikacji:
Nazwa jednostki
Gminny Zak³ad Komunikacji

przychody

wydatki

2 359 930

2 359 930

2. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska:
przychody
99 100 z³
wydatki
213 500 z³
Szczegó³owy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska stanowi za³¹cznik
nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§5
1. W za³¹czniku nr 5* do niniejszej uchwa³y wyodrêbnia
siê kwoty dotacji i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ zleconych gminie z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ gminy.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do opracowania planu
finansowego zadañ zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej w terminie 21 dni od dnia podjêcia niniejszej
uchwa³y.
§6
Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 130 000 z³.
§7
Tworzy siê rezerwy bud¿etowe w ³¹cznej wysokoci
890 000 z³.
w tym:
ogólna rezerwa bud¿etowa na wydatki nieprzewidzia* Za³¹czników Nr 4, 5 nie publikuje siê.
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ne w wysokoci do 1% planowanych wydatków bud¿etu
Gminy tj. 180 000 z³
rezerwê celow¹ do dyspozycji so³ectw zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do niniejszej uchwa³y w kwocie 190 000 z³
rezerwê celow¹ na podwy¿ki wynagrodzeñ w owiacie w zwi¹zku ze zmian¹ Karty Nauczyciela w kwocie
340 000 z³
rezerwê celow¹ na wykup infrastruktury technicznej (kanalizacja g³. linia) od TI Inwesting w Kowalach 100 000 z³
rezerwê celow¹ na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 80 000 z³
§8
Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ zaci¹ganych przez
Zarz¹d w zakresie wydatków bie¿¹cych i remontów w wysokoci do 100 000 z³.  przypadaj¹cych do zap³aty z dochodów w³asnych bud¿etu gminy w 2002 r.
§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Dokonywania zmian planu wydatków w bud¿ecie Gminy w obrêbie dzia³u. Upowa¿nienie nie dotyczy zmian
paragrafu 6050 oraz zwiêkszania sumarycznych wydatków paragrafów 4010 w obrêbie dzia³u.
2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych
uprawnieñ do dokonywania zmian w ich planie wydatków.
3. Lokowania wolnych rodków bud¿etowych w wybranych przez siebie bankach.
§ 10
Prognozy kwoty d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego:
a) £¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami:
raty kredytów i po¿yczek
305 070
odsetki
125 000
RAZEM
430 070
co stanowi 2,3% planowanych dochodów gminy
(wielkoæ maksymalna do 15%)
b) £¹czna kwota d³ugu na koniec roku bud¿etowego:
pozosta³e do sp³aty kredyty i po¿yczki
968 100
planowane kredyty i po¿yczki
2 070 000
RAZEM
3 038 100
co stanowi 16,0% planowanych dochodów gminy
(wielkoæ maksymalna do 60%)
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

2085
UCHWA£A Nr XXXII/273/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 21 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Miasta i Gminy
w Sztumie z wykonania bud¿etu za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu za
rok 2000 Rada Miejska przyjmuje sprawozdanie z wykonania bud¿etu i udziela Zarz¹dowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytu³u.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak

2086
UCHWA£A Nr 31/348/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) po wys³uchaniu opinii Komisji
Rewizyjnej Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Przyjmuje siê (nie przyjmuje siê) sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego
zadañ zleconych za 2000 r. zamykaj¹ce siê kwotami:
1) dochody:
plan
11 884 477,00
wykonanie
11 726 314,00
w tym:
dotacje na zadania zlecone i powierzone
plan
1 380 043,00
wykonanie
1 378 703,00
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2) wydatki:
plan
13 295 828,00
wykonanie
12 512 083,00
w tym:
wydatki na zadania zlecone i powierzone
plan
1 380 043,00
wykonanie
1 378 703,00
2. Bud¿et zamyka siê wynikiem minus 785 769,00 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

2087
UCHWA£A Nr XXXI/448/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 30 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy ¯ukowo za 2000 r. oraz udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z 26
listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr
70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz.
69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr
119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

³o¿onego rocznego sprawozdania z wykonania bud¿etu i
przebiegu dyskusji na sesji Rady Miejskiej udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Gminy ¯ukowo za 2000 rok.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

2088
UCHWA£A Nr XXVI/187/2000
Rady Miejskiej Krynicy Morskiej
z dnia 10 listopada 2000 r.
w sprawie Statutu miasta Krynica Morska.
Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 23 ust. 2,
art. 37a, art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 1 art. 51 ust. 3 w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971) oraz art. 2 pkt 1 lit. c i pkt 2, 3 i 4, art. 4 pkt
1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 ze zm.) Rada Miejska
uchwala:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Gmina  Miasto Krynica Morska, zwana dalej Miastem
Krynica Morska, dzia³a na podstawie przepisów ustawy
oraz niniejszego Statutu.

§1

§2

Przyjmuje siê roczne zbiorcze sprawozdania:
1) z wykonania bud¿etu gminy ¯ukowo za 2000 rok w wysokoci:
 po stronie dochodów  25.424.575,02 z³,
 po stronie wydatków  26.619.092,01 z³ zgodnie z
Za³¹cznikami Nr 1 i Nr 2*.
2) z wykonania zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych ustawami Gminie ¯ukowo w 2000 rok w wysokoci:
 po stronie dochodów  1.162.861,00 z³
 po stronie wydatków  1.162.861,00 z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 3*.

Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1. Statucie  nale¿y przez to rozumieæ, niniejszy Statut
miasta Krynica Morska, wraz z za³¹cznikami.
2. Radzie  nale¿y przez to rozumieæ, Radê Miejsk¹ Krynicy Morskiej.
3. Zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ, Zarz¹d Miasta
Krynica Morska.
4. Burmistrzu lub zastêpcach Burmistrza, nale¿y przez to
rozumieæ, Burmistrza Krynicy Morskiej lub Zastêpcach
Burmistrza Miasta Krynica Morska.
5. Miejskiej jednostce organizacyjnej  nale¿y przez to rozumieæ, jednostki organizacyjne posiadaj¹ce i nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej utworzone na podstawie
odrêbnych przepisów przez Miasto Krynica Morska.
6. Ustawie samorz¹dowej  nale¿y przez to rozumieæ,
przepisy Konstytucji RP i ustawê z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
ze zm.).
7. Ustawie o pracownikach  nale¿y przez to rozumieæ
ustawê z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 ze zm.).

§2
Na podstawie sporz¹dzonej przez Komisjê Rewizyjn¹
Rady Miejskiej w ¯ukowie opinii wykonania przez Zarz¹d
Gminy ¯ukowo bud¿etu Gminy za 2000 r., opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej, wydanej przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹ w Gdañsku oraz po rozpatrzeniu przed* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.
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§3

§ 11

1. Herbem Miasta jest wizerunek trzech bia³ych ¿agli na
tle pomarañczowego s³oñca.
Z dwóch stron ¿agli czarne skrawki symbolizuj¹ce Mierzeje Wilan¹ po lewej stronie latarnia morska w kolorze czarnym. T³o herbu niebieskie.
2. Wzór herbu zawiera za³¹cznik Nr 1* do Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu Miasta Krynica Morska przez
inne podmioty ni¿ miejskie okreli Rada w drodze
uchwa³y.

1. Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje wnioski o powo³aniu
cz³onków komisji spoza Rady.
2. Osoba spoza Rady mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednej
komisji sta³ej.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, mog¹ sk³adaæ: komisje Rady, kluby radnych, Zarz¹d, organizacje spo³eczne, zwi¹zki zawodowe i organizacje pracodawców,
stowarzyszenia, partie polityczne.
4. Wniosek zawieraj¹cy zg³oszenie kandydata powinien
zawieraæ: imiê (imiona) i nazwiska, wiek, zgodê na kandydowanie, wykonywany zawód lub rodzaj prowadzonej dzia³alnoci, nazwê komisji, w której pracach kandydat chcia³by uczestniczyæ b¹d zakres spraw, jakimi
chcia³by siê zajmowaæ.
5. Rada wybiera cz³onków komisji spoza Rady, po zasiêgniêciu opinii w³aciwej komisji, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.

§4
wiêtem Miasta Krynica Morska jest dzieñ 2 kwietnia
upamiêtniaj¹cy nadanie praw miejskich.
§5
1. Rada mo¿e przyznaæ w drodze uchwa³y osobom szczególnie zas³u¿onym dla miasta Krynica Morska lub z nim
w inny sposób zwi¹zanym tytu³  Honorowego Obywatela Miasta Krynica Morska.
2. Tytu³ mo¿e byæ przyznany pomiertnie.
3. Nadanie tytu³u nastêpuje na uroczystej sesji Rady.
4. Rada okreli w drodze uchwa³y uprawnienia osób obdarzonych tytu³em Honorowego Obywatela Miasta
Krynica Morska.
Rozdzia³ II
Organy miasta Krynica Morska
Oddzia³ I
RADA
§6
Rada liczy 15 radnych.
§7
1. Na pierwszej nowo wybranej Rady wybierany jest Przewodnicz¹cy Rady oraz ustalana jest liczba wiceprzewodnicz¹cych.
2. Przewodnicz¹cy Rady okrela zakresy czynnoci wiceprzewodnicz¹cych, wyznacza te¿ wiceprzewodnicz¹cego zastêpuj¹cego go w czasie nieobecnoci. Do wiceprzewodnicz¹cego zastêpuj¹cego Przewodnicz¹cego
Rady stosuje siê przepisy dotycz¹ce przewodnicz¹cego.
§8
1. Rada okrela liczbê komisji sta³ych, zakres ich dzia³ania, nazwê oraz ich sk³ad osobowy.
2. Komisja nie mo¿e liczyæ mniej ni¿.3 radnych.
3. Radny, z wyj¹tkiem cz³onków Zarz¹du, powinien byæ
cz³onkiem, co najmniej jednej komisji sta³ej.
§9
1. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub wiceprzewodnicz¹cym jednej komisji sta³ej.
2. Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Rady nie mog¹
byæ przewodnicz¹cymi komisji sta³ych.
§ 10
1. Przewodnicz¹cego komisji powo³uje i odwo³uje Rada
sporód radnych bêd¹cych cz³onkami danej komisji.
2. Wiceprzewodnicz¹cych komisji i ich sekretarzy powo³uje i odwo³uje rada na wniosek zainteresowanej komisji.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§ 12
1. Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Rady, a tak¿e
cz³onkowie Zarz¹du bêd¹cy radnymi mog¹ uczestniczyæ w pracach komisji, których nie s¹ cz³onkami bez
prawa g³osu.
2. Inne osoby, ni¿ wymienione w ust.1 uczestnicz¹ w pracach komisji Rady bez prawa g³osu, o ile zostan¹ do
tego zaproszeni lub wynika to z regulaminu Rady.
§ 13
Do podstawowych zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³,
2) ocena wykonania uchwa³ Rady,
3) opiniowanie spraw podejmowanych przez Radê,
zw³aszcza materia³ów; przygotowywanych na sesjê.
§ 14
Zakres dzia³ania komisji doranych okrelaj¹ uchwa³y
o ich powo³aniu. W sprawach nieuregulowanych tymi
uchwa³ami stosuje siê odpowiednio § § 11-14.
§ 15
Szczegó³owy zakres dzia³ania Rady okrela Regulamin
Rady Miejskiej Krynicy Morskiej, stanowi¹cy za³¹cznik nr
2 do Statutu.
§ 16
Inicjatywê uchwa³odawcz¹ maj¹:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) Zarz¹d Miasta,
3) Burmistrz,
4) sta³e komisje,
5) 3 radnych.
§ 17
1. Komisja Rewizyjna Rady dzia³a w sk³adzie, co najmniej
3 cz³onków.
2. Cz³onkostwa w Komisji Rewizyjnej nie mo¿na ³¹czyæ
ze stanowiskiem Przewodnicz¹cego Komisji i wiceprzewodnicz¹cych komisji sta³ych.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolê w zespo³ach
kontrolnych sk³adaj¹cych siê, co najmniej z dwóch
cz³onków wyznaczonych przez Przewodnicz¹cego Komisji.
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§ 18

Do zakresu dzia³ania Komisji Rewizyjnej nale¿y w szczególnoci:
1) kontrola finansowa dzia³alnoci miasta Krynica Morska, jednostek pomocniczych i organizacyjnych,
2) rozliczenia dotacji,
3) opiniowanie wykonania bud¿etu oraz wystêpowanie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarz¹dowi,
4) formu³owanie ocen, opinii i propozycji dotycz¹cych
gospodarki bud¿etowej,
5) analizowanie wyników przeprowadzonych w³asnych
i zewnêtrznych kontroli.
§ 19
1. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie przyjêtego
przez Radê planu kontroli na dany rok kalendarzowy.
2. Komisja przedstawia Radzie, do koñca pierwszego
kwarta³u, sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci za rok
poprzedni.
3. Szczegó³owe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§ 20
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub radnych liczy, co najmniej 3 cz³onków.
3. Kluby radnych dzia³aj¹ w oparciu o uchwalony przez
siebie regulamin. Regulamin powinien zawieraæ w
szczególnoci nazwê klubu, zasady nabycia i utraty
cz³onkostwa, cele i zasady dzia³ania.
4. Klub radnych dzia³a od momentu zg³oszenia faktu jego
powstania Przewodnicz¹cemu Rady. Zg³oszenie powinno zawieraæ nazwê klubu, listê cz³onków, nazwisko i
imiê przewodnicz¹cego oraz odpis regulaminu klubu.
5. Do zmian w funkcjonowaniu klubów oraz do ich znoszenia stosuje siê odpowiednio zasady przewidziane
w ustêpie poprzedzaj¹cym.
6. Przewodnicz¹cy klubów wspó³dzia³aj¹ z Przewodnicz¹cym Rady na rzecz samorz¹dnoci miasta Krynica
Morska.
Oddzia³ II
ZARZ¥D I BURMISTRZ
§ 21
1. Rada ustala liczbê cz³onków Zarz¹du.
2. Liczba zastêpców burmistrzów nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ dwóch.
§ 22
W czasie niemo¿liwoci pe³nienia przez Burmistrza obowi¹zków, zastêpuje go wyznaczony zastêpca burmistrza.
Do zastêpcy burmistrza zastêpuj¹cego Burmistrza stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce Burmistrza.
§ 23
1. Po wyborze, a przed przyst¹pieniem do wykonywania
obowi¹zków Burmistrz i zastêpcy burmistrza sk³adaj¹
przed Rad¹ lubowanie, którego rota brzmi:
lubujê uroczycie, ¿e na zajmowanym stanowisku
bêdê s³u¿y³ dobru spo³ecznoci miasta Krynica Morska, przestrzega³ prawa i wykonywa³ sumiennie powierzone mi obowi¹zki.
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2. lubowanie Burmistrza i zastêpców burmistrza przyjmuje Przewodnicz¹cy Rady.
3. Burmistrz po z³o¿eniu lubowania otrzymuje insygnia
w³adzy.
§ 24
1. Zarz¹d dzia³a na podstawie przyjêtego przez Radê Regulaminu Zarz¹du stanowi¹cego za³¹cznik nr 3 do Statutu.
2. Do zadañ Burmistrza jako przewodnicz¹cego Zarz¹du,
nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie posiedzeñ Zarz¹du, nie rzadziej ni¿ raz
na dwa tygodnie,
2) wnoszenie materia³ów na posiedzenia Zarz¹du,
3) przedstawianie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du
Radzie.
§ 25
1. Do zadañ Sekretarza Miasta nale¿y w szczególnoci:
1) zapewnianie funkcjonowania Urzêdu Miejskiego oraz
organizacja jego pracy,
2) prowadzenie spraw miasta w zakresie ustalonym
przez Zarz¹d.
2. Do zadañ Skarbnika Miasta nale¿y w szczególnoci:
1) zapewnienie prowadzenia prawid³owej gospodarki
finansowej miasta Krynica Morska,
2) nadzorowanie g³ównych ksiêgowych miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie ustalonym odrêbnymi przepisami,
3) dokonywanie kontrasygnaty czynnoci prawnych
powoduj¹cych powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych.
Rozdzia³ III
Miejskie jednostki pomocnicze
§ 26
1. Na terenie miasta Krynica Morska mog¹ byæ tworzone
miejskie jednostki pomocnicze osiedla.
2. Osiedle obejmuje zwarty obszar, zamkniêty w miarê
mo¿liwoci naturalnymi granicami, historycznie ukszta³towany.
3. Osiedle tworzy siê po konsultacji z mieszkañcami stale
zameldowanymi na danym obszarze. Konsultacje uwa¿a siê za wa¿ne, je¿eli co najmniej 40% mieszkañców
opowie siê za utworzeniem osiedla. Za wa¿ne uwa¿a
siê g³osy oddane przez osoby maj¹ce prawa wyborcze w rozumieniu przepisów  Ordynacja wyborcza do
rad gmin.
4. Projekt granic osiedla sporz¹dza Zarz¹d w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki.
5. W przypadku tworzenia osiedla z inicjatywy Rady, konsultacje przeprowadza siê z mieszkañcami stale mieszkaj¹cymi na terenie projektowanego osiedla.
6. Zasadê okrelon¹ w ustêpie poprzedzaj¹cym stosuje
siê odpowiednio do ³¹czenia, podzia³u i znoszenia osiedli.
§ 27
Przewodnicz¹cy zarz¹du osiedla uczestniczy w pracach
Rady i jej komisji bez prawa g³osu i bez prawa pobierania
diety.
§ 28
1. Osiedle otrzymuje mienie niezbêdne do prowadzenia
statutowej dzia³alnoci.
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2. Zarz¹d osiedla dokonuje czynnoci prawnych w zakresie zwyk³ego zarz¹du powierzonym mu mieniem, w
sposób okrelony w statucie osiedla.
§ 29
1. W bud¿ecie miasta Krynica Morska na dany rok kalendarzowy ustala siê wielkoæ rodków przeznaczonych
dla poszczególnych osiedli, szczegó³owe zasady gospodarowania tymi rodkami okrela statut osiedla.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedli sprawuje Rada Miejska, a w zakresie zarz¹du maj¹tkiem komunalnym Zarz¹d Miasta.
Rozdzia³ IV
Mienie komunalne
§ 30
1. Owiadczenia woli w imieniu Miasta Krynica Morska
sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du.
2. Owiadczenie woli mo¿e te¿ sk³adaæ jeden pe³nomocnik ustanowiony przez Zarz¹d w granicach swego
umocowania.
Rozdzia³ V
Przepisy gminne
§ 31
1. Przepisy gminne podlegaj¹ og³oszeniu w dzienniku
urzêdowym miasta Krynica Morska Monitor Krynicki.
2. W Monitorze Krynickim s¹ publikowane uchwa³y Rady
oraz ich teksty jednolite, zarz¹dzenia porz¹dkowe,
uchwa³y Zarz¹du o zbyciu nieruchomoci, rozstrzygniêcia nadzorcze wojewody, orzeczenia Naczelnego S¹du
Administracyjnego dotycz¹ce miasta Krynica Morska,
wydane w zwi¹zku z zaskar¿eniem uchwa³.
3. Monitor wydaje i rozpowszechnia Burmistrz.
4. Szczegó³owe zasady publikowania aktów prawnych
oraz udostêpniania Monitora okrela Rada w drodze
uchwa³y
§ 32
1. Przy opracowywaniu i rozpatrywaniu projektów aktów
prawa gminnego stosuje siê odpowiednio przepisy
uchwa³y nr 147 Rady Ministrów z dnia 5 listopada
1991 r. w sprawie zasad i techniki prawodawczej `(Monitor Polski Nr 44, poz. 310).
2. Burmistrz w formie obwieszczenia og³asza teksty jednolite aktów prawa gminnego oraz prostuje ewentualne b³êdy drukarskie powsta³e przy wydawaniu Monitora.

§ 34
1. Uprawnienia pracodawcy, wynikaj¹ce ze stosunku pracy, w odniesieniu do Burmistrza wykonuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Z pozosta³ymi pracownikami stosunek pracy nawi¹zuje Burmistrz i jest organem w³aciwym w rozumieniu
art. 7 ust. 2 ustawy o pracownikach.
Rozdzia³ VII
Postanowienia przejciowe i koñcowe
§ 35
1. Z dniem wejcia w ¿ycie Statutu trac¹ moc Uchwa³a
Nr XXI/124/96 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia
16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
miejskiej Krynica Morska.
2. Do dnia wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w Statucie, nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia 31 grudnia 2000 r., pozostaj¹ w mocy przepisy dotychczasowe.
§ 36
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVI/187/2000
Rady Miejskiej Krynicy Morskiej
z dnia 10 listopada 2000 r.
w sprawie Statutu miasta Krynica
Morska
Regulamin Rady Miejskiej Krynica Morska
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin Rady Miejskiej Krynicy Morskiej, zwany
dalej Regulaminem, okrela tryb pracy Rady oraz jej
komisji, z wy³¹czeniem postêpowania kontrolnego prowadzonego przez Komisjê Rewizyjn¹.
2. Rada obraduje na sesjach. Sesje ze wzglêdu na formê
mog¹ mieæ, w ca³oci lub w czêci, uroczysty przebieg.
§2

Rozdzia³ VI
Pracownicy samorz¹dowi

1. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
2. Sesje Rady odbywaj¹ siê w budynku Urzêdu Miejskiego. Sesja Rady mo¿e odbyæ siê równie¿ w ca³oci lub
w czêci w innym miejscu na terenie miasta Krynica
Morska.

§ 33

§3

Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na innej podstawie ni¿ umowa o pracê s¹:
1) z wyboru:
a) Burmistrz,
b) Zastêpcy Burmistrza w przypadku decyzji Rady o
ich zatrudnieniu.
2) na podstawie powo³ania:
a) Skarbnik Miasta,
b) Sekretarz Miasta.

Obs³ugê kancelaryjn¹ Rady prowadzi komórka organizacyjna wskazana w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Miejskiego w Krynicy Morskiej.
Rozdzia³ II
Wybory organów Rady, Burmistrza i Zarz¹du
§4
1. Zwo³uj¹c pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, Prze-
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wodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji mo¿e wyznaczyæ radnego prowadz¹cego obrady (Przewodnicz¹cego Seniora).
Je¿eli nie wyznaczy ¿adnej osoby stosuje siê zasady
opisane w ustêpach nastêpnych.
2. Do momentu wyboru przewodnicz¹cego Rady pierwsz¹ sesjê poprowadzi najstarszy wiekiem obecny na
sali obrad radny. W przypadku rezygnacji przez radnego z funkcji Przewodnicz¹cego Seniora, funkcjê tê otrzymuje nastêpny wed³ug starszeñstwa radny, z tym, ¿e
trzeci z kolei radny nie mo¿e siê zrzec pe³nienia tej funkcji.
3. Do zadañ Przewodnicz¹cego Seniora nale¿y:
1) otwarcie pierwszej sesji,
2) wyznaczenie sekretarza obrad,
3) przedstawienie informacji o wynikach wyborów do
rad gmin,
4) sprawdzenie obecnoci,
5) przeprowadzenie lubowania radnych,
6) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
7) przedstawienie Radzie kandydatur na Przewodnicz¹cego Rady,
8) przeprowadzenie wyborów Przewodnicz¹cego Rady
i og³oszenie ich wyników,
9) przekazanie nowo wybranemu Przewodnicz¹cemu
Rady prowadzenia pierwszej sesji.
4. Do Przewodnicz¹cego Seniora stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce Przewodnicz¹cego Rady.
§5
1. Po z³o¿eniu przez radnych lubowania, Przewodnicz¹cy Senior przeprowadza wybory Przewodnicz¹cego
Rady. Kandydatów na Przewodnicz¹cego Rady zg³aszaj¹ radni.
2. Zg³oszenie kandydata powinno byæ dokonane na pimie i zawieraæ: jego imiê (imiona) i nazwisko, charakterystykê kandydata, zgodê zainteresowanego na kandydowanie, podpis radnego zg³aszaj¹cego kandydata.
3. Przed przyst¹pieniem do g³osowania Przewodnicz¹cy
Senior sprawdza quorum oraz pyta kandydata czy podtrzymuje zgodê na kandydowanie.
4. Po przeprowadzeniu g³osowania Przewodnicz¹cy Senior og³asza wyniki wyborów. Je¿eli w g³osowaniu ¿aden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby g³osów, przeprowadza siê kolejne tury g³osowania, z wy³¹czeniem kandydata, który uzyska³ najmniejsz¹ liczbê
g³osów. Przy równej liczbie g³osów g³osowanie uznaje
siê za nie rozstrzygniête i przeprowadza siê je ponownie.
5. W przypadku, gdy trzecia z kolei tura nie da rezultatu,
g³osowanie uznaje siê za nierozstrzygniête i przystêpuje siê do ponownego zg³aszania kandydatów, z wy³¹czeniem kandydatów, bior¹cych dotychczas udzia³
w g³osowaniu. Przepisy ust. 4 stosuje siê odpowiednio.
6. O ile nie nast¹pi rozstrzygniêcie w sposób przewidziany w ust. 4 i 5 g³osowanie przeprowadza siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów, a¿ do wy³onienia
Przewodnicz¹cego Rady. Przepisy ust. 2 i 5 stosuje siê
odpowiednio.
7. Do wyborów Wiceprzewodnicz¹cego Rady stosuje siê
odpowiednio przepisy dotycz¹ce wyboru Przewodnicz¹cego Rady.
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§6

W trakcie trwania kadencji Rady, zg³oszenia kandydatów na stanowisko Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady dokonuj¹ radni.
§7
1. Wybory na Przewodnicz¹cego Rady w trakcie trwania
kadencji prowadzi Wiceprzewodnicz¹cy, a je¿eli go nie
ma, osobê prowadz¹c¹ wybory wy³ania siê w sposób
okrelony w ust. 4 ust. 2.
2. Zasada opisana w ust. 1 obowi¹zuje tak¿e w przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady podczas obrad Rady.
§8
1. Nie póniej ni¿ na drugiej sesji nowo wybranej Rady,
zwo³anej najdalej w terminie 21 dni od dnia obrad
pierwszej sesji, dokonuje siê wyboru Burmistrza, ustala siê liczbê Wiceburmistrzów i pozosta³ych cz³onków
Zarz¹du.
2. Kandydata na Burmistrza zg³aszaj¹ radni, przy czym
jeden radny mo¿e poprzeæ tylko jednego kandydata.
3. Po przeprowadzeniu wyborów Przewodnicz¹cy Rady
og³asza ich wyniki.
4. Je¿eli w wyniku g³osowania nie uda siê wybraæ Burmistrza, g³osowanie przeprowadza siê do skutku na tej
samej sesji lub sesji nastêpnej.
5. W sposób okrelony w ustêpach poprzedzaj¹cych przeprowadza siê wybory pozosta³ych cz³onków Zarz¹du,
z tym, ¿e kandydatów zg³asza Burmistrz.
6. Do wyborów: Burmistrza, Wiceburmistrzów oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du w trakcie kadencji Rady,
przepisy ustêpów poprzedzaj¹cych stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ III
Sesje Rady
§9
1. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku sesji
Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia radnych najpóniej
na 7 dni przed terminem sesji, listownie lub w inny
zwyczajowo przyjêty sposób. Do zawiadomienia do³¹cza siê projekty uchwa³ i inne materia³y. W wyj¹tkowych sytuacjach dopuszcza siê zwo³anie sesji z pominiêciem wy¿ej okrelonego terminu.
2. Zawiadomienie o sesji powiêconej uchwalenia bud¿etu lub rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania bud¿etu Przewodnicz¹cy Rady przesy³a najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
3. W ten sam sposób Przewodnicz¹cy Rady zaprasza na
sesjê cz³onków Zarz¹du, kierowników referatów i równorzêdnych komórek organizacyjnych Urzêdu Miejskiego. Przewodnicz¹cy w porozumieniu z Burmistrzem
ustala listê goci zaproszonych na sesjê oraz decyduje
o udzieleniu im g³osu.
4. O terminie sesji Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia
mieszkañców miasta Krynica Morska poprzez zamieszczenie og³oszeñ w rodkach masowego przekazu b¹d
w inny zwyczajowo przyjêty sposób.
§ 10
1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji w ca³oci lub w czêci mo¿e zostaæ wy-
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³¹czona na wniosek 1/4 liczby radnych, je¿eli jej przedmiotem maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹.
2. Na sesji, której jawnoæ zosta³a wy³¹czona, na sali mog¹
byæ obecni tylko radni, cz³onkowie Zarz¹du i osoby zaproszone do udzia³u w niej ze wzglêdu na przedmiot
obrad oraz wyznaczone osoby z obs³ugi kancelaryjne.
Drzwi sali obrad pozostaj¹ zamkniête.
§ 11
1. W przypadku niemo¿noci rozpatrzenia przyjêtego
porz¹dku na jednym posiedzeniu Przewodnicz¹cy Rady
mo¿e wyznaczyæ dodatkowe posiedzenie.
2. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy Rady mo¿e przenieæ
dalsze obrady na nastêpne posiedzenie.
3. Nastêpne posiedzenie powinno zostaæ wyznaczone
najwczeniej nastêpnego dnia, a póniej 14 dnia od
poprzedniego posiedzenia.
§ 12
W trakcie posiedzeñ Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ przerwê. Czas trwania przerwy nie powinien byæ
d³u¿szy ni¿ 1,5 godziny.
§ 13

3. Protokó³ z sesji jest sporz¹dzony w ci¹gu 30 dni od jej
zakoñczenia.
4. Radni oraz cz³onkowie Zarz¹du, a tak¿e osoby zabieraj¹ce g³os na sesji mog¹ nie póniej ni¿ do dnia rozpoczêcia nastêpnej sesji, zg³osiæ poprawki do sporz¹dzonego protoko³u.
5. O przyjêciu lub odrzuceniu poprawki decyduje Rada w
g³osowaniu. Poprawek nie czyni siê przedmiotem dyskusji.
6. Do protoko³u do³¹cza siê protoko³y komisji skrutacyjnych z przeprowadzonych g³osowañ.
§ 18
1. Sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du nie czyni siê przedmiotem g³osowania.
2. Po zakoñczeniu sprawozdañ radni mog¹ zadawaæ pytania dotycz¹ce spraw w nich zawartych. Odpowiedzi
udziela sprawozdawca b¹d osoba przez niego wskazana. £¹czny czas odpowiedzi na zadane pytania nie
powinien byæ d³u¿szy ni¿ 30 minut.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e uchyliæ pytanie o ile nie
jest ono wprost zwi¹zane ze sprawozdaniem, a tak¿e,
gdy dotyczy spraw znajduj¹cych siê w innych punktach porz¹dku sesji.
§ 19

1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesji z³o¿eniem
podpisu na licie obecnoci.
2. W przypadku kilku posiedzeñ, obecnoæ sprawdza siê
na ka¿dym posiedzeniu.
3. Radni zg³aszaj¹ opuszczenie sesji sekretarzowi obrad.

1. Przedmiotem wyst¹pieñ na sesji mog¹ byæ tylko sprawy objête porz¹dkiem sesji.
2. G³osu udziela siê wed³ug kolejnoci zg³oszeñ wynikaj¹cej z prowadzonych list mówców.

§ 14

§ 20

1. Przewodnicz¹cy Rady wyznacza sporód radnych sekretarza obrad.
2. Do zadañ sekretarza obrad nale¿y prowadzenie listy
obecnoci, listy mówców oraz obliczanie wyników g³osowania, a tak¿e wykonywanie innych czynnoci niezbêdnych do prawid³owego przebiegu sesji, zleconych
przez Przewodnicz¹cego Rady.

1. Rada rozpatruje przed³o¿one jej projekty uchwa³.
2. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) tytu³,
2) podstawê prawn¹,
3) regulacjê prawn¹,
4) w razie potrzeby okrelenie róde³ finansowania,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
6) ustalenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie, które
powinno zawieraæ wyjanienie potrzeby przyjêcia
uchwa³y i informacje o ewentualnych skutkach finansowych. Ponadto projekt uchwa³y, który mo¿e wywo³aæ skutki finansowe dla bud¿etu miasta, powinien zawieraæ opiniê Skarbnika Miasta oraz opiniê Zarz¹du w
przypadku, gdy nie jest on wnioskodawc¹.
4. Projekt uchwa³y sk³ada siê na rêce Przewodnicz¹cego
Rady najpóniej na 10 dni przed terminem sesji. Tryb
pracy nad projektem bud¿etu okrela odrêbna uchwa³a.
5. Poprawkê do projektu uchwa³y mo¿na zg³aszaæ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady nie póniej ni¿ na
i dni przed posiedzeniem, na którym uchwa³a ma byæ
dyskutowana
6. Autorzy projektu uchwa³y mog¹ zg³aszaæ do niego
poprawki do chwili zakoñczenia dyskusji nad projektem

§ 15
1. Porz¹dek sesji obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du,
3) dyskusjê i rozpatrywanie uchwa³,
4) interpelacje, zapytania i owiadczenia,
5) odpowiedzi na interpelacje.
2 Porz¹dek sesji uroczystych wynika z przyjêtego przedmiotu obrad.
§ 16
1. Przed otwarciem sesji obecni na sali powstaj¹ i wys³uchuj¹ hymnu pañstwowego.
2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Wysoka Rado, otwieram.... sesjê Rady Miejskiej Krynicy Morskiej.
3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady przedstawia
porz¹dek sesji i wnosi o jego przyjêcie.
§ 17
1. Z przebiegu sesji sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ obejmuje: pe³ne teksty przyjêtych uchwa³,
przed³o¿onych sprawozdañ, interpelacji i odpowiedzi
na nie, zapytañ oraz z³o¿onych owiadczeñ, wypowiedzi osób bior¹cych udzia³ w dyskusji.

§ 21
1. Przy rozpatrywaniu projektu uchwa³y Przewodnicz¹cy
Rady udziela g³osu, w nastêpuj¹cej kolejnoci:
 referentowi b¹d referentom sprawy,
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 przedstawicielom komisji opiniuj¹cych projekt,
 przedstawicielom Zarz¹du,
 radnym zg³oszonym do dyskusji.
2. W dyskusji mo¿na zabraæ g³os z w³asnej inicjatywy tylko dwa razy, z tym, ¿e ponowne zabranie g³osu mo¿e
nast¹piæ po wyczerpaniu listy mówców.
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
referuj¹cych projekt i cz³onków Zarz¹du.
§ 22
1. Decyzje Przewodnicz¹cego Rady w sprawach porz¹dkowych s¹ ostateczne.
2. Wypowiedzi radnych w pierwszym wyst¹pieniu w danym punkcie porz¹dku sesji nie powinny trwaæ d³u¿ej
ni¿ 15 minut, natomiast w drugim wyst¹pieniu nie d³u¿ej ni¿ 5 minut.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwróciæ uwagê mówcy, ¿e
odbiega od przedmiotu dyskusji.
Po dwukrotnym upomnieniu mówcy Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e odebraæ mu g³os.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza porz¹dkiem
sesji lub list¹ mówców jedynie dla zg³oszenia wniosku
formalnego lub sprostowania b³êdnie zrozumia³ego
b¹d niecile przytoczonego stwierdzenia mówcy. Wyst¹pienie takie nie powinno byæ d³u¿sze ni¿ 3 minuty.
2. Wnioskami formalnymi s¹ wnioski o:
1) stwierdzenie quorum,
2) zarz¹dzenie przerwy,
3) zamkniêcie listy mówców,
4) zarz¹dzenie g³osowania imiennego,
5) przyjêcie porz¹dku sesji,
6) zmianê porz¹dku sesji b¹d o jej zakoñczenie,
7) g³osowanie bez dyskusji,
8) odes³anie projektu uchwa³y do komisji lub do Zarz¹du b¹d wnioskodawcy,
9) powtórzenie g³osowania w przypadku w¹tpliwoci, co do prawid³owoci obliczenia g³osów,
10) sprawdzenie listy obecnoci,
11) przerwanie posiedzenia,
12) ograniczenie ³¹cznego czasu poszczególnych wypowiedzi, a tak¿e czasu odpowiedzi (§ 19 ust. 2),
13) zamkniêcie dyskusji,
14) dopuszczenie do g³osu osoby spoza organów gminy,
15) zamkniêcie listy kandydatów,
16) ustalenie porz¹dku g³osowania,
17) powo³anie sk³adu komisji skrutacyjnej b¹d jego
zmianê.
2. O przyjêcie wniosku formalnego Rada rozstrzyga bez
dyskusji i bez g³osowania po wys³uchaniu wnioskodawcy.
3. W przypadku przewidzianym w ust. 2, po zadaniu przez
Przewodnicz¹cego Rady pytania: Czy Pañstwo radni
s¹ za przyjêciem wniosku formalnego...? i nie zg³oszeniu w ci¹gu oko³o 10 sekund wniosku przeciwnego, stanowisko zostaje przez Radê przejête.
4. Postanowieñ ustêpu 3 nie stosuje siê w przypadkach:
1) z³o¿enia wniosku o nie przyjêcie wniosku formalnego,
2) w przypadkach okrelonych w ust. 2 pkt 3, 4, 5, 6, 7,
8, 12, 13, 15, 17.
5. Wnioski formalne Rada rozstrzyga niezw³ocznie po ich
zg³oszeniu przez wnioskodawcê.
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6. Wniosek o g³osowanie bez dyskusji nie mo¿e dotyczyæ
uchwa³y bud¿etowej, sprawozdania finansowego z wykonania bud¿etu, zmian w Statucie i odwo³ania Burmistrza oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du.
§ 24
1. Po wyczerpaniu porz¹dku sesji lub przyjêciu wniosku
o jej zakoñczenie Przewodnicz¹cy Rady zamyka j¹.
2. Projekty uchwa³, które w wyniku zakoñczenia Sesji nie
by³y przedmiotem obrad, wchodz¹ do porz¹dku obrad nastêpnej Sesji.
Rozdzia³ IV
G³osowanie
§ 25
1. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza
g³osowanie nad projektem uchwa³y. Od tej chwili mo¿na zabraæ g³os tylko dla zg³oszenia lub uzasadnienia
wniosku formalnego, co do sposobu g³osowania lub
porz¹dku g³osowania i to jedynie przed wezwaniem
przez Przewodnicz¹cego Rady do g³osowania.
2. G³osowanie jest jawne i odbywa siê:
1) przez podniesienie rêki,
2) przez wywo³anie w porz¹dku alfabetycznym nazwisk
radnych i odnotowanie w protokole, czy radny odda³ g³os za, przeciw, czy wstrzymuje siê (g³osowanie imienne).
3. Wniosek o zarz¹dzenie g³osowania imiennego musi byæ
zg³oszony, przez co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady.
4. Wyniki g³osowania og³asza Przewodnicz¹cy Rady na
podstawie protoko³u.
5. Wynik g³osowania jest ostateczny i nie czyni siê go
przedmiotem dyskusji.
§ 26
1. G³osowanie tajne odbywa siê za pomoc¹ kart do g³osowania, nie zawieraj¹cych danych osobowych radnego, a radni wyczytywani w porz¹dku alfabetycznym
przez sekretarza obrad, wrzucaj¹ karty do urny. Otwarcia urny i przeliczenia g³osów dokonuje komisja skrutacyjna.
2. Wyniki g³osowania og³asza Przewodnicz¹cy Rady, na
podstawie protoko³u komisji skrutacyjnej.
§ 27
1. W przypadkach przewidzianych w Regulaminie b¹d
w innych przepisach, a tak¿e o ile Rada tak postanowi,
powo³uje siê komisjê skrutacyjn¹. Komisja sk³ada siê z
trzech osób. Cz³onkami komisji skrutacyjnej nie mog¹
byæ osoby pe³ni¹ce funkcjê Przewodnicz¹cego Rady,
Wiceprzewodnicz¹cych Rady i cz³onków Zarz¹du.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ te¿ osoba, której dotyczy przedmiot g³osowania.
2. Kandydatów na cz³onków komisji skrutacyjnej zg³aszaj¹
radni w iloci niezbêdnej do jej dzia³ania. Wnioski przyjmuje Przewodnicz¹cy Rady.
3. G³osowanie odbywa siê nad pe³nym sk³adem komisji.
W przypadku nie wy³onienia komisji za pierwszym razem, g³osowanie siê ponawia. Je¿eli druga tura nie da
rezultatu g³osowanie prowadzi siê nad poszczególnymi kandydatami.
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Rozdzia³ V
Interpelacje, zapytania i owiadczenia

2. Liczba równoczenie dzia³aj¹cych komisji doranych
nie powinna przekraczaæ piêciu.

§ 28

§ 33

1. Interpelacje sk³ada siê w sprawach o istotnym znaczeniu dla miasta Krynica Morska.
2. Interpelacja jest kierowana do Zarz¹du.
3. Interpelacjê sk³ada radny na pimie w czasie sesji lub
pomiêdzy sesjami na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady niezw³ocznie przesy³a interpelacjê Zarz¹dowi.
5. W toku sesji radny mo¿e zg³osiæ interpelacjê ustnie.
Czas wyst¹pienia nie powinien byæ d³u¿szy ni¿ 5 minut.
§ 29
1. Odpowiedzi na interpelacjê udziela siê w ci¹gu 14 dni
od dnia jej dorêczenia.
2. Pismo zawieraj¹ce odpowied na interpelacjê sk³ada
siê Przewodnicz¹cemu Rady, który przesy³a je radnemu.
3. Pismo zawieraj¹ce odpowied do³¹cza siê do protoko³u sesji, na której interpelacja zosta³a z³o¿ona.
4. W razie nie otrzymania odpowiedzi w terminie lub w
razie uznania jej za niezadowalaj¹c¹, radny mo¿e zwróciæ siê o udzielenie mu odpowiedzi na sesji. Odpowied
ustna na interpelacjê nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 10
minut.
5. W sprawach interpelacji oraz udzielonej na ni¹ odpowiedzi mo¿e byæ przeprowadzona dyskusja.
6. Ostateczn¹ decyzjê o przyjêciu odpowiedzi lub wezwaniu Zarz¹du do jej uzupe³nienia podejmuje Rada.
§ 30
1. Zapytanie dotyczy kwestii incydentalnych i wnosi siê
je ustnie na sesji.
2. Zapytanie nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ 3 minuty.
3. Odpowiedzi na zapytania udziela Burmistrz lub wskazana przez niego osoba ustnie na sesji b¹d w razie
koniecznoci przeprowadzenia dodatkowych analiz, pisemnie w terminie 7 dni.
4. Odpowied na zapytanie udzielona na sesji nie powinna przekroczyæ 7 minut.
§ 31
1. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ radnemu g³osu
poza porz¹dkiem obrad w celu z³o¿enia owiadczenia.
Owiadczenie sk³ada siê w celu wyra¿enia stanowiska
poszczególnych radnych lub klubów radnych.
2. Owiadczenie dotyczy problemów istotnych dla miasta Krynica Morska, lecz nie jest ono kierowane do Zarz¹du i nie zawiera ¿¹dania zajêcia stanowiska
3. Owiadczenie nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ 6 minut.
4. Owiadczenia nie czyni siê przedmiotem dyskusji.
5. Owiadczenie radnego mo¿e byæ wyg³aszane na zakoñczenie obrad tu¿ po interpelacjach.
6. Owiadczenie w imieniu klubów radnych mo¿e byæ z³o¿one w ka¿dym czasie.
Rozdzia³ VI
Komisje
§ 32
1. Radni uczestnicz¹ w pracach komisji sta³ych i doranych.

Komisje Rady dzia³aj¹ na posiedzeniach.
§ 34
1. Do Zadañ Przewodnicz¹cego komisji nale¿y w szczególnoci:
1) opracowywanie projektów planów pracy komisji,
2) ustalenie terminów i porz¹dku posiedzeñ,
3) czuwanie nad przygotowaniem posiedzeñ,
4) zapewnianie cz³onkom komisji w odpowiednim czasie nale¿ycie przygotowanych materia³ów,
5) wyznaczanie sprawozdawców na posiedzenia komisji
6) Przewodnicz¹cy komisji informuje Przewodnicz¹cego Rady o pracach komisji.
§ 35
1. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w terminach okrelonych przez sam¹ komisjê, przewodnicz¹cego komisji
i Przewodnicz¹cego Rady. Na posiedzeniu komisji powinna byæ obecna. co najmniej po³owa ustalonego jej
sk³adu
2. Na ¿¹danie Przewodnicz¹cego Rady, b¹d na pisemny
wniosek 1/4 ogólnej liczby cz³onków komisji przewodnicz¹cy komisji jest zobowi¹zany do zwo³ania jej posiedzenia w terminie 7 dni.
3. Posiedzenia komisji nie mog¹ odbywaæ siê w czasie
posiedzenia Rady, chyba, ¿e Przewodnicz¹cy Rady wyrazi na to zgodê.
4. O terminie, porz¹dku i miejscu posiedzenia komisji
zawiadamia siê cz³onków komisji, Przewodnicz¹cego
Rady, Zarz¹d, w³aciwych kierowników wydzia³ów i jednostek równorzêdnych Urzêdu Miejskiego. Na posiedzenia komisji zaprasza siê te¿ przedstawicieli w³aciwych organów pañstwowych.
5. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami, z tym, ¿e nie maj¹ oni prawa g³osu.
§ 36
1. Komisje mog¹, o ile bêdzie tego wymaga³ charakter
sprawy odbyæ wspólne posiedzenia.
2. Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia wspólnego
mog¹ z³o¿yæ:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) Zarz¹d,
3) Burmistrz,
4) komisje.
3. W przypadku okrelonym w ust. 2 Przewodnicz¹cy
Rady, wyznacza jednego sporód przewodnicz¹cych
zainteresowanych komisji na prowadz¹cego wspólne
obrady. Je¿eli wniosek z³o¿y³a jedna z komisji Przewodnicz¹cy Rady wyznacza wspólne posiedzenia komisji
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od jego otrzymania.
4. Przepisy § 35 stosuje siê odpowiednio.
§ 37
1. Posiedzenia komisji s¹ jawne.
2. W przypadku, gdy przedmiotem posiedzenia komisji
s¹ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹
albo w inny sposób ujawnienie treci posiedzenia na-
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razi³oby na szkodê interesy miasta Krynica Morska lub
czyje dobra osobiste, posiedzenia komisji s¹ niejawne.
3. W posiedzeniu niejawnym bior¹ udzia³ cz³onkowie komisji oraz cz³onkowie Zarz¹du i inne osoby, których
dotyczy przedmiot posiedzenia.
§ 38
1. Komisje przedk³adaj¹ Radzie sprawozdania ze swojej
dzia³alnoci za rok poprzedni.
2. Sprawozdania sporz¹dza siê te¿ na zakoñczenie kadencji Rady.
§ 39
W sprawach dotycz¹cych zasad g³osowania i przebiegu posiedzenia komisji stosuje siê odpowiednio przepisy rozdzia³u III i IV.
Rozdzia³ VII
Postanowienie koñcowe
§ 40
1. Radni sk³adaj¹ na rêce Przewodnicz¹cego Rady owiadczenia o swoim stanie maj¹tkowym w terminie 30 dni
od objêcia mandatu oraz na 30 dni przed jego wyganiêciem.
2. Wzór owiadczenia maj¹tkowego ustala Przewodnicz¹cy Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady przechowuje owiadczenia o
stanie maj¹tkowym radnych w sposób uniemo¿liwiaj¹cy zapoznanie siê z ich treci¹ przez osoby nieuprawnione.
§ 41
1. Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje pisma zawieraj¹ce
skargi na dzia³alnoæ Zarz¹du.
2. W przypadku, gdy skarga dotyczy sprawy indywidualnej w rozumieniu art. 233-235 kodeksu postêpowania
administracyjnego Przewodnicz¹cy Rady przekazuje j¹
bez zbêdnej zw³oki w³aciwemu organowi, a je¿eli nie
jest nim Zarz¹d, zawiadamia go o jej treci i sposobie
postêpowania.
3. Je¿eli skarga dotyczy innej sprawy ni¿ wymienione w
ust. 2, Przewodnicz¹cy Rady przesy³a skargê zainteresowanym komisjom Rady, które w terminie nie przekraczaj¹cym 14 dni powinny zaj¹æ stanowisko, co do
sposobu za³atwienia sprawy.
4. Skargi na dzia³alnoæ Przewodnicz¹cego Rady przyjmuje
i rozpatruje w terminie 30 dni Komisja Rewizyjna.
5. Posiedzenie Rady, na którym jest rozpatrywana skarga
na Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi jeden z Wiceprzewodnicz¹cych. G³osowanie w sprawie przyjêcia lub
odrzucenia skargi jest tajne.
6. W sprawach dotycz¹cych skargi na Przewodnicz¹cego Rady jest obowi¹zkowa opinia Komisji Rewizyjnej.
§ 42
1. Wnioski skierowane do radnych, Przewodnicz¹cych
komisji podlegaj¹ rozpatrzeniu w terminie 14 dni, a do
Przewodnicz¹cego Rady w terminie 21 dni nie póniej
jednak ni¿ w ci¹gu miesi¹ca od daty wp³ywu.
2. Inne pisma w sprawach indywidualnych nie bêd¹ce
skargami i wnioskami podlegaj¹ rozpatrzeniu w terminach okrelonych w ust. 1.
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§ 43
W sprawach skarg i wniosków stosuje siê przepiosy
Dzia³u VIII Rozdzia³u 1, 2, 3 i 5 kodeksu postêpowania
administracyjnego z uwzglêdnieniem postanowieñ § 41 i
§ 42 niniejszego regulaminu.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXVI/187/2000
Rady Miejskiej Krynicy Morskiej
z dnia 10 listopada 2000 r.
w sprawie Statutu
miasta Krynica Morska
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Krynicy Morskiej
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krynicy
Morskiej, zwany dalej Regulaminem, okrela zasady i
tryb postêpowania kontrolnego Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej Komisj¹.
§2
1. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczanie Radzie informacji niezbêdnych do oceny dzia³alnoci Zarz¹du,
jednostek pomocniczych i miejskich jednostek organizacyjnych.
2. Na polecenie Rady Komisja bada i ocenia materia³y z
przeprowadzonych kontroli dotycz¹cych miasta Krynica Morska.
Rozdzia³ II
Wy³¹czenie cz³onka Komisji
§3
Cz³onek Komisji podlega wy³¹czeniu z postêpowania
kontrolnego w sprawach, o których mowa w § 20 Statutu, je¿eli:
1) jest stron¹ postêpowania,
2) pozostaje z jedn¹ ze stron w takim stosunku prawnym, ¿e wynik sprawy mo¿e mieæ wp³yw na jego
prawa i obowi¹zki,
3) dotyczy jego ma³¿onka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, a tak¿e osób pozostaj¹cych w faktycznym po¿yciu,
4) dotyczy osoby zwi¹zanej z nim z tytu³u przysposobienia, kurateli lub opieki oraz pozostaj¹cych pod
jego faktyczn¹ opiek¹ (wychowanków),
5) by³ wiadkiem, bieg³ym albo by³ lub jest przedstawicielem lub pe³nomocnikiem strony, albo w której
wiadkiem lub pe³nomocnikiem strony by³y lub s¹
osoby wymienione w pkt 2-4,
6) bra³ udzia³ przy podejmowaniu decyzji, b¹d bra³
udzia³ w negocjacjach i zawieraniu umów,
7) sprawa dotyczy osób pozostaj¹cych w stosunku
nadrzêdnoci s³u¿bowej wobec niego.
2. Przyczyny wy³¹czenia cz³onka Komisji trwaj¹ tak¿e po
ustaniu stosunków okrelonych w ust. 1 pkt 3 i 4.
3. O wy³¹czeniu cz³onka Komisji decyduje Przewodnicz¹cy Komisji na wniosek cz³onka Komisji lub z urzêdu.
4. Decyzjê o wy³¹czeniu cz³onka Komisji od postêpowa-
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nia podejmuje Przewodnicz¹cy Komisji w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku o wy³¹czenie lub od
powziêcia w sprawie wiadomoci.
5. Decyzjê o wy³¹czeniu dorêcza siê w terminie 7 dni od
jej podjêcia zainteresowanemu cz³onkowi Komisji oraz
Przewodnicz¹cemu Rady. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
uchyliæ decyzjê o wy³¹czeniu w terminie 7 dni od jej
otrzymania.
6. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Komisji decyduje Przewodnicz¹cy Rady, w tym
przypadku decyzje s¹ ostateczne z tym, ¿e w przypadku wyjcia na jaw nowych okolicznoci, nieznanych w
chwili podjêcia decyzji o wy³¹czeniu, decyzja mo¿e
zostaæ uchylona.
7. Ust. 1 pkt 6 nie dotyczy uchwa³ Rady i jej komisji.

planem kontroli, w przypadku podjêcia przez Radê stosownych uchwa³ oraz w przypadku kontroli sprawdzaj¹cej.

§4

Rozdzia³ III
Postêpowanie kontrolne

1. Wyznaczeni przez Przewodnicz¹cego Rady do przeprowadzenia kontroli cz³onkowie Komisji, dzia³aj¹ w granicach udzielonego im upowa¿nienia. Jeden z cz³onków zespo³u (kontrolerów) jest wyznaczony na osobê
nim kieruj¹c¹.
2. Przed przyst¹pieniem do kontroli kontrolerzy s¹ zobowi¹zani okazaæ swoje upowa¿nienie.
3. Kontrolerzy s¹ obowi¹zani do zachowania tajemnicy
pañstwowej i s³u¿bowej, a tak¿e do zachowania w tajemnicy danych, których ujawnienie narazi³oby na szkodê interes maj¹tkowy podmiotu kontrolowanego b¹d
narusza³oby dobra osobiste osób kontrolowanych.
4. W razie uzyskania w toku postêpowania kontrolnego
informacji o czynie stanowi¹cym przestêpstwo karne
lub karno-skarbowe, kontrolerzy s¹ zobowi¹zani powiadomiæ o tym kierownika podmiotu kontrolowanego, Burmistrza oraz Przewodnicz¹cego Rady.

§6

§ 14

W trakcie postêpowania kontrolnego Komisja pos³uguje siê kryteriami: legalnoci, gospodarnoci i rzetelnoci dzia³añ, a w przypadku zadañ w³asnych tak¿e celowoci.

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego powinien w miarê mo¿liwoci podj¹æ dzia³ania umo¿liwiaj¹ce sprawne przeprowadzenie kontroli, w tym w szczególnoci
udostêpniæ niezbêdne dokumenty, a tak¿e umo¿liwiæ
wstêp do obiektów i pomieszczeñ.
2. Do nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli
kierownik podmiotu kontrolowanego sk³ada pisemne
wyjanienia.
3. Przez kierownika podmiotu kontrolowanego nale¿y
rozumieæ kierowników wydzia³ów i jednostek równorzêdnych Urzêdu Miejskiego, kierowników miejskich
jednostek organizacyjnych i przewodnicz¹cych rad
osiedli.

1. W przypadku wy³¹czenia cz³onka Komisji Przewodnicz¹cego Komisji wyznaczy nowego cz³onka.
2. W przypadku wy³¹czenia Przewodnicz¹cego Komisji
lub Wiceprzewodnicz¹cych innych cz³onków Komisji
wyznaczy Przewodnicz¹cy Rady.
3. Wy³¹czony cz³onek Komisji powinien siê powstrzymaæ
od podejmowania jakichkolwiek czynnoci w sprawie.
§5
Je¿eli w przypadku wy³¹czenia cz³onków Komisji (§ 3)
nie mo¿na wy³¹czyæ innych cz³onków Komisji, postêpowanie ulega przerwaniu do czasu uzupe³nienia jej sk³adu.

§7
Do zakresu dzia³ania Komisji nale¿¹ zadania okrelone
w § 18 Statutu, a ponadto:
1) kontrolowanie wykonania uchwa³ Rady,
2) kontrolowanie wybranych dziedzin dzia³alnoci Zarz¹du.
§8
Wszczêcie postêpowania kontrolnego przez organ kontroli zewnêtrznej w danej sprawie uniemo¿liwia prowadzenie postêpowania w tym zakresie przez Komisjê
§9
Kontrole prowadzone przez Komisje maj¹ charakter:
1) kompleksowy  dotycz¹ pe³nego zakresu dzia³ania danej jednostki (wydzia³u lub jednostki równorzêdnej
Urzêdu Miejskiego),
2) problemowy  dotycz¹ wybranych zagadnieñ kontrolowanego podmiotu,
3) sprawdzaj¹cy  dotycz¹ ustalenia czy zalecenia z przeprowadzonych kontroli zosta³y uwzglêdnione w postêpowania podmiotu.
§ 10
Komisja mo¿e podj¹æ postêpowanie kontrolne poza

§ 11
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
30 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzaj¹ca 10 dni roboczych.
§ 12
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê na podstawie dowodów.
2. Dowodem mo¿e byæ wszystko, co nie jest sprzeczne z
prawem.
§ 13

§ 15
1. Czynnoci kontrolne s¹ wykonywane w dniach i godzinach pracy podmiotu kontrolowanego.
2. Wszelkie nieprawid³owoci utrudniaj¹ce pracê zespo³u kontroluj¹cego powinny byæ zg³oszone Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady zg³asza nieprawid³owoci Burmistrzowi celem ich usuniêcia.
§ 16
W przypadku koniecznoci przeprowadzenia w toku postêpowania kontrolnego dowodu z bieg³ych, oglêdzin i
wiadków, kontrolerzy zawiadamiaj¹ o tym kierownika
podmiotu kontrolowanego na 7 dni przed terminem jego
przeprowadzenia, a w przypadku gdy zw³oka w postêpowaniu grozi³aby utrat¹ dowodu lub powodowa³a nadmier-
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nie koszty postêpowania kontrolnego na 3 dni przed wyznaczonym terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ,
co najmniej okrelenie miejsca i czasu przeprowadzenia
dowodu oraz okolicznoci, jakich ma dotyczyæ.
§ 17
Z przeprowadzonego postêpowania kontrolnego sporz¹dza siê protokó³ pokontrolny, który powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska kontrolerów,
3) datê rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli,
4) okrelenie rodzaju kontroli, jej zakresu i okresu za
jaki by³a prowadzona,
5) imiona i nazwiska osób udzielaj¹cych wyjanieñ,
6) opis przebiegu czynnoci kontrolnych, w tym, o których mowa w § 16,
7) wnioski i uwagi wynikaj¹ce z kontroli,
8) datê i miejsce sporz¹dzenia protoko³u,
9) podpisy kontrolerów i kierownika jednostki kontrolowanej, w razie braku podpisu adnotacjê o przyczynie ich nie z³o¿enia.
§ 18
1. Kierownik podmiotu kontrolowanego mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji wyjanienie w terminie 7 dni od podpisania protoko³u pokontrolnego.
2. Protokó³ pokontrolny otrzymuje kierownik podmiotu
kontrolowanego. Przewodnicz¹cy Rady, Burmistrz,
Przewodnicz¹cy Komisji.
§ 19
1. O przyjêciu b¹d odrzuceniu protoko³u pokontrolnego
decyduje Komisja na posiedzeniu zwo³anym niezw³ocznie po przekazaniu go Przewodnicz¹cemu Komisji
2. W przypadku odrzucenia protoko³u nie wydaje siê
wniosków pokontrolnych i nie czyni siê protoko³u
przedmiotem dalszych dyskusji.
3. Uchwa³a o przyjêciu protoko³u pokontrolnego powinna zawieraæ: wnioski, sposób i czas ich realizacji, wskazywaæ organy odpowiedzialne za ich realizacjê.
4. W posiedzeniach Komisji, na których s¹ omawiane
protoko³y pokontrolne, oprócz jej cz³onków bior¹ udzia³
Przewodnicz¹cy Rady; cz³onkowie Zarz¹du oraz kierownicy podmiotów kontrolowanych. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ do wziêcia udzia³u w posiedzeniu inne osoby, których udzia³ w nim nie bêdzie niezbêdny.
Rozdzia³ IV
Opinie i wnioski
§ 20
1. Opiniê w sprawie wykonania bud¿etu podejmuje Komisja najpóniej na 21 dni przed terminem sesji, na
której ma byæ przyjêta uchwa³a w tej sprawie.
2. Materia³y dotycz¹ce wykonania bud¿etu Komisja otrzymuje najpóniej na 35 dni przed sesj¹, na której ma
byæ przyjêcie sprawozdania z wykonania bud¿etu.
3. Przed wydaniem opinii Komisja wys³ucha Burmistrza i
pozosta³ych cz³onków Zarz¹du, a tak¿e Skarbnika Miasta.
4. Przed wydaniem opinii Komisja mo¿e za¿¹daæ informacji o stanowisku innych komisji Rady.
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5. Opiniê Komisji przedstawia na sesji Rady Przewodnicz¹cy Komisji.
§ 21
1. Wniosek w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi przyjmuje Komisja w terminie 21
dni przed planowanym terminem sesji. § 20 ust. 3 i 4
stosuje siê odpowiednio. Materia³y dotycz¹ce udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Komisja otrzymuje najpóniej na 35 dni przed sesj¹, na której ma byæ przyjêta
uchwa³a w tej sprawie.
2. Wniosek Komisji przedstawia na sesji Rady Przewodnicz¹cy Komisji.
§ 22
1. Opiniê w sprawie zawarcia z radnym umowy zalecenia lub agencyjnej albo zamiaru udzielenia zamówienia publicznego w zakresie nie objêtym przepisami o
zamówieniach publicznych, Komisja powinna pod¹æ
w terminie 7 dni od jej otrzymania.
2. Wnioski w tej sprawie sk³ada siê bezporednio Przewodnicz¹cemu Komisji, który ma obowi¹zek zawiadamiaæ o nim i terminie posiedzenia, na którym bêdzie
rozpatrywany, Przewodnicz¹cego Rady, Zarz¹d, zainteresowany organ oraz osobê, której opinia dotyczy.3.
Radny, którego dotyczy wniosek okrelony w ust. t nie
bierze udzia³u w g³osowaniu, je¿eli jest cz³onkiem Komisji.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 23
1. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza Wiceprzewodnicz¹cego, który w czasie jego nieobecnoci kieruje pracami Komisji. Do Wiceprzewodnicz¹cego kieruj¹cego
pracami Komisji maj¹ odpowiednie zastosowane przepisy dotycz¹ce Przewodnicz¹cego Komisji.
2. W przypadku, gdy Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy Komisji nie mog¹ pe³niæ swych obowi¹zków Przewodnicz¹cy Rady wyznacza sporód jej cz³onków osobê kieruj¹c¹ pracami do czasu uzupe³nienia jej sk³adu,
okrela te¿ zakres jej obowi¹zków.
§ 24
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ zastosowanie postanowienia Statutu oraz Regulamin Rady.
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Rady Miejskiej
w Krynicy Morskiej XXVI/187/2000
z dnia 10 listopada 2000 r.
w sprawie Statutu
Miasta Krynica Morska
REGULAMIN
Zarz¹du Miasta Krynica Morska
§1
Do zadañ Zarz¹du nale¿y wykonywanie uchwa³ Rady
Miejskiej i zadañ okrelonych przepisami prawa, a zw³aszcza Ustawy samorz¹dowej, oraz uchwalanie regulaminów
organizacyjnych gminnych jednostek organizacyjnych.
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§2

§6

1. Przewodnicz¹cym Zarz¹du jest Burmistrz Miasta, który kieruje pracami Zarz¹du oraz bie¿¹cymi sprawami
gminy.
2. W razie nieobecnoci Burmistrza czynnoci okrelone
w ust. 1 wykonuje Zastêpca Przewodnicz¹cego Zarz¹du.

1. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, Zarz¹d mo¿e wydaæ przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzenia, które
podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady.
2. Zarz¹dzenie porz¹dkowe powinno zawieraæ:
a) numer, datê, tytu³,
b) podstawê prawn¹,
c) przedmiot sprawy,
d) przepisy porz¹dkowe (nakazy, zakazy),
e) okrelenie terenu i czasu obowi¹zywania zarz¹dzenia,
f) sposób podania do publicznej wiadomoci,
g) podpis Przewodnicz¹cego Zarz¹du.

§3
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniu w ustalonym dniu tygodnia.
2. Na wniosek 3 cz³onków Zarz¹du Burmistrz jest zobowi¹zany do zwo³ania posiedzenia Zarz¹du w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.
3. Zarz¹d obraduje i rozstrzyga sprawy zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci, co najmniej 4 cz³onków zarz¹du w tym Przewodnicz¹cego lub Zastêpcy przewodnicz¹cego.
4. W przypadku równej iloci g³osów decyduje g³os Przewodnicz¹cego.
5. Uchwa³y, decyzje i postanowienia podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
§4
1. Burmistrz jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du:
a) organizuje pracê Zarz¹du, powiadamiaj¹c cz³onków
Zarz¹du o miejscu i czasie i proponowanym porz¹dku obrad zarz¹du oraz przekazuje materia³y do rozpatrzenia,
b) zawiadamia o posiedzeniu Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej oraz Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej,
c) zaprasza na posiedzenie inne osoby, których obecnoæ zwi¹zana jest z problematyk¹ posiedzenia,
d) przewodnicz¹c posiedzeniom Zarz¹du stwierdza prawomocnoæ obrad, w przypadku braku quorum wyznacza nowy termin posiedzenia,
e) stwierdza przyjêcie porz¹dku obrad po uprzednim
przeg³osowaniu projektu zg³aszanych do niego wniosków zarz¹du,
f) stwierdza przyjêcie protokó³u z poprzedniego posiedzenia Zarz¹du bez uwag, z wniesionymi uwagami lub z poprawkami wniesionymi przez obecnych
cz³onków Zarz¹du.
2. Materia³y na posiedzenie Zarz¹du przygotowuj¹ pracownicy Urzêdu Miasta, oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
§5
Zarz¹d rozstrzyga sprawy w formie uchwa³, które powinny zawieraæ:
a) numer, datê i tytu³,
b) podstawê prawn¹,
c) przedmiot sprawy,
d) okrelenie podmiotów zobowi¹zanego do wykonania uchwa³y oraz sprawuj¹cych nadzór nad wykonaniem,
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y oraz ewentualnie
czas jej obowi¹zywania,
f) podpis Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
2. Uchwa³y numeruje siê kolejno cyframi arabskimi ³amanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

§7
1. Z ka¿dego posiedzenia Zarz¹du sporz¹dzany jest protokó³, który powinien zawieraæ:
a) numer i datê posiedzenia,
b) stwierdzenie prawomocnoci obrad, przyjêcie porz¹dku obrad i protokó³u z poprzedniego posiedzenia,
c) nazwiska obecnych i nieobecnych cz³onków Zarz¹du, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych
oraz nazwiska osób spoza Zarz¹du bior¹cych udzia³
w posiedzeniu,
d) zwiêz³e streszczenie przebiegu obrad, dyskusji oraz
zg³aszanych wniosków,
e) wyniki przeprowadzonych g³osowañ,
f) podpisy cz³onków Zarz¹du i protokolanta,
g) protokó³ podpisuj¹ wszyscy obecni na posiedzeniu
cz³onkowie Zarz¹du.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi arabskimi ³amanymi
przez dwie ostatnie cyfry roku.
3. Do protokó³u za³¹cza siê podjête na posiedzeniu
uchwa³y i wydane zarz¹dzenia.
4. Protokó³ dostarcza siê Sekretarzowi Miasta w terminie
7 dni od dnia odbycia posiedzenia Zarz¹du.
5. W posiedzeniu Zarz¹du uczestnicz¹ Sekretarz i Skarbnik Miasta (g³ówny ksiêgowy bud¿etu) bez prawa g³osowania.
6. Obs³ugê Zarz¹du zapewnia stanowisko ds. obs³ugi
Rady.

2089
UCHWA£A Nr XXVII/225/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y o za³o¿eniu Gimnazjum w
Mikoszewie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie Owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
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2091

W uchwale Rady Gminy Stegna Nr VI/46/99 z dnia 5
marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum w Mikoszewie § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Obwód szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Mikoszewo, Winiówka, Bronowo, Broniewo, Ksi¹¿êce ¯u³awy, Drewnica, ¯u³awki, Przemys³aw, Izbiska,
Jantar, Jantar Leniczówka, Stegienka Wie, Niedwiedzica, Niedwiedziówka, Dworek, Stare Babki  Zadwórze.

UCHWA£A Nr XXV/183/2001
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

§2
Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Potêgowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z
21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr
31, poz. 130 z pón. zm.), po zasiêgniêciu opinii Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1

2090
UCHWA£A Nr XXVII/226/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y o przekszta³ceniu Szko³y
Podstawowej w Drewnicy.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Stegna Nr VI/50/99 z dnia 5
marca 1999 r. w sprawie Przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Drewnicy § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Obwód szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Drewnica, Przemys³aw, Izbiska, ¯u³awki, Ksi¹¿êce
¯u³awy, Bronowo, Broniewo, Szkarpawa, Winiówka
Wybicko, Mikoszewo, Niedwiedzica, Niedwiedziówka,
Dworek, Stare Babki  Zadwórze.
§2
Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

Ustanowiæ herb i flagê Gminy Potêgowo jak w za³¹czniku nr 1* do uchwa³y, który stanowi jej integraln¹ czêæ.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a

2092
UCHWA£A Nr 197/XXXII/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 4 czerwca 2001 r.
w sprawie okrelenia miejsc na terenie miasta £eby, w
których wprowadza siê zakaz spo¿ywania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.:
z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie miasta £eby zakaz spo¿ywania napojów alkoholowych w miejscach i na zasadach
okrelonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 4 czerwca 2001 r.
Miejsca na terenie miasta £eby,
w których wprowadza siê zakaz
spo¿ywania napojów alkoholowych
1. W granicach administracyjnych miasta £eby tj:
ul. Kociuszki ul. Boles³awa Chrobrego ul. Topolowa
ul. Nadmorska ul. Brzozowa
ul. Tysi¹clecia
ul. Westerplatte ul. Grabskiego
ul. Wybrze¿e
ul. Sportowa
ul. Grunwaldzka ul. Zawadzkiego
ul. Sosnowa
ul. Jagielloñska ul. 1 Maja
ul. Wojska Polskiego
ul. Kopernika
ul. Powstañców Warszawy ul. Kocielna
ul. 11-go Listopada
ul. Krótka
ul. Sienkiewicza
ul. Kwiatkowskiego
ul. Turystyczna
ul. Kwiatowa
ul. Nowêciñska
ul. Lena
Plac Dworcowy
ul. £¹kowa
ul. Zielona
ul. Majora Sucharskiego
ul. Wysockiego
ul. Mieszka I
ul. Teligi
ul. Morska
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Nad Ujciem
ul. Derdowskiego
ul. Niedzia³kowskiego
ul. Abrahama
ul. Okrzei
ul. Wróblewskiego
ul. Olszewskiego
ul. Ogrodowa
ul. Paderewskiego
ul. Parkowa
ul. Piastów
ul. Szkolna
ul. Piekarska
ul. 10-go Marca
ul. Piwna
ul. Che³moñskiego
ul. Pocztowa
ul. Matejki
R¹bka
ul. Mickiewicza
ul. Reja
ul. Bema
ul. S³owackiego
ul. E. Plater
ul. Starzyñskiego
2. Lasy, parki,skwery, place zabaw dla dzieci
3. Zakaz spo¿ywania alkoholu nie dotyczy lokali gastronomicznych, miejsc posiadaj¹cych zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych oraz Nocy Sylwestrowej.

2093
UCHWA£A Nr 199/XXXII/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 4 czerwca 2001 r.
w sprawie nadania statutu jednostce bud¿etowej pod
nazw¹ Biuro Promocji.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,

Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Statut Biura Promocji w £ebie o treci jak
w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 199/XXXII/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 4 czerwca 2001 r.
STATUT
Biura Promocji w £ebie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Biuro Promocji dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
2. Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón.
zm.)
3. Niniejszego statutu.
§2
1. Biuro Promocji jest jednostk¹ bud¿etow¹ miasta.
2. Biuro Promocji  swoj¹ dzia³alnoci¹ obejmuje obszar
ca³ego kraju.
3. Siedzib¹ Biura Promocji jest Miasto £eba  ul. 11 Listopada 5a.
Rozdzia³ II
Cel i przedmiot dzia³ania
§3
1. Biuro Promocji realizuje zadania zwi¹zane z reklam¹
i promocj¹ miasta £eby na zewn¹trz.
2. Biuro Promocji prowadzi wielokierunkow¹ dzia³alnoæ na podstawie w³asnego spo³ecznie akceptowanego programu.
§4
1. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biura Promocji
nale¿y:
1) zorganizowanie punktu informacji turystycznej,
2) rozprowadzanie folderów miasta,
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3) organizowanie wystaw promocyjnych miasta,
4) organizowanie spotkañ z liderami opinii i przedstawicielami mediów,
5) promowanie walorów wypoczynkowych i turystycznych miasta i jego okolic,
6) organizowanie kampanii reklamowej z pe³n¹ informacj¹ o obiektach noclegowych na sezon turystyczny,
7) prowadzenie reklamy radiowej, prasowej i pocztowej w systemie komunikowania siê z rynkiem turystycznym,
8) promowanie miasta na targach turystycznych organizowanych w kraju i za granic¹,
9) uczestnictwo w gie³dach turystycznych i wczasowych.
Rozdzia³ III
Organizacja Biura Promocji
§5
1. Dzia³alnoci¹ Biura Promocji kieruje i reprezentuje
instytucjê na zewn¹trz Dyrektor.
2. Dyrektora Biura Promocji zatrudnia i zwalnia Zarz¹d
Miasta.
3. Zarz¹d Miasta mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie Biurem
Promocji osobie fizycznej lub prawnej na podstawie
umowy o zarz¹dzaniu zawartej na czas okrelony, nie
krótszy ni¿ trzy lata.
Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa
§6
1. Biuro Promocji pokrywa swoje wydatki bezporednio z bud¿etu miasta a pobrane dochody odprowadza
na rachunek dochodów bud¿etu miasta.
2. Biuro Promocji prowadzi gospodarkê finansow¹ na
zasadach okrelonych w ustawie z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014 z pón. zm.).
3. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biura Promocji jest
plan dochodów i wydatków (plan finansowy).
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UCHWA£A Nr 206/XXXII/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 4 czerwca 2001 r.
w sprawie utworzenia na drogach publicznych w obrêbie miasta £eby Strefy P³atnego Parkowania Niestrze¿onego oraz wysokoci op³at pobieranych w Strefie.
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr
71, poz. 838), art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r
 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z1997 r. Nr 98 poz.
602 z pón. zm.), § 3, § 4, § 5, § 6 i § 7 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzania op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 51, poz. 608), art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada
Miejska na wniosek Zarz¹du Miasta po uzyskaniu opinii
Starosty Powiatu Lêborskiego uchwala:
§1
1. Wprowadzenie na drogach publicznych miasta £EBY
strefy p³atnego parkowania niestrze¿onego na obszarze okrelonym w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Czas obowi¹zywania strefy p³atnego parkowania i wysokoæ op³at za parkowanie pojazdów na miejscach
wyznaczonych, okrelonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Regulamin Strefy P³atnego Parkowania Niestrze¿onego w £ebie zawarty w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3

Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§7

§4

Organizacjê wewnêtrzn¹ Biura Promocji okrela regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêia i podlega
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§8
Zmiany postanowieñ statutu wymagaj¹ podjêcia
uchwa³y przez Radê Miejsk¹ w £ebie.
§9
Postanowienia niniejszego statutu wchodz¹ w ¿ycie na
zasadach okrelonych w uchwale.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
Rady Miejskiej w £ebie
Nr 206/XXXII/2001
I. OBSZAR STREFY P£ATNEGO PARKOWANIA NIESTRZE¯ONEGO.
Obszar SPPN obejmuje teren miasta £eby na ulicach:
1. 10-go Marca  od skrzy¿owania z ulic¹ Kociuszki
do wysokoci Ekspozytury PKO  strona lewa,
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2. Kociuszki  od skrzy¿owania z ulic¹ Wysockiego do
skrzy¿owania z ulic¹ Pocztow¹  strona prawa,
3. Kociuszki  od skrzy¿owania z ulic¹ Nad Ujciem
do skrzy¿owania z ulic¹ Morsk¹  strona prawa,
4. Wojska Polskiego  do skrzy¿owania z ulic¹ Nadmorsk¹  strona lewa,
5. Nadmorskiej  od skrzy¿owania z ulic¹ Wojska Polskiego do zatoki postojowej TAXI  strona lewa,
6. Sosnowej  od skrzy¿owania z ulic¹ Nadmorsk¹ 
strona prawa w wyznaczonych zatoczkach,
7. Turystycznej  od skrzy¿owania z drog¹ na R¹bkê
do wysokoci OW CHABER po stronie zachodniej.
II. CZAS OBOWI¥ZYWANIA OP£AT W STERFIE P£ATNEGO PARKOWANIA NIESTRZE¯ONEGO.
Op³aty obowi¹zuj¹ w okresie od dnia 1 lipca do 15 wrzenia ka¿dego roku kalendarzowego w godzinach 8.00 
21.00 we wszystkie dni tygodnia.
III. WYSOKOÆ OP£AT ZA PARKOWANIE W SPPN.
Wprowadza siê nastêpuj¹ce wysokoci op³at:
Za bilety jednorazowe:
 1 z³ za pierwsze pó³ godziny parkowania,
 2 z³ za pierwsz¹ godzinê parkowania,
 2 z³ za ka¿d¹ nastêpn¹ godzinê parkowania do 5 godzin,
 4 z³ za szóst¹ godzinê i ka¿d¹ nastêpn¹,
 800 z³ miesiêcznie za miejsce wydzielone kopertê
Osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce legitymacjê wydan¹ przez Starostê na podstawie § 1 Rozporz¹dzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29
czerwca 2000 r. w sprawie okrelenia wzoru i szczegó³owych zasad wydawania przez Starostê legitymacji potwierdzaj¹cych uprawnienie do niestosowania siê do
niektórych znaków drogowych ((Dz. U. nr 65 poz.781),
zwalnia siê z obowi¹zku wnoszenia w/w op³at.
IV. WYSOKOÆ OP£AT ZA IDENTYFIKATORY.
Wprowadza siê nastêpuj¹ce wysokoci op³at za identyfikatory:
1. 20 z³ za identyfikator sta³ego mieszkañca wa¿ny 1
sezon.
2. 50 z³ za identyfikator B z wyj¹tkiem podmiotów prowadz¹cych przewozy pasa¿erskie  wa¿ny 1 sezon.
3. 300 z³/m-c za identyfikator dla podmiotu gospodarczego wiadcz¹cego pasa¿erskie us³ugi przewozowe mikrobusem (przewóz do 9 osób) w wyznaczonych miejscach.
V. WYSOKOÆ OP£AT PODWY¯SZONYCH (ZA NIEOP£ACONE PARKOWANIE).
1. Za ka¿d¹ godzinê nieop³aconego parkowania w
SPPN nale¿na op³ata podwy¿szona wynosi 20,00 z³.
2. Op³ata podwy¿szona naliczana jest za ka¿d¹ godzinê nieop³aconego parkowania pocz¹wszy od godziny stwierdzenia braku op³aty.
Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y
Rady Miejskiej w £ebie
Nr 206/XXXII/2001
REGULAMIN STREFY P£ATNEGO
PARKOWANIA NIESTRZE¯ONEGO W £EBIE
Podstawê regulaminu stanowi¹:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602) z póniejszymi zmianami.

2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzania
op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 51, poz. 608).
3. Rozporz¹dzenie Ministrów Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji z
dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w
sprawie znaków i sygna³ów drogowych (Dz. U. Nr 72,
poz. 850).
4. Uchwa³a Nr 206/XXXII/2001 Rady Miejskiej w £ebie z
dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia na drogach publicznych w obrêbie miasta £eby Strefy P³atnego Parkowania Niestrze¿onego oraz wysokoci op³at
w Strefie.
W regulaminie u¿ywa siê okreleñ i skrótów:
 Identyfikator mieszkañca M  rozumie siê przez to
dokument w formie karty zawieraj¹cej swój numer
seryjny, numer rejestracyjny pojazdu, oznaczenia obszarów, przy których pojazd mo¿e parkowaæ bez uiszczenia op³aty, cechy utrudniaj¹ce podrobienie oraz
termin wa¿noci, wydawany na wniosek mieszkañca strefy SPPN.
 Identyfikator przys³uguje wy³¹cznie dla pojazdów o
ca³kowitej masie dopuszczalnej do 2,5 t.
 Identyfikator B  rozumie siê przez to dokument w
formie karty zawieraj¹cej swój numer seryjny, numer rejestracyjny pojazdu, oznaczenia obszarów,
przy których pojazd mo¿e parkowaæ bez uiszczenia
op³aty, cechy utrudniaj¹ce podrobienie oraz termin
wa¿noci, wydawany na wniosek podmiotu gospodarczego.
 SPPN  rozumie siê przez to Strefê P³atnego Parkowania Niestrze¿onego,
 Operator  rozumie siê przez to jednostkê zajmuj¹c¹ siê prowadzeniem SPPN na podstawie umowy z
Zarz¹dem Miasta.
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Wjazd do obszarów SPPNN oznakowany jest znakiem
D-44  pocz¹tek strefy parkowania z tabliczk¹ pod znakiem okrelaj¹c¹ dni tygodnia i godziny obowi¹zuj¹cych op³at. Wyjazd z obszarów SPPNN oznakowany
jest znakiem D-45  koniec strefy parkowania.
2. Parkowanie p³atne niestrze¿one w obszarach SPPN
obejmuje ogólnodostêpne miejsca postojowe na drogach publicznych i dotyczy:
 przykrawê¿nikowego parkowania na ulicach (na jezdni w zatokach lub chodniku)
 parkowania na parkingach placowych z wy³¹czeniem
wydzielonych parkingów zak³adowych, osiedlowych
i prywatnych.
3. Za parkowanie pojazdów na wydzielonych parkingach
strze¿onych, po³o¿onych w obszarach SPPN, op³aty pobiera obs³uga tych parkingów, wed³ug w³asnych taryf,
4. Obowi¹zuj¹ce stawki op³at za parkowanie w SPPN ustalone s¹ przez Radê Miasta w drodze uchwa³y.
5. Op³aty za parkowanie uiszcza siê w automatach parkingowych, tzw. parkometrach, monetami lub kartami
parkingowymi. Karty kupuje siê w Biurze SPPN lub we
wskazanych punktach sprzeda¿y detalicznej.
6. Od obowi¹zku wnoszenia op³at za parkowanie w strefie SPPN zwolnieni s¹ nastêpuj¹cy kierowcy:

Poz. 2094, 2095
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a) mieszkañcy posiadaj¹cy wa¿ny identyfikator,
b) Policja, Stra¿ Po¿arna, Stra¿ Graniczna, Pogotowie Ratunkowe, S³u¿ba Wiêzienna, ¯andarmeria Wojskowa oraz s³u¿by miejskie okrelone
przez Zarz¹d Miasta, podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych pojazdami zewnêtrznie
trwale oznakowanymi,
c) rowerzyci, motocyklici i motorowerzyci.
Identyfikator powinien byæ umieszczony w samochodzie na widocznym miejscu.
7. Identyfikator otrzymuje mieszkaniec, którego pojazd zarejestrowany jest na jego nazwisko i pod
adresem zgodnym z miejscem zameldowania, lub
wspó³ma³¿onek mieszkañca strefy SPPN posiadaj¹cy pojazd zarejestrowany na swoje nazwisko i w
miejscu swego zamieszkania. Mieszkaniec (lub jego
wspó³ma³¿onek) mo¿e otrzymaæ identyfikator tylko na jeden pojazd. W stosunku do osób niepe³nosprawnych rolê identyfikatora spe³nia oznakowanie pojazdu zgodnie z Art.58 ust.1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r.  prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
nr 98 poz. 602 z pón. zmianami).
8. Identyfikator mieszkañca uprawnia do parkowania
bez wnoszenia op³at w pobli¿u miejsca zameldowania na miejscach obs³ugiwanych przez 2 automaty parkingowe, których numery zapisane s¹ na
identyfikatorze.
9. Identyfikatory wydawane s¹ na wniosek mieszkañca przez eksploatatora prowadz¹cego SPPN. Za
wydanie identyfikatora eksploatator pobiera op³atê manipulacyjn¹.
10. Identyfikator mieszkañca, zawiera swój numer, numer rejestracyjny pojazdu, numery 2-ch automatów parkingowych, których dotyczy i termin wa¿noci.
11. Identyfikator uznaje siê niewa¿ny z chwil¹ zmiany
danych, na podstawie których by³ wydany.
12. Korzystanie z ogólnie dostêpnych miejsc postojowych w obszarach SPPN przez pojazdy zaopatrzenia w godzinach funkcjonowania odbywa siê na
ogólnodostêpnych zasadach po wniesieniu op³aty
do automatu parkingowego.
13. Zasady parkowania w strefie SPPN pojazdów specjalnych s³u¿b publicznych ustalaj¹ oddzielne porozumienia Zarz¹du Miasta z odpowiednimi kierownikami tych jednostek.
II. WNOSZENIE OP£AT W STREFIE SPPN.
1. Kierowca parkuj¹cy w obszarze p³atnego parkowania zobowi¹zany jest do wniesienia op³aty w wysokoci uwidocznionej w automacie parkingowym.
2. Wniesienie op³aty nastêpuje przez wykupienie biletu w automacie parkingowym.
3. Bilet wykupiony we w³aciwym dla danego miejsca
postoju automacie parkingowym lub identyfikator
mieszkañca, nale¿y umieciæ w pojedzie pod przedni¹ szyb¹ w sposób ca³kowicie widoczny z zewn¹trz.
4. Wniesienie op³at i umieszczenie biletu pod przedni¹
szyb¹ powinno zostaæ dokonane przez parkuj¹cego
niezw³ocznie po zaparkowaniu pojazdu.
5. Bilety posiadaj¹ jednoznaczne cechy, a czas obowi¹zywania biletu z dat¹ i godzin¹ do której mo¿na parkowaæ, s¹ na nim wydrukowane wraz z numerem
kolejnym biletu i numerem automatu parkingowego.
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6. Mieszkaniec rejonów SPPN, który nie skorzysta z prawa wykupienia identyfikatora lub parkuje poza miejscami okrelonymi numerami 5-ciu automatów parkingowych, uiszcza op³aty w SPPN wg ogólnie obowi¹zuj¹cych zasad.
7. Identyfikator s³u¿y do bezp³atnego parkowania pojazdu na ogólnych zasadach, bez prawa zastrzegania sta³ego miejsca parkingowego i nie stanowi podstawy do roszczeñ w przypadku braku miejsca parkingowego.
8. Bilet wykupiony w jednym z parkometrów pozwala,
przez czas swej wa¿noci, parkowaæ w dowolnym
rejonie i miejscu objêtym SPPN.
9. W przypadku uszkodzenia automatu parkingowego,
kierowca powinien wykupiæ bilet w s¹siednim automacie.
III. KONTROLA WNOSZENIA OP£AT.
1. Kontrolê w zakresie zgodnoci parkowania z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym prowadzi
Policja w ramach swych kompetencji.
2. Kontrolê w zakresie wnoszenia op³at za parkowanie
wykonuj¹ w imieniu Miasta  Inspektorzy SPPN operatora strefy.
3. Brak biletu op³aty za parkowanie lub parkowanie ponad op³acony czas traktowane s¹ jak wykroczenia
przeciw przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych.
4. Parkowanie przy u¿yciu niewa¿nego identyfikatora
lub korzystanie z identyfikatora poza miejscami okrelonymi numerami 5-ciu automatów parkingowych
jest równoznaczne z nie wniesieniem wymaganej
p³aty za parkowanie.
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UCHWA£A Nr XXVIII/210/2001
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Potêgowo.
Na podstawie art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 1
oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997
r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmieniæ Statut Gminy Potêgowo przyjêty uchwa³ami
Nr XVIII/81/96 z dnia 26 lutego 1996 r. i Nr XX/89/96 z
dnia 29 kwietnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 26,
poz. 93 i 94 z pón. zm.)  poprzez:
1) nadanie rozdzia³owi VII tytu³u:
ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW RADY I
ZARZ¥DU ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z NICH,
2) nadanie § 54 nastêpuj¹cego brzmienia:
1. Obywatele maj¹ prawo dostêpu do dokumentów organów gminy zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których jawnoæ ograniczaj¹ ustawy.
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2. Dokumenty s¹ udostêpnianie na pisemny wniosek zainteresowanego, kierowany do Wójta Gminy.
3. Protokó³y z posiedzeñ Rady Gminy, komisji Rady Gminy oraz posiedzeñ Zarz¹du Gminy udostêpniane s¹ po
ich zaakceptowaniu przez przewodnicz¹cego obrad.
4. Dokumenty, o których mowa w ust.1 udostêpniane s¹
w komórce organizacyjnej Urzêdu Gminy, zajmuj¹cej
siê obs³ug¹ Rady i Zarz¹du w dniach pracy Urzêdu
Gminy.
5. Udostêpnianie dokumentów polega na umo¿liwieniu
do nich wgl¹du
w obecnoci pracownika samorz¹dowego.
6. Osoba, której dokumenty zosta³y udostêpnione, mo¿e
z nich sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
7. Dokumenty o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹
po uprzednim zabezpieczeniu tych ich fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy."
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a

2) w pkt 2 po wyrazach przystosowane do odbioru odpadów'' dodaje siê wyrazy z wyj¹tkiem pojemników
na tworzywa sztuczne (ciany i dno przepuszczalne),
3) pkt 6 otrzymuje brzmienie: Odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomoci nastêpuje poprzez zawarcie umowy z podmiotem posiadaj¹cym zezwolenie na
wykonywanie tego typu us³ug, z tym, ¿e sk³adowanie
odpadów mo¿e nastêpowaæ tylko na Miêdzygminnym
Sk³adowisku Odpadów Sta³ych w Chlewnicy,
4) pkt 12 otrzymuje brzmienie Dezynfekcjê pojemników
na odpady nale¿y przeprowadzaæ w miejscach i urz¹dzeniach do tego celu przystosowanych zapewniaj¹cych prawid³owe wykonanie i spe³nienie wymogów
sanitarno  higienicznych,
5) skrela siê pkt 14,
6) w pkt 15 po wyrazach'' w sposób zwyczajowo przyjêty dodaje siê zdanie:
Podmioty gospodarcze wytwarzaj¹ce odpady pochodzenia zwierzêcego maj¹ obowi¹zek zawarcia umowy
z zak³adami utylizacyjnymi na odbiór i utylizacjê odpadów pochodzenia zwierzêcego.
7) w pkt 17 wyrazy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej zastêpuje siê wyrazami Inspekcji Sanitarnej,
8) w pkt 18 wyrazy PIS w Lêborku zastêpuje siê wyrazami Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S³upsku.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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§3

UCHWA£A Nr XXVIII/211/2001
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego a nadto tak¿e na tablicach
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy i w so³ectwach.

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXIX/141/97 z dnia 19 marca
1997 roku w sprawie zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy.

§4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622) Rada Gminy Potêgowo
po zasiêgniêciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Rady Gminy Potêgowo
Nr XXIX/141/97 z dnia 19 marca 1997 r. zmienionego
uchwa³¹ Nr XL/189/98 z dnia 25 lutego 1998 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: Zobowi¹zuje siê w³acicieli/zarz¹dców nieruchomoci w rozumieniu
ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach do: wyposa¿enia posesji w urz¹dzenia s³u¿¹ce
do gromadzenia odpadów sta³ych i p³ynnych, utrzymania tych urz¹dzeñ w prawid³owym stanie sanitarno-technicznym oraz zawarcia umowy na odbiór
i unieszkodliwianie odpadów z podmiotem posiadaj¹cym stosowne zezwolenia,

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a

2097
UCHWA£A Nr XXXIX/476/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta S³upska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W rozdziale III Statutu Miasta S³upska  Ustrój Miasta
§ 17 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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Poz. 2097, 2098, 2099
1. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) Prezydent,
b) od 2 do 3 Wiceprezydentów,
c) od 2 do 3 Cz³onków.
§2

W za³¹czniku Nr 6 do Statutu Miasta S³upska  Regulamin pracy Zarz¹du Miasta S³upska rozdzia³ I  Sk³ad i
kompetencje Zarz¹du § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zarz¹d Miasta liczy od 5 do 7 osób:
a) Prezydent  Przewodnicz¹cy Zarz¹du,
b) od 2 do 3 Wiceprezydentów  Wiceprzewodnicz¹cych Zarz¹du,
c) od 2 do 3 Cz³onków.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

2098
UCHWA£A Nr 208/XXXIII/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 7 lipca 2001 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971), po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du
Powiatu Lêborskiego, Rada Miejska w £ebie postanawia,co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogê,której linie rozgraniczaj¹ce stanowi¹ granice dzia³ki nr 3/4 obr. 2
w £ebie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
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UCHWA£A Nr I/122/2001
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 29 stycznia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/117/2000 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów
oraz op³aty lokalnej to jest op³aty targowej, miejscowej
i administracyjnej.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7a ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101 poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86;
z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704 i z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121
poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8
oraz art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971, ost.zm. z 2000 r. Dz.U Nr 95, poz.1041) Rada
Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W § 1 uchwa³y Nr IX/117/2000 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³aty lokalnej to jest op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Od budowli:
a) wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania
energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów
i przewodów sieci rozdzielczej gazów, paliw i wody,
od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  1%,
b) od pozosta³ych  2%.
2. Uchwala siê wzór druku deklaracji w sprawie podatku
od nieruchomoci zgodnie z za³. nr 1* do niniejszej
uchwa³y.
§2
1. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
wzór deklaracji podatku od nieruchomoci, o którym
mowa w § 9 pkt 1 uchwa³y Nr IX/117/2000 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie
podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania
psów oraz op³aty lokalnej to jest op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej.
2. Pozosta³e zapisy uchwa³y Nr IX/117/2000 Rady Gminy
Kocierzyna z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów
oraz op³aty lokalnej to jest op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej pozostaj¹ bez zmian.
3. Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do op³at roku podatkowego 2001.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Szulist

2100
UCHWA£A Nr X/167/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr III/258/98 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 27 marca 1998 r. dotycz¹cej podzia³u so³ectwa Kocierzyna Wybudowanie.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971, ost. zm. z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
 Rada Gminy Kocierzyna uchwala co nastêpuje:
§1
1. Po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa Kocierzyna
Wybudowanie i spe³nieniu warunków, o których mowa
w § 54 ust.1 pkt 1 Statutu Gminy Kocierzyna, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr III/158/97 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 05 kwietnia 1997 roku uchyla siê Uchwa³ê
Nr III/258/98 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 27 marca
1998 r. dotycz¹c¹ podzia³u so³ectwa Kocierzyna Wybudowanie.
2. Granice so³ectwa Kocierzyna Wybudowanie oraz so³ectwa Nowa Wie obrazuje za³¹cznik graficzny Nr 1*
do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kocierzyna.
§3
1. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez publikacjê w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszenie na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Kocierzyna.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Poz. 2099, 2100, 2101, 2102

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971, ost. zm. z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê nazwê nowo powsta³ym ulicom na terenie
wsi Ma³y Klincz oznaczonymi na mapie:
1. Cyfr¹ 1  Lena,
2. Cyfr¹ 2  Kwiatowa,
3. Cyfr¹ 3  Kasztanowa,
4. Cyfr¹ 4  Bukowa,
5. Cyfr¹ 5  Dêbowa,
6. Cyfr¹ 6  Wierzbowa,
7. Cyfr¹ 7  Osiedlowa,
8. Cyfr¹ 8  Polna,
9. Cyfr¹ 9  Lipowa,
10. Cyfr¹ 10  Akacjowa,
11. Cyfr¹ 11  Rzemielnicza,
12. Cyfr¹ 12  £¹kowa,
13. Cyfr¹ 13  Parkowa.
2. Za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y* stanowi mapa z
oznaczonymi ulicami, o których mowa w ust. 1.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kocierzyna.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Szulist

2102
UCHWA£A Nr 249/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie przekazania sieci wodoci¹gowej na terenie
Gminy Nowy Staw.

w sprawie nadania nazw ulicom po³o¿onym w miejscowoci Ma³y Klincz.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000
r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 15, ust. 1 i art. 19,
pkt 1, lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31
z pón. zm.) w zwi¹zku z P. 1, pkt 4 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wy-

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy Rady
Z. Szulist

2101
UCHWA£A Nr X/168/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 27 wrzenia 2001 r.
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Poz. 2102, 2103, 2104, 2105

konania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U z 2000 r. Nr 105, poz. 1115) Rada
Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Przekazuje siê Zwi¹zkowi Komunalnemu do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego w Starym
Polu  urz¹dzenia sieci wodoci¹gowej wg za³¹cznika nr 1
do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

2103
UCHWA£A Nr XVIII/321/2001
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu w miejscu
sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
Rada Gminy w Starej Kiszewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w iloci 14
(gastronomia).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

2104
UCHWA£A Nr XXVII/455/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia limitu nowych zezwoleñ na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówka osobowa na obszarze miasta Sopotu na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) w zwiazku z art. 17 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o warunkach wykonywania
krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz.
942, zm.: Nr 158, poz. 1045, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
1999 r. Nr 86, poz. 963, z 2000 r. Nr 12 poz. 136) Rada
Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê, ¿e limit nowych zezwoleñ na wykonywanie
krajowego zarobkowego przewozu osób taksówka osobow¹ na obszarze miasta Sopotu na 2002 rok wynosi 1.
§2
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miasta Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

2105
POROZUMIENIE
POWIATU WEJHEROWSKIEGO
oraz
GMINY RUMIA
z dnia 26 padziernika 2001 r.
zmieniaj¹ce porozumienie Starosty Wejherowskiego
oraz Rady Miejskiej Rumi z dnia 1 wrzenia 2000 r. w
sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z
zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego, do prowadzenia przez organy Gminy Rumia.
Na podstawie 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz.
155 ze zm.), art. 8 ust. 2a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000
r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art. 2 ustawy z dnia 11
kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475), w
zwi¹zku z art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o
obywatelstwie polskim (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz.
353 ze zm.), i Uchwa³y Nr XXXVII/403/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 sierpnia 2001r w sprawie zmiany
Porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Miejskiej Rumi z dnia 1 wrzenia 2000r. w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania
Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy
Gminy Rumia w zwi¹zku z uchwa³a Nr XXX/279/01 Rady

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2105, 2106, 2107
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Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany Porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Miejskiej Rumi z dnia 1 wrzenia 2000r. w
sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z
zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Rumia, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

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

§1
W § 1 wykrela siê dzia³ III dotycz¹cy spraw z zakresu
obywatelstwa.
§2
Pozosta³a treæ Porozumienia nie ulega zmianie.
§3
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
Wejherowski
M. Panek

Burmistrz
Miasta Rumi
J. Klawiter

2106
UCHWA£A Nr XXXII/205/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy Kolbudy Górne.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1998r. Nr 91,
poz. 155 ze zm.), art. 8 ust. 2a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001
r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z
2000 r. Nr 62 poz. 718) Rada Gminy Kolbudy Górne uchwala, co nastêpuje:

2107
UCHWA£A Nr XXXII/206/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie: uznania u¿ytku ekologicznego pod nazw¹
Sarnia Góra w Kolbudach.
Na podstawie art. 34 ust. 1 w zwi¹zku z art. 13 ust. 2
pkt 6 lit c, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 padziernika
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z
pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ((Dz. U. z
1998r. Nr 91, poz. 155 ze zm.), art. 8 ust. 2a oraz art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada
Gminy Kolbudy Górne uchwala co nastêpuje:
§1
Uznaje siê za u¿ytek ekologiczny pod nazw¹ Sarnia
Góra nieruchomoæ po³o¿on¹ w Kolbudach na dzia³ce o
nr ewid. 26/15 o pow. 3,65 ha, stanowi¹c¹ w³asnoæ
Gminy.
§2
Na obszarze, o którym mowa w § 1 zabrania siê:
1. Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci oraz rozpalania ognisk.
2. Pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i krzewów oraz rolinnoci.
3. Zmiany sposobu u¿ytkowania.

§1

§3

Zmienia siê treæ § 4 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy Kolbudy Górne. Stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XXIII/142/2000 Rady Gminy
Kolbudy Górne z dnia 28 wrzenia 2000 rok oraz § 3 ust.
1 Regulaminu Pracy Urzêdu Gminy Kolbudy Górne stanowi¹cego za³¹cznik nr 5 do w/w Regulaminu Organizacyjnego, które otrzymuj¹ brzmienie:
Urz¹d jest czynny w dniach roboczych w godzinach:
1) poniedzia³ek  7.30-17.00
2) wtorek  7.30-15.00
3) roda  7.30-15.30
4) czwartek  7.30-15.00
5) pi¹tek  7.30-15.00.

Opiekê nad u¿ytkiem ekologicznym Sarnia Góra powierza siê So³ectwu Kolbudy.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kolbudy.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kolbudy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2108

2109

UCHWA£A Nr XXXII/208/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXXII/211/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y dla
Gminy Kolbudy.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kolbudy Górne.

Na podstawie art. 12 ust. lustawy z dnia26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34,
poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz.
192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr
73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z
1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113,
poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 60, poz. 610) w zwi¹zku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz. 155 ze zm.), art. 8 ust. 2a oraz
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997
r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada
Gminy Kolbudy Górne uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) z przeznaczeniem do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w
Gminie Kolbudy Górne na 40 punktów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr
123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz.
1126 z 2000 r. Nr 26 poz.306,Nr 48 poz.552, Nr 62 poz.718,
Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 z 2001 r.
Nr 45 poz.497) Rada Gminy Kolbudy Górne na wniosek
Komisji Statutowej uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Kolbudy Górne o treci okrelonej w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y wraz z za³¹cznikami do niego okrelaj¹cymi:
1) Terytorium i granice Gminy Kolbudy Górne  za³¹cznik nr 1*,
2) Wizerunek herbu Gminy Kolbudy Górne  za³¹cznik
nr 2*,
3) Regulamin Zarz¹du Gminy Kolbudy Górne  za³¹cznik nr 3*,
4) Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Kolbudy
Górne  za³¹cznik nr 4*,
5) Ramowy Regulamin Pracy Komisji  za³¹cznik nr 5,
6) Regulamin Komisji Rewizyjnej  za³¹cznik nr 6,
7) Wykaz istniej¹cych jednostek pomocniczych  za³¹cznik nr 7*.
§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XVII/99/96 Rady Gminy Kolbudy z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Kolbudy Górne.
§3

§2
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) z przeznaczeniem do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w Gminie
Kolbudy Górne na 20 punktów.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVI/216/93 Rady Gminy Kolbudy z dnia 10 sierpnia 1993 r. w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y dla
Gminy Kolbudy.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Kolbudach.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 16 ust. 3 i 4, § 25 ust. 4, § 30
ust. 2, 3, 5 i 6, § 31 ust. 4, § 38 ust. 2, § 73 ust. 2 oraz § 85
ust. 1 Statutu, które wchodz¹ w ¿ycie z pocz¹tkiem kadencji nastêpuj¹cej po kadencji, w czasie której Statut
wszed³ w ¿ycie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski
Za³¹cznik do Uchwa³y
Rady Gminy Kolbudy Górne
Nr XXXII/211/2001
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
STATUT GMINY KOLBUDY GÓRNE
Czêæ I
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Sformu³owania u¿yte w Statucie Gminy Kolbudy Górne oznaczaj¹:
* Za³¹cznika Nr 1, 2, 4, 7 nie publikuje siê.
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dania w³asne oraz zadania zlecone, na podstawie ustaw
b¹d zawartych porozumieñ.
3. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkañców, tworzenie warunków
dla racjonalnego rozwoju i organizowanie ¿ycia publicznego Gminy.

Gmina  Gminê Kolbudy Górne,
Rada  Radê Gminy Kolbudy Górne,
Radny  Radnego Gminy Kolbudy Górne,
Przewodnicz¹cy  Przewodnicz¹cego Rady Gminy Kolbudy Górne,
Wiceprzewodnicz¹cy  Wiceprzewodnicz¹cego Rady
Gminy Kolbudy Górne,
Przewodnicz¹cy Komisji  Przewodnicz¹cego Komisji
Rady Gminy Kolbudy Górne,
Statut  Statut Gminy Kolbudy Górne,
Urz¹d  Urz¹d Gminy w Kolbudach,
Wójt  Wójta Gminy Kolbudy Górne,
Zastêpca Wójta  Zastêpcê Wójta Gminy Kolbudy Górne,
Zarz¹d  Zarz¹d Gminy Kolbudy Górne,
Sekretarz  Sekretarza Gminy Kolbudy Górne,
Skarbnik  Skarbnika Gminy Kolbudy Górne,
Ustawa  Ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym.

1. W celu wykonywania zadañ, Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi. Tworzenie jednostek organizacyjnych nastêpuje w drodze
uchwa³y Rady, w której okrela siê m.in.: strukturê organizacyjn¹, nazwê, zakres dzia³ania, siedzibê, maj¹tek trwa³y, zakres uprawnieñ.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi za³¹cznik nr 4 do Statutu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w Urzêdzie.

§2

§6

1. Gmina stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ osób
zamieszkuj¹cych na jej terenie. Mieszkañcy Gminy tworz¹ z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹.
2. W³adza w Gminie nale¿y do jej mieszkañców, którzy
podejmuj¹ rozstrzygniêcia bezporednio lub za porednictwem organów Gminy:
1) bezporednio poprzez:
a) wybory do Rady,
b) uczestnictwo w referandach,
2) porednio poprzez organy Gminy tj. Radê i Zarz¹d.
3. Terytorium Gminy obejmuje obszar 8.280 ha. Granice
Gminy oraz miejscowoci pokazane s¹ na mapce stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do Statutu.
4. Siedzib¹ organów Gminy jest budynek Urzêdu po³o¿ony w Kolbudach przy ul. Starom³yñskiej 1.
5. Atrybutami samodzielnoci i samorz¹dnoci Gminy s¹
jej herb, pieczêcie urzêdowe oraz insygnia w³adzy samorz¹dowej.
6. Wizerunek herbu zawiera za³¹cznik nr 2* do Statutu.
7. Insygnia w³adzy to ³añcuch sk³adaj¹cy siê z ogniw oraz
tarczy z wizerunkiem herbu Gminy.
Przewodnicz¹cy nosi insygnia na wszystkich sesjach
zwyczajnych, nadzwyczajnych i na uroczystych.

1. W celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych,
przekraczaj¹cych mo¿liwoci organizacyjne Gminy,
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ich realizacji w drodze
wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. Gmina mo¿e zawieraæ porozumienia miêdzygminne z
innymi gminami w celu powierzenia jednej z nich wykonywania okrelonych zadañ publicznych w imieniu
pozosta³ych.
3. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa, na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
4. Gmina mo¿e tworzyæ lub byæ cz³onkiem stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego. W tym przypadku stosuje siê przepisy prawa o stowarzyszeniach.

§3
1. Rada mo¿e osobie szczególnie zas³u¿onej dla Gminy
nadaæ tytu³  Honorowego Obywatela Gminy Kolbudy
Górne wed³ug zasad przez siebie ustalonych.
2. Nadanie tytu³u Honorowego Obywatela zobowi¹zuje
Gminê do wysy³ania zaproszenia na sesje uroczyste.
3. Pozbawienie Honorowego Obywatelstwa nastêpuje w
ten sam sposób jak jego nadanie.
4. Zasady nadawania i pozbawiania tytu³u  Honorowego Obywatela Gminy Kolbudy Górne, o którym mowa
w ust. 1 i 3, okreli Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania i zadania Gminy
§4
1. Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie zadania
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Dla realizacji celów statutowych, Gmina wykonuje za-

§5

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania referendum
§7
1. O najistotniejszych sprawach Gminy decyduj¹ jej mieszkañcy w formie referendum.
2. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej sprawie wa¿nej dla Gminy, mieszcz¹cej siê w zakresie zadañ i kompetencji Gminy.
3. Wy³¹cznie w drodze referendum podejmowane s¹ rozstrzygniêcia w sprawach:
1) samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne,
2) odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji.
§8
Referendum polega na udzieleniu na urzêdowej karcie
do g³osowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi
na postawione pytanie lub pytania albo na dokonaniu
wyboru pomiêdzy zaproponowanymi wariantami.
§9
W referendum mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie mieszkañcy Gminy stale zamieszkuj¹cy na terenie Gminy i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady.
§ 10
1. Referendum przeprowadza Rada z w³asnej inicjatywy
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lub na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. Referendum jest wa¿ne je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
3. Wynik referendum jest rozstrzygaj¹cy, je¿eli za jednym
rozwi¹zaniem w sprawie poddanej pod g³osowanie oddano wiêcej ni¿ po³owê wa¿nych g³osów.
4. Wynik referendum w sprawie samoopodatkowania siê
mieszkañców na cele publiczne jest rozstrzygaj¹cy, je¿eli za opodatkowaniem oddano co najmniej 2/3 wa¿nie oddanych g³osów.
§ 11
Tryb i sposób przeprowadzenia referendum okrela
ustawa o referendum lokalnym.
Rozdzia³ IV
Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich
§ 12
1. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna.
2. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw, w szczególnoci ustawy o ochronie informacji
niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) informacje i dokumenty dotycz¹ce indywidualnych
spraw mog¹ byæ udostêpnione tak¿e osobie daj¹cej rêkojmiê zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbêdnym do wykonywanej przez ni¹ pracy lub
pe³nienia funkcji Radnego,
5) dokumenty do wgl¹du udostêpnia siê osobie w
obecnoci merytorycznie odpowiedzialnego pracownika Urzêdu,
6) osoba mo¿e wnioskowaæ o wydanie kserokopii dokumentów w danej sprawie, a tak¿e okrelonego wyci¹gu z protoko³u Rady, Zarz¹du lub Komisji Rady,
które otrzymuje w ci¹gu 3 dni,
7) zgodê na udostêpnienie dokumentów w sprawach
indywidualnych mo¿e wyraziæ Wójt na pisemny
wniosek osoby, o której mowa w pkt 4.
2. Skarga na odmowê udzielenia informacji mo¿e byæ kierowana do Rady, która uwzglêdnia lub odrzuca skargê
w drodze podjêtego w sprawie stanowiska.
Czêæ II
Organizacja i tryb pracy Rady Gminy
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 13

§ 16

Jawnoæ dzia³ania organów Gminy obejmuje w szczególnoci:
1) prawo obywateli do uzyskania informacji,
2) prawo wstêpu na sesje Rady i posiedzenia Komisji,
3) prawo dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów z
posiedzeñ Rady, Zarz¹du i Komisji Rady,
4) prawo Radnego do uzyskiwania od organów Gminy wszystkich niezbêdnych informacji do jego pracy.

1. Rada Gminy jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
Gminy.
2. Kompetencje Rady okrelaj¹ ustawy i niniejszy Statut.
3. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 19 Radnych wybranych
przez mieszkañców Gminy na okres czterech lat, licz¹c
od dnia wyborów.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni od og³oszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju.
W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady
poprzedniej kadencji, pierwsz¹ sesjê nowej kadencji
zwo³uje Wiceprzewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji lub osoba wyznaczona przez Przewodnicz¹cego
Rady poprzedniej kadencji.
5. Nowo wybrana Rada na I sesji wybiera Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz powinna d¹¿yæ do wyboru:
1) Przewodnicz¹cego Zarz¹du i jego Zastêpcy,
2) pozosta³ych cz³onków Zarz¹du,
3) Komisji Rewizyjnej.

§ 14
1. Osoba w zakresie sprawy, która dotyczy jej interesu
prawnego, ma prawo do:
1) swobodnego wstêpu do pomieszczeñ, z zastrze¿eniem ust. 2, gdzie informacje s¹ wytwarzane lub przechowywane,
2) wgl¹du do dokumentów bezporednio zwi¹zanych
ze spraw¹ bêd¹c¹ w zainteresowaniu,
3) sprawdzenia przebiegu okrelonych czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ sprawy oraz toku jej prowadzenia.
2. Wstêp do pomieszczeñ, o których mowa w ust. 1 pkt 1
mo¿e odbywaæ siê tylko w godzinach urzêdowania
Urzêdu Gminy oraz w obecnoci pracownika Urzêdu.
3. Postanowienia ust. 2 nie dotycz¹ sesji Rady i posiedzeñ Komisji.
§ 15
1. Zasady dostêpu i korzystania z dokumentów:
1) dokumenty dotycz¹ce ogólnych interesów spo³ecznych udostêpnia siê wszystkim zainteresowanym,
2) informacje i dokumenty dotycz¹ce indywidualnych
spraw mog¹ byæ udostêpnione osobie, której bezporednio dotycz¹,
3) w sprawach za³atwianych w drodze indywidualnych
decyzji administracyjnych, akta mog¹ byæ udostêpniane wy³¹cznie stronom postêpowania,

§ 17
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie i zmiana Statutu Gminy, statutów jednostek pomocniczych i regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalanie wynagrodzenia Przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Skarbnika, który jest g³ównym
ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u, w trybie okrelonym w § 77 Statutu,
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5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w ustawach,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania
lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile ustawy
szczególne nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i
remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
9) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
13) ustalanie zakresów dzia³ania so³ectw, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz
zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
14) nadawanie tytu³u Honorowego Obywatela Gminy
Kolbudy Górne,
15) powo³ywanie sta³ych i doranych komisji do okrelonych zadañ, ustalanie zakresu ich dzia³ania i sk³adu
osobowego,
16) powo³ywanie m³odzie¿owej rady gminy,
17) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
18) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady.
§ 18
1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych, na których rozstrzyga wszystkie
sprawy nale¿¹ce do jej w³aciwoci.
2. Sesjê zwyczajn¹ zwo³uje Przewodnicz¹cy w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
3. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ

sesjê zwyczajn¹ w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku, a nadzwyczajn¹ w ci¹gu 3 dni.
4. Radni powinni byæ powiadamiani o zwo³aniu sesji co
najmniej 7 dni przed terminem.
5. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 4,
Radni otrzymuj¹ porz¹dek obrad i projekty uchwa³ bêd¹ce przedmiotem obrad zwo³ywanej sesji.
6. Sesjê nadzwyczajn¹ i uroczyst¹ zwo³uje siê bez zachowania wymogów okrelonych w ust. 4 i 5.
7. Zawiadomienie o sesji winno byæ podane do publicznej wiadomoci co najmniej 3 dni przed sesj¹ w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. W zawiadomieniu o sesji nadzwyczajnej podaje siê
cel jej zwo³ania.
9. Sesje uroczyste zwo³uje Przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy, na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
10. Sesje uroczyste zwo³uje siê w celu m.in.:
1) uczczenia wi¹t pañstwowych,
2) nadania tytu³u Honorowego Obywatela Gminy
Kolbudy Górne,
3) nadania lub wrêczenia odznaczeñ.
11. Do sesji uroczystej nie stosuje siê przepisów § 42
Statutu.
§ 19
Organami Rady s¹ Komisje Rady.
§ 20
1. Rada wybiera ze swego sk³adu Przewodnicz¹cego i
Wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego odbywa siê na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady w trybie okrelonym w ust. 1.
3. Wniosek o odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nie mo¿e byæ poddany pod g³osowanie na sesji, na której zosta³ zg³oszony.
4. Prawo zg³aszania kandydatów do funkcji Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego przys³uguje ka¿demu Radnemu.
5. Funkcji, o których mowa w ust. 1, nie mo¿na ³¹czyæ z
funkcj¹ cz³onka Zarz¹du i funkcj¹ cz³onka Komisji Rewizyjnej.
§ 21
1. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie prowadzenie obrad Rady i organizowanie jej pracy poprzez:
1) zwo³ywanie sesje Rady,
2) przygotowywanie projektu porz¹dku obrad sesji,
uwzglêdniaj¹c propozycje Zarz¹du i Komisji Rady,
3) organizowanie pracy Rady oraz czuwanie nad terminowoci¹ jej prac,
4) stymulowanie wspó³pracy i wymiany dowiadczeñ
miêdzy Komisjami, koordynowanie ich dzia³ania oraz
zlecanie im zaopiniowania okrelonych spraw,
5) przyjmowanie skarg mieszkañców Gminy na dzia³alnoæ Zarz¹du i jednostek mu podleg³ych oraz kierowanie ich do Komisji,
6) wspó³pracê z Zarz¹dem przy realizacji programu
Rady,
7) prowadzenie obrad Rady,
8) przygotowywanie i przedstawianie Radzie do za-
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twierdzenia planu pracy najpóniej do 31 grudnia
roku poprzedzaj¹cego rok objêty planowaniem,
9) wystêpowanie do Zarz¹du z wnioskiem o uwzglêdnienie w projekcie bud¿etu Gminy rodków finansowych niezbêdnych do realizacji zadañ Komisji,
Radnych oraz Biura Rady.
2. W czynnociach wymienionych w ust. 1, Wiceprzewodnicz¹cy wspomaga Przewodnicz¹cego, a w przypadku jego nieobecnoci zastêpuje.
3. W przypadku niepodejmowania czynnoci przez Przewodnicz¹cego, do których zobowi¹zuj¹ go postanowienia Statutu, czynnoci te podejmuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
Rozdzia³ II
Radni
§ 22
1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu Radny sk³ada 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 wywo³ywani kolejno Radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê.
3. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania  Tak
mi dopomó¿ Bóg.
4. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz Radni,
którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
§ 23
1. Radny ma prawo i obowi¹zek braæ aktywny udzia³ w
pracach Rady i jej Komisji oraz w innych organizacjach
samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radny ma obowi¹zek sta³ego i aktywnego reprezentowania wyborców, zw³aszcza poprzez udzia³ w spotkaniach organizowanych z inicjatywy w³asnej lub mieszkañców, przekazuj¹c interpelacje, wnioski i zapytania
na posiedzeniach organów Rady i innych w³aciwych
organów.
3. W swojej dzia³alnoci Radny ma obowi¹zek uwzglêdniania interesów ca³ej Gminy.
4. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
oraz byæ cz³onkiem przynajmniej 1 komisji sta³ej oraz
nie wiêcej ni¿ dwóch komisji sta³ych.
5. Rada i Komisje, których cz³onkiem jest Radny, mog¹
zleciæ jemu wykonywanie zadañ niezbêdnych do przedstawienia Radzie szczegó³owych opinii w konkretnej
sprawie.
6. Radni mog¹ tworzyæ kluby Radnych dzia³aj¹ce na ni¿ej
okrelonych zasadach:
1) kluby Radnych nie s¹ organami Rady lecz niezale¿n¹ od Rady formu³¹ organizacyjn¹ partii, organizacji spo³eczno-politycznych, grup radnych o wspólnych zainteresowaniach,
2) do utworzenia i dzia³ania klubu Radnych konieczna
jest inicjatywa minimum piêciu Radnych,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) wewnêtrzna organizacja klubu nale¿y do kompetencji Radnych, którzy go powo³uj¹,
4) kluby Radnych maj¹ inicjatywê uchwa³odawcz¹ na
warunkach okrelonych w § 62 Statutu oraz prawo
do interpelacji,
5) system i organizacjê wspó³dzia³ania klubów z Komisjami ustala Przewodnicz¹cy,
6) Radnym za pracê w klubie nie przys³uguj¹ diety.
7. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
§ 24
Poza obowi¹zkami i uprawnieniami okrelonymi w ustawie o samorz¹dzie gminnym Radny mo¿e:
1) domagaæ siê wniesienia pod obrady Rady spraw wynikaj¹cych z postulatów i wniosków wyborców,
2) podejmowaæ dzia³ania i sk³adaæ wnioski w organach
i jednostkach organizacyjnych dzia³aj¹cych na terenie Gminy,
3) ¿¹daæ pomocy Zarz¹du i pracowników Urzêdu w
sprawach wynikaj¹cych z dzia³alnoci Radnego, w
szczególnoci informacji o planach i realizacji zadañ
bud¿etowych, wydawanych rozstrzygniêciach i decyzjach dotycz¹cych mieszkañców, a tak¿e okazania dokumentów znajduj¹cych siê w posiadaniu
Urzêdu, jeli ustawa tego nie zabrania.
§ 25
1. Rozwi¹zanie stosunku pracy z Radnym zatrudnionym
na podstawie umowy o pracê, powo³ania, mianowania i spó³dzielczej umowy o pracê wymaga zgody
Rady. Rada podejmuje uchwa³ê po zapoznaniu siê ze
stanowiskiem Przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy powiadamia zak³ad pracy o zajêtym
przez Radê stanowisku w sprawie rozwi¹zania stosunku pracy z Radnym.
3. Z Radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy
w Urzêdzie Gminy w Kolbudach.
4. Przepis ust. 3 dotyczy równie¿ kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych i ich zastêpców.
5. Przepis ust. 3 nie dotyczy Radnych wybranych do Zarz¹du, z którymi stosunek pracy nawi¹zany jest z wyboru.
6. Nawi¹zanie przez Radnego stosunku pracy, o którym
mowa w ust. 3 i 4, jest równoznaczne ze zrzeczeniem
siê mandatu.
7. Osoba wybrana na Radnego Gminy Kolbudy Górne
nie mo¿e wykonywaæ pracy w ramach stosunku pracy w Urzêdzie Gminy w Kolbudach oraz wykonywaæ
funkcji kierownika w jednostkach organizacyjnych
Gminy Kolbudy Górne. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowi¹zana jest z³o¿yæ
wniosek o urlop bezp³atny w terminie 7 dni od dnia
og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ
wyborczy.
8. Radny, o którym mowa w ust. 7, otrzymuje urlop bezp³atny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesi¹ce po jego wyganiêciu.
9. Radny otrzymuje urlop bezp³atny bez wzglêdu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy
zawarty na czas okrelony, który usta³by przed terminem zakoñczenia urlopu bezp³atnego przed³u¿a siê
do 3 miesiêcy po zakoñczeniu tego urlopu.
10. W przypadku Radnego wykonuj¹cego funkcjê kierownika w jednostce organizacyjnej, przejêtej lub utwo-
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rzonej przez Gminê w czasie kadencji, termin o którym mowa w ust. 7, wynosi 6 miesiêcy od dnia przejêcia lub utworzenia tej jednostki.
Niez³o¿enie przez Radnego wniosku, o którym mowa
w ust. 7, jest równoznaczne ze zrzeczeniem siê mandatu.
Przepisy ust. 7-11 stosuje siê odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu Rady w drodze uchwa³y
Rady Gminy podjêtej na podstawie przepisów ustawy reguluj¹cej wybory do rad gmin.
Po wyganiêciu mandatu Urz¹d Gminy w Kolbudach
lub gminna jednostkach organizacyjna przywraca
Radnego do pracy na tym samym lub równorzêdnym
stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadaj¹cym wynagrodzeniu, jakie Radny otrzymywa³by, gdyby nie przys³uguj¹cy mu urlop bezp³atny. Radny zg³asza gotowoæ przyst¹pienia do pracy w terminie 7
dni od dnia wyganiêcia mandatu.
Zarz¹d lub Wójt nie mo¿e powierzyæ Radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

5. Sk³ad Komisji sta³ych jest 4-osobowy. Nie dotyczy to
Komisji Rewizyjnej, której sk³ad jest 3-osobowy.
6. Cz³onek Zarz¹du nie mo¿e wchodziæ w sk³ad Komisji
sta³ej Rady.
7. Radny mo¿e braæ udzia³ w posiedzeniu ka¿dej Komisji,
bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
8. Cz³onek Zarz¹du oraz Radny, o którym mowa w ust. 7,
uczestniczy w pracach Komisji z g³osem doradczym.
9. Rada odwo³uje cz³onka Komisji na pisemnie uzasadniony wniosek Komisji, której Radny jest cz³onkiem lub
na jego w³asn¹ probê.
§ 31

Zarz¹d Gminy lub Wójt informuje Radê o ³¹cz¹cych osoby wchodz¹ce w sk³ad Rady i Zarz¹du stosunkach cywilnoprawnych z Gmin¹.

1. Komisje Rady obraduj¹ na posiedzeniach oraz dzia³aj¹
poprzez swoich cz³onków rozpatruj¹cych poszczególne sprawy.
2. Posiedzenie Komisji mo¿e odbyæ siê pod warunkiem
uczestnictwa w nim co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
3. W przypadku nie spe³nienia warunku okrelonego w
ust. 2, cz³onkom Komisji nie przys³uguje dieta.
4. Pierwsze posiedzenie Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy. Na posiedzeniu tym Komisja wybiera z grona Radnych bêd¹cych jej cz³onkami Przewodnicz¹cego Komisji i jego Zastêpcê.

§ 27

§ 32

14.

§ 26

Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
§ 28
1. Radnemu z tytu³u wykonywania mandatu przys³uguje
dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
2. Szczegó³owe zasady przyznawania i wysokoæ diet dla
Radnych okrela Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
3. Diety, o których mowa w ust. 1, nie przys³uguj¹ Radnym pe³ni¹cym obowi¹zki Wójta i jego Zastêpcy.
§ 29
1. Radny stwierdza swoj¹ obecnoæ na posiedzeniu organów Rady podpisem na licie obecnoci.
2. W razie niemo¿noci wziêcia udzia³u w posiedzeniu
Rady lub Komisji, Radny usprawiedliwia siê Przewodnicz¹cemu.
Rozdzia³ III
Komisje Rady Gminy
§ 30
1. Organami Rady s¹ Komisje sta³e (problemowe) oraz
Komisja Rewizyjna.
2. Rada wybiera nastêpuj¹ce Komisje sta³e:
1) Komisjê Rewizyjn¹,
2) Komisjê Bud¿etu i Rozwoju Gminy,
3) Komisjê Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa,
4) Komisjê Owiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
5) Komisjê Spraw Spo³ecznych.
3. Komisje powo³uje Rada, ze swojego grona, w drodze
uchwa³y okrelaj¹c w niej nazwê, przedmiot dzia³ania i
sk³ad osobowy Komisji oraz zatwierdza ich Przewodnicz¹cych.
4. Komisje przedk³adaj¹ Radzie plan pracy na pocz¹tku
roku kalendarzowego, a przynajmniej raz w roku sprawozdanie ze swej dzia³alnoci.

1. Obradami i pracami Komisji kieruje Przewodnicz¹cy
Komisji lub w razie jego nieobecnoci jego Zastêpca.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Komisji nale¿y w szczególnoci:
1) opracowanie projektu planu pracy Komisji,
2) ustalanie terminów i porz¹dku dziennego posiedzenia,
3) zapewnianie cz³onkom Komisji otrzymywania w odpowiednim czasie nale¿ycie przygotowanych materia³ów niezbêdnych do prac w czasie posiedzeñ,
4) wyznaczanie sprawozdawców na posiedzenia Rady
Gminy.
3. Opracowuj¹c projekty planów pracy i regulaminów
oraz ustalaj¹c porz¹dek dzienny Przewodnicz¹cy Komisji bierze pod uwagê wnioski poszczególnych cz³onków Komisji.
4. Przewodnicz¹cy Komisji regularnie informuje Przewodnicz¹cego Zarz¹du o wynikach pracy Komisji.
5. Komisja mo¿e dzia³aæ w oparciu o  Ramowy Regulamin Pracy Komisji, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do Statutu, lub przyj¹æ w³asny Regulamin Pracy Komisji.
§ 33
1. Komisja zajmuje stanowisko w sprawach, które nale¿¹
do jej przedmiotu dzia³ania, okrelonego w uchwale o
jej powo³aniu.
2. Rozstrzygniêcia Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji. W przypadku równiej liczby g³osów rozstrzyga
g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 34
1. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê w terminach okrelonych przez jej Przewodnicz¹cego lub Przewodnicz¹cego Rady. Ponadto posiedzenie Komisji zwo³uje siê
na wniosek co najmniej 1/3 jej sk³adu.
2. O terminie i porz¹dku dziennym posiedzenia Komisji
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Biuro Rady zawiadamia cz³onków Komisji, Przewodnicz¹cego Rady oraz Zarz¹d.
3. Wójt na ¿¹danie Komisji oddelegowuje na jej posiedzenie w³aciwego merytorycznie pracownika Urzêdu.
4. Komisje mog¹ odbywaæ posiedzenia wspólne zwo³ywane przez Przewodnicz¹cego. W takim przypadku po³¹czone sk³ady wybieraj¹ Przewodnicz¹cego obrad
sporód Przewodnicz¹cych Komisji obraduj¹cych
wspólnie.
5. Komisje obraduj¹ce wspólnie przyjmuj¹ uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy liczby cz³onków ka¿dej z uczestnicz¹cych w posiedzeniu Komisji. Przepis § 33 ust. 2 zdanie drugie stosuje siê odpowiednio.
§ 35
Do zadañ Komisji sta³ych nale¿¹ w szczególnoci:
1) sta³a praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie
spraw, do których Komisja zosta³a powo³ana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych
Komisji przez Radê, Zarz¹d i cz³onków Komisji,
3) opiniowanie projektów uchwa³ Rady oraz kontrola realizacji uchwa³,
4) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przygotowywanie projektów uchwa³,
5) badanie terminowoci za³atwiania przez Zarz¹d i administracjê samorz¹dow¹ postulatów, wniosków i
skarg mieszkañców oraz kontrola w/w organów w zakresie kompetencji danej Komisji okrelonej w jej regulaminie,
6) badanie rzetelnoci otrzymywanych informacji i sprawozdañ,
7) opiniowanie przez w³aciw¹ Komisjê wniosków o odwo³anie Zarz¹du (z wyj¹tkiem Wójta) z innej przyczyny
ni¿ nieudzielenie absolutorium.
§ 36
1. Komisje zobowi¹zane s¹ do wzajemnego informowania siê o sprawach bêd¹cych przedmiotem zainteresowania wiêcej ni¿ jednej Komisji.
2. Realizacja postanowieñ, o których mowa w ust. 1, nastêpuje poprzez:
1) wspólne posiedzenia Komisji,
2) udostêpnianie w³asnych opracowañ i analiz,
3) powo³ywanie zespo³ów do rozwi¹zywania okrelonych problemów.
§ 37
1. Komisje i zespo³y powo³ane na zasadach przewidzianych w § 36 ust. 2 pkt 3 swoje obowi¹zki wykonuj¹
poprzez:
1) wgl¹d do ewidencji, planów pracy, sprawozdañ i innych akt i dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoci
kontrolowanej jednostki,
2) wystêpowanie do pracowników kontrolowanych
jednostek o udzielenie ustnych i pisemnych wyjanieñ.
2. Osoby prowadz¹ce kontrolê zobowi¹zane s¹ powiadomiæ o tym Wójta i Kierownika kontrolowanej jednostki.
3. Kontrolê przeprowadza siê w obecnoci przedstawiciela kontrolowanej jednostki. Z wyników kontroli sporz¹dza siê protokó³, którego jeden egzemplarz otrzymuje kierownik kontrolowanej jednostki.
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4. Wykonywanie czynnoci, o których mowa w ust. 1, nie
mo¿e powodowaæ zak³óceñ normalnego toku pracy
kontrolowanych jednostek oraz naruszaæ przepisów
szczególnych reguluj¹cych kwestie ochrony danych
osobowych i informacji niejawnych.
§ 38
1. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du oraz gminnych jednostek organizacyjnych poprzez Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ Radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego oraz cz³onków
Zarz¹du.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku, który przekazuje Przewodnicz¹cy.
4. Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y kontrola Zarz¹du i
gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez Radê w zakresie kontroli, a w szczególnoci:
1) wykrywanie nieprawid³owoci, niegospodarnoci i
marnotrastwa w wykonywaniu zadañ Gminy przez
Zarz¹d,
2) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawid³owoci oraz wskazywanie osób za nie odpowiedzialnych,
3) kontrolowanie dzia³alnoci Zarz¹du w zakresie przestrzegania Statutu Gminy, uchwa³ Rady oraz innych
przepisów i ustaw, których przestrzeganie nie podlega kontroli zewnêtrznej.
6. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o odwo³anie Zarz¹du (z wyj¹tkiem Wójta) z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
7. Tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej, okrela Regulamin
stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do Statutu.
Rozdzia³ IV
Przygotowanie sesji Rady Gminy
§ 39
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przewodnicz¹cy Komisji mog¹ zwracaæ siê z wnioskiem
do Przewodnicz¹cego o ujêcie w porz¹dku obrad sesji
spraw, które ich zdaniem powinny znaleæ siê w programie.
3. Ka¿dy Radny mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o w³¹czenie
do porz¹dku obrad sesji projektu uchwa³, z zachowaniem trybu przewidzianego w § 62 Statutu.
4. Przewodnicz¹cy ustala projekt porz¹dku obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji. Przy podejmowaniu decyzji o zwo³aniu sesji powinny byæ gotowe
projekty uchwa³, które bêd¹ przedmiotem obrad, a tak¿e materia³y im towarzysz¹ce.
5. W projekcie porz¹dku obrad uwzglêdnia siê wniosek
radnych poparty przez 1/4 ustawowego sk³adu Rady
z³o¿ony do Biura Rady miêdzy sesjami.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, musi zawieraæ:
1) temat,
2) cel spo³eczny,
3) uzasadnienie,
4) podpisy osób popieraj¹cych.
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§ 40
Ramowy porz¹dek obrad sesji Rady powinien zawieraæ nastêpuj¹ce punkty:
1) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
2) zatwierdzenie porz¹dku dziennego,
3) przyjêcie protokó³u z ostatniej sesji,
4) sprawozdanie z pracy Zarz¹du,
5) sprawozdanie z wykonania uchwa³ Rady,
6) interpelacje i zapytania,
7) podjêcie uchwa³,
8) wolne wnioski i sprawy ró¿ne,
9) informacje i komunikaty Przewodnicz¹cego i Biura
Rady.
Rozdzia³ V
Obrady Rady Gminy
§ 41
1. Sesje Rady s¹ jawne, chyba ¿e Rada postanowi inaczej.
2. Publicznoæ, prasa, radio i telewizja maj¹ prawo przebywaæ na sesji tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
3. W sesji mog¹ braæ udzia³ zaproszeni przez Przewodnicz¹cego gocie, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce
przedmiot obrad.
§ 42
1. Rada ma prawo wy³¹czyæ jawnoæ obrad ca³ej sesji
lub niektórych punktów porz¹dku obrad na wniosek
Przewodnicz¹cego lub co najmniej piêciu Radnych,
je¿eli ograniczenie jawnoci wynika wy³¹cznie z ustaw.
2. Wy³¹czenie jawnoci obrad mo¿e nast¹piæ w trakcie
posiedzenia Rady w drodze wniosku formalnego. W
takim przypadku wy³¹czenie jawnoci mo¿e dotyczyæ
konkretnych punktów porz¹dku obrad, a nie ca³ej sesji.
3. Po og³oszeniu wy³¹czenia jawnoci obrad Przewodnicz¹cy zarz¹dza opuszczenie sali obrad przez osoby nie
wchodz¹ce w sk³ad Rady.
4. Rada mo¿e okreliæ jakie osoby, nie wchodz¹ce w jej
sk³ad, mog¹ uczestniczyæ w jej obradach mimo wy³¹czenia jawnoci.
5. Radni i osoby, o których mowa w ust. 4 nie mog¹ ujawniæ treci obrad sesji wy³¹czonej z jawnoci.
§ 43
1. Sesja mo¿e odbywaæ siê w czasie jednego posiedzenia lub kilku posiedzeñ. Powodem od³o¿enia sesji mo¿e
byæ przekroczenie czasu obrad powy¿ej 4 godzin. Og³oszenie terminu nastêpnego posiedzenia odbywa siê z
pominiêciem wymogów wskazanych w § 18 Statutu.
2. W przypadku stwierdzenia braku quorum, Przewodnicz¹cy przerywa sesjê i zamyka jej obrady. Nazwiska i
imiona Radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili
salê obrad, wpisuje siê do protoko³u. Radnym tym nie
przys³uguje dieta z tytu³u udzia³u w sesji.
3. Punkty porz¹dku obrad niezrealizowane z powodu, o
którym mowa w ust 2, Przewodnicz¹cy umieszcza w
projekcie porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 44
1. Sesje otwiera Przewodnicz¹cy lub w razie jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy formu³¹:

Otwieram sesjê Rady Gminy Kolbudy Górne. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy mo¿e przekazaæ przewodniczenie obradom Wiceprzewodnicz¹cemu.
2. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad (quorum) Przewodnicz¹cy przedstawia Radzie do zatwierdzenia projekt porz¹dku obrad.
3. Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy Radny lub Wójt.
4. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
§ 45
1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug uchwalonego porz¹dku.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osów wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ. Przewodnicz¹cy Komisji w³aciwych dla
przedmiotu obrad oraz Wójt otrzymuj¹ prawo g³osu
poza kolejnoci¹.
3. Je¿eli Rada nie postanowi inaczej, wyst¹pienie osoby,
której Przewodnicz¹cy obrad udzieli g³osu, nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 6 minut.
4. Radny ma prawo do dwóch wypowiedzi w jednym
punkcie porz¹dku obrad.
5. Po stwierdzeniu, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana, Przewodnicz¹cy udziela g³osu tylko w sprawach
wniosków formalnych dotycz¹cych trybu g³osowania.
6. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobie spoza Rady
po uzyskaniu zgody Rady. O wyra¿eniu zgody wiadczy nie zg³oszenie wniosku formalnego o g³osowanie
w przedmiotowej sprawie.
§ 46
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad.
2. Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
Radnego w oczywisty sposób zak³óca porz¹dek obrad, b¹d uchybia powadze sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje Radnego  do porz¹dku, a gdy przywo³anie
nie odniesie skutku mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt taki
odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje siê tak¿e wobec wyst¹pieñ osób spoza Rady.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali osobom spoza Rady, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹
porz¹dek obrad.
§ 47
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam sesjê Rady
Gminy Kolbudy Górne.
§ 48
1. Z ka¿dego posiedzenia Rady sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) numer, datê, miejsce posiedzenia oraz numery uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady oraz
nazwiska osób delegowanych na posiedzenie z urzêdu,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
5) zatwierdzenie porz¹dku obrad,
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6) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji
oraz teksty zg³oszonych i uchwalonych uchwa³ i
wniosków,
7) czas trwania posiedzenia,
8) podpisy Przewodnicz¹cego i protokolanta.
2. Uchwa³y Rady numeruje siê cyframi rzymskimi i arabskimi.
3. Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem kadencji
Rady.
4. Protokó³ przyjmuje siê na nastêpnej sesji zwyczajnej.
Uwagi do protoko³u zg³aszane przez Radnych uwzglêdnia siê poprzez sporz¹dzenie za³¹czników do protoko³u zawieraj¹cych sprostowanie b¹d uzupe³nienie.

1. Radny ma prawo do sk³adania interpelacji i zapytañ.
2. Wnoszone przez Radnych interpelacje i zapytania kierowane s¹ do Zarz¹du lub do Wójta.

§ 49

§ 53

1. Protokó³ z posiedzenia Rady powinien byæ sporz¹dzony w ci¹gu 14 dni od daty jej odbycia.
2. Wyci¹gi z protoko³u Biuro Rady przekazuje zainteresowanym jednostkom po akceptacji Przewodnicz¹cego.
3. Protoko³y z sesji przechowuje siê w Biurze Rady.
4. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³ów, robienia notatek i odpisów, z wyj¹tkiem czêci protoko³u, który dotyczy wy³¹czenia z jawnoci
obrad Rady. Do tej czêci protoko³u maj¹ prawo wgl¹du tylko osoby wymienione w § 42 ust. 4 Statutu.
5. Do protoko³u, jako za³¹czniki stanowi¹ce jego integraln¹ czêæ, do³¹cza siê: listê obecnoci Radnych i goci,
teksty podjêtych uchwa³, z³o¿one na pimie usprawiedliwienia osób nieobecnych oraz owiadczenia i inne
dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego w trakcie trwania sesji.

1. Interpelacje sk³ada siê w sprawach o zasadniczym charakterze.
2. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce z niej pytanie.
3. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej lub ustnej
na sesji w punkcie interpelacje i zapytania, a w okresie miêdzy sesjami, pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego lub w Biurze Rady. Do wniesienia interpelacji
wystarczy podpis jednego Radnego.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e nie przyj¹æ interpelacji, która nie
spe³nia warunków okrelonych w ust. 2 i 3.
5. Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przesy³a interpelacjê interpelowanemu.

2. Wnioski merytoryczne powinny zawieraæ jasno okrelony postulat, sposób realizacji i wskazywaæ ewentualnego wykonawcê.
3. Wójt lub Zarz¹d udzieli odpowiedzi na wniosek merytoryczny w ci¹gu 14 dni od dnia jego z³o¿enia.
Rozdzia³ VII
Interpelacje i zapytania Radnych.
§ 52

§ 54

Rozdzia³ VI
Uprawnienia Radnego na sesji Rady

Przewodnicz¹cy informuje Radê o z³o¿onych interpelacjach nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji. Tekst interpelacji odczytanej na sesji stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 50

§ 55

1. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu zgodnie z kolejnoci¹ zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu poza porz¹dkiem
obrad i kolejnoci¹ zg³oszeñ jedynie w celu zg³oszenia
wniosku formalnego.
3. Radny ma prawo zg³aszaæ w trakcie sesji wnioski formalne, których przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoci:
1) stwierdzenie quorum,
2) przerwy w obradach,
3) zdjêcie okrelonego punktu z porz¹dku obrad,
4) zakoñczenie dyskusji lub odst¹pienie od dyskusji,
5) przejcie do porz¹dku obrad,
6) zamkniêcie listy mówców lub kandydatów,
7) g³osowanie imienne,
8) przeliczenie g³osów,
9) od³o¿enie sesji w sytuacji, o której mowa w § 43
ust. 1.
4. Przewodnicz¹cy poddaje zg³oszony wniosek pod g³osowanie. Rada podejmuje uchwa³ê w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 51
1. Wnioski merytoryczne Radny mo¿e sk³adaæ tylko w
odniesieniu do problematyki bêd¹cej aktualnie przedmiotem obrad, a w innych sprawach w punkcie wolne wnioski. Wniosek taki winien byæ przed³o¿ony Przewodnicz¹cemu (w trakcie obrad lub przed rozpoczêciem sesji) i krótko uzasadniony.

1. Odpowied na interpelacjê mo¿e byæ udzielona w formie ustnej lub pisemnej  zgodnie z wol¹ interpeluj¹cego.
2. Odpowied ustn¹ sk³ada siê na sesji Rady, a pisemn¹ 
na rêce interpeluj¹cego i Przewodnicz¹cego  nie póniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od otrzymania interpelacji.
3. Radny ma prawo poinformowania Rady, czy uznaje
odpowied za wystarczaj¹c¹ i wnieæ o jej odczytanie.
4. Interpelowany zobowi¹zany jest do uzasadnienia swojej odpowiedzi.
5. Je¿eli interpeluj¹cy stwierdzi, ¿e nie zadawala go odpowied pisemna i dodatkowe wyjanienia ustne na
sesji, Rada na wniosek interpeluj¹cego mo¿e za¿¹daæ
dodatkowych wyjanieñ na pimie lub umieciæ interpelacjê w porz¹dku dziennym sesji.
§ 56
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach mniej z³o¿onych,
szczególnie wtedy, gdy pytaj¹cemu chodzi przede
wszystkim o uzyskanie informacji o faktach. Zapytanie
powinno byæ sformu³owane zwiêle.
2. Zapytania sk³ada siê na pimie w Biurze Rady lub ustnie w punkcie sesji Interpelacje i zapytania.
3. Przewodnicz¹cy niezw³ocznie informuje Zarz¹d o treci z³o¿onego zapytania.
4. Je¿eli nie ma mo¿liwoci udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, powinna byæ ona udzielona zg³aszaj¹cemu na pimie, w ci¹gu 7 dni od terminu sesji.
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§ 57

Na interpelacjê lub zapytanie Radnego odpowiedzi
udziela ten, do kogo interpelacja lub zapytanie Radnego
zosta³o skierowane. Wyj¹tkowo odpowied mo¿e byæ
udzielona przez upowa¿nionego przedstawiciela adresata interpelacji lub zapytania.
§ 58
1. Biuro Rady prowadzi wykaz zg³oszonych interpelacji,
w którym powinny znajdowaæ siê dok³adne informacje o terminach i sposobie ich za³atwienia.
2. Obowi¹zkiem pracowników Biura Rady jest zawiadamianie Radnych o wp³ywaj¹cych odpowiedziach na ich
interpelacje oraz dorêczanie im tych odpowiedzi.

1)
2)

3)
4)
5)

3.

4.

Rozdzia³ VIII
Uchwa³y Rady i inne akty

5.

§ 59

6.

Rada na sesjach podejmuje:
uchwa³y  ustalaj¹ce sposoby rozwi¹zania ró¿nych
zagadnieñ lub zajmuj¹ce stanowiska w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad,
rezolucje  zawieraj¹ce prawnie wi¹¿¹ce wezwanie
Zarz¹du do podjêcia wskazanego w rezolucji jednorazowego dzia³ania, przede wszystkim w sprawach ogólnospo³ecznych,
apele  zawieraj¹ce prawnie nie wi¹¿¹ce wezwanie do
okrelonego zachowania siê, podjêcia inicjatywy lub
dzia³ania w sprawach ogólnospo³ecznych,
owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
opinie  wyra¿aj¹ce stanowisko w sprawach przed
podjêciem uchwa³y.
§ 60

1)
2)
3)
4)

Poz. 2109
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Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹:
Zarz¹d,
Komisje Rady,
Radni,
Kluby Radnych.
§ 61

1. Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami zawieraj¹cymi:
1) numer, datê i tytu³,
2) podstawê prawn¹,
3) okrelenie przedmiotu, rodków realizacji, organów
odpowiedzialnych za nadzór nad realizacj¹,
4) przepisy przejciowe i odsy³aj¹ce,
5) uzasadnienie.
§ 62
1. Projekty uchwa³ powinny zawieraæ podstawê prawn¹,
tytu³, dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ i ewentualny czas
jej obowi¹zywania, parafê radcy prawnego oraz pisemne uzasadnienie.
2. Uzasadnienie musi wyjaniaæ potrzebê i cel podjêcia
uchwa³y, a tak¿e na wniosek Komisji:
1) przedstawiaæ rzeczywisty stan rzeczy w dziedzinie,
która ma byæ unormowana,
2) wskazywaæ ró¿nicê miedzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym,

7.

3) przedstawiaæ przewidywane skutki spo³eczne, gospodarcze, finansowe i prawne,
4) przedstawiaæ wyniki przeprowadzonych konsultacji
z samorz¹dem mieszkañców i innymi zainteresowanymi oraz informowaæ o przedstawionych wariantach i opiniach.
Projekty uchwa³ w formie pisemnej sk³ada siê do Biura Rady. Przewodnicz¹cy ma obowi¹zek przekazaæ projekt uchwa³y do Komisji Rady, a tak¿e Zarz¹du w celu
przeprowadzenia I czytania i uzyskania opinii.
Projekty uchwa³ po przeprowadzeniu I czytania i zg³oszeniu poprawek przez Komisje, kierowane s¹ do Zarz¹du, który wprowadza lub nie zg³oszone poprawki i
kieruje ostateczny projekt uchwa³y do Komisji problemowej celem ostatecznego zaopiniowania.
Opinia, o której mowa w ust. 4, zostaje odczytana na
sesji bezporednio po zapoznaniu Rady z projektem
uchwa³y.
Po zg³oszeniu wniosku o rozszerzenie porz¹dku obrad
w celu podjêcia uchwa³y, której projekt nie zosta³ zg³oszony w trybie wskazanym w ust. 3, Radny lub Wójt
mo¿e wnieæ o jej odes³anie w celu zaopiniowania.
Wniosek taki Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie. Odrzucenie przez Radê wniosku o odes³anie w celu
zaopiniowania oznacza zgodê na rozszerzenie porz¹dku obrad o tê sprawê.
Na wniosek Wójta, Przewodnicz¹cy jest obowi¹zany
wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d, a projekt wp³yn¹³ do Biura Rady co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczêcia sesji.
§ 63

1. Porz¹dek g³osowania uchwa³ na sesji Rady jest nastêpuj¹cy:
1) g³osowanie poprawek do poszczególnych paragrafów, zg³oszonych przez Komisje a odrzuconych przez
Zarz¹d oraz zg³oszonych przez Komisjê problemow¹, o której mowa w § 62 ust. 4, w pierwszej kolejnoci tych, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
2) g³osowanie projektu uchwa³y w ca³oci wraz z przyjêtymi poprawkami.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zg³osiæ wniosek o odroczenie
g³osowanie nad ca³oci¹ uchwa³y na czas, nie d³u¿szy
ni¿ do nastêpnej sesji, potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodz¹ sprzecznoci pomiêdzy poszczególnymi przepisami. O wniosku rozstrzyga Rada w drodze g³osowania zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy Radnych.
§ 64
1. Uchwa³y numeruje siê kolejnymi numerami w ci¹gu
kadencji, pocz¹wszy od numeru jeden:
 rzymskimi oznaczaj¹cymi kolejny numer sesji,
 arabskimi oznaczaj¹cymi kolejny numer uchwa³y od
pocz¹tku kadencji,
 arabskimi oznaczaj¹cymi kolejny rok.
2. Uchwa³ê podpisuje osoba, która przewodniczy³a obradom.

 2415 

Poz. 2109

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Przewodnicz¹cy okrela tryb rozpowszechniania uchwa³y.
4. Orygina³y uchwa³ Biuro Rady ewidencjonuje w rejestrze uchwa³.
5. Uchwa³y przekazuje siê Zarz¹dowi do realizacji.
6. Przynajmniej raz na kwarta³ Zarz¹d przedk³ada Radzie
sprawozdanie z realizacji uchwa³ dotychczas podjêtych.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przed przyst¹pieniem do g³osowania objania zasady g³osowania.
3. Po przeliczeniu g³osów, Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z obrad sesji.

§ 65

§ 70

1. Uchwa³a mo¿e byæ znowelizowana w tym samym trybie w jakim by³a uchwalona.
2. W pierwszym miesi¹cu kolejnego roku kalendarzowego Zarz¹d przedk³ada Radzie wykaz uchwa³ zrealizowanych, realizowanych, uchylonych oraz tych, które
straci³y moc.

1. Pod pojêciem  zwyk³a wiêkszoæ g³osów nale¿y rozumieæ, ¿e rozstrzygniêcie nastêpuje je¿eli iloæ g³osów za przewy¿sza co najmniej o jeden g³os iloæ
g³osów przeciw. W przypadku tym pomija siê g³osy
wstrzymuj¹ce siê.
2. Pod pojêciem bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów nale¿y rozumieæ, ¿e rozstrzygniêcie nastêpuje, je¿eli iloæ
g³osów za przewy¿sza co najmniej o jeden g³os pozosta³e g³osy tzn. przeciw i wstrzymuj¹ce siê ³¹cznie.

Rozdzia³ IX
Tryb g³osowania
§ 66
1. G³osowanie mo¿e byæ jawne lub tajne.
2. W g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu podejmowane s¹ uchwa³y, wnioski merytoryczne i formalne,
postanowienia porz¹dkowe, rezolucje, apele, owiadczenia i opinie, a g³osowanie odbywa siê:
1) poprzez podniesienie rêki,
2) przy u¿yciu kart do g³osowania zawieraj¹cych imiê i
nazwisko Radnego (g³osowanie imienne).
3. W g³osowaniu tajnym uchwa³y Rady zapadaj¹ w sprawach wskazanych przez ustawê o samorz¹dzie gminnym, tj m.in.:
1) wyboru i odwo³ania Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cego,
2) wyboru i odwo³ania Wójta,
3) wyboru i odwo³ania Zarz¹du lub poszczególnych
jego cz³onków.
4. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy oznajmia, ¿e
przystêpuje do g³osowania.
5. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie,
Zarz¹dzie lub Komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu
prawnego.
§ 67
1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
wa¿nych, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Rady, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 68
1. W g³osowaniu jawnym Radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki. Za g³osy oddane uznaje siê te, które oddano
za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê.
2. G³osowanie imienne odbywa siê poprzez u¿ycie kart
do g³osowania podpisanych imieniem i nazwiskiem.
Lista osób g³osuj¹cych za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê stanowi za³¹cznik do protoko³u.
§ 69
1. W g³osowaniu tajnym Radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady. Kart do g³osowania
nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ Radnych obecnych na sesji.

§ 71
1. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy tylko jeden raz nad dan¹ spraw¹.
2. G³osowanie imienne i tajne przeprowadza Komisja
Skrutacyjna powo³ana na sesji sporód Radnych. Komisja Skrutacyjna sk³ada siê z co najmniej trzech cz³onków, w tym z przewodnicz¹cego.
3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza g³osowania, o których mowa w ust. 2, za pomoc¹ opracowanych przez
siebie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) regulamin g³osowania,
2) karty do g³osowania,
3) protokó³ g³osowania.
Rozdzia³ X
Biuro Rady
§ 72
1. Biuro Rady jest jednostk¹ organizacyjn¹ Urzêdu Gminy obs³uguj¹c¹ Radê i jej organy.
2. Biuro Rady udziela pomocy Radnym w wykonywaniu
mandatu. W tym zakresie Biuro miêdzy innymi przekazuje Radnym druki oraz inne materia³y i opracowania
zwi¹zane z pracami Rady, a tak¿e komunikaty o terminach prac organów Rady.
3. Biuro Rady zapewnia warunki techniczne i materialnoorganizacyjne niezbêdne dla dzia³alnoci Rady i jej organów.
Czêæ III
Organy wykonawcze
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§ 73
1. Organem wykonawczym Gminy jest Zarz¹d.
2. Rada wybiera Zarz¹d w liczbie 3 osób sporód Radnych lub spoza sk³adu Rady w ci¹gu 3 miesiêcy od
daty og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy
organ wyborczy zgodnie z § 66 ust. 3 pkt 2 i 3 Statutu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2109

 2416 

3. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
1) Wójt jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du,
2) Zastêpca Wójta,
3) Cz³onkowie.
§ 74
1. Rada wybiera Wójta bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Prawo zg³aszania kandydatów na stanowisko Wójta
przys³uguje ka¿demu Radnemu.
3. Zastêpcê Wójta wybiera Rada na wniosek Wójta zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
4. Pozosta³ych cz³onków Zarz¹du wybiera Rada na wniosek Wójta, w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 75
1. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie
okrelonym w § 73 ust. 2 Statutu ulega rozwi¹zaniu z
mocy prawa.
2. Po rozwi¹zaniu Rady, z przyczyny okrelonej w ust. 1,
przeprowadza siê wybory przedterminowe. Wybory zarz¹dza Prezes Rady Ministrów, w terminie 3 miesiêcy
od dnia rozwi¹zania Rady.
3. Do czasu wyboru Zarz¹du przez now¹ Radê, Prezes
Rady Ministrów wyznacza osobê, która w tym okresie
pe³ni funkcjê organów Gminy.
4. Je¿eli Rada wybrana w trybie ust. 2 nie dokona wyboru Zarz¹du w terminie okrelonym w § 73 ust. 2 Statutu ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
5. W przypadku okrelonym w ust. 4 nie przeprowadza
siê wyborów przedterminowych. Do dnia wyborów
Rady na kolejn¹ kadencjê, zadania i kompetencje organów Gminy przejmuje Zarz¹d Komisaryczny, ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 76
Zarz¹d sk³ada sprawozdanie z wykonania bud¿etu.
§ 77
1. Z wnioskiem w sprawie absolutorium wystêpuje Komisja Rewizyjna. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada podejmuje
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu jawnym.
3. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium.
4. Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku o
odwo³anie Zarz¹du, chyba ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d zosta³ odwo³any z innej przyczyny.
5. Rada rozpatruje sprawê odwo³ania Zarz¹du z powodu
nieudzielenia absolutorium na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia absolutorium Po zapoznaniu siê z opiniami Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie uchwa³y Rady o nieudzieleniu absolutorium
i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du Rada mo¿e od-

wo³aæ Zarz¹d wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 78
1. Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d, z wyj¹tkiem Wójta, z innej
przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie na
wniosek minimum 1/4 ustawowego sk³adu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Rada mo¿e odwo³aæ Wójta wiêkszoci¹ 3/5 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym, na zasadach i
trybie okrelonym w ust. 1 i 2. Odwo³anie Wójta lub
z³o¿enie przez niego rezygnacji jest równoznaczne z
odwo³aniem lub z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
4. Rada mo¿e na uzasadniony wniosek Wójta odwo³aæ
poszczególnych cz³onków Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
5. Je¿eli wniosek o odwo³anie Zarz¹du albo Wójta nie
uzyska³ wymaganej wiêkszoci, kolejny wniosek mo¿e
byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania, z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 1, 2, 3.
6. W razie odwo³ania lub rezygnacji ca³ego Zarz¹du,
Rada wybiera w ci¹gu 3 miesiêcy nowy Zarz¹d na
zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
7. Do czasu wyboru nowego Zarz¹du jego obowi¹zki
wykonuje dotychczasowy Zarz¹d.
8. W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w Zarz¹dzie, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka
Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿
w ci¹gu miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji.
9. Niepodjêcie przez Radê uchwa³y w terminie, o którym mowa w ust. 8, jest równoznaczne z przyjêciem
rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w
którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
10. 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. 9, przedstawiæ Radzie now¹ kandydaturê na cz³onka Zarz¹du.
§ 79
Cz³onek Zarz¹du, który w chwili wyboru jest pracownikiem administracji rz¹dowej, nie mo¿e obj¹æ powierzonego mu stanowiska do chwili rozwi¹zania stosunku pracy z poprzednim pracodawc¹.
§ 80
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Wójta w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz w
tygodniu.
2. Zarz¹d podejmuje decyzje kolegialnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Zarz¹du. W przypadku równej iloci
g³osów decyduje g³os Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
3. Szczegó³owy tryb pracy Zarz¹du okrela Regulamin
Zarz¹du Gminy stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do Statutu.
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Rozdzia³ II
Zadania Zarz¹du
§ 81

1. Do zadañ Zarz¹du, jako organu wykonawczego Gminy, nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ i wykonywanie
uchwa³ Rady,
2) okrelanie sposobu wykonania uchwa³,
3) sk³adanie Radzie corocznych sprawozdañ z dzia³alnoci i wykonywania bud¿etu,
4) przygotowywanie wszelkich materia³ów, których za¿¹da Rada, a zw³aszcza przygotowanie projektu bud¿etu Gminy wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego,
5) ustalanie harmonogramu wykonania bud¿etu, informowanie mieszkañców o za³o¿eniach projektu
bud¿etu, kierunkach polityki spo³eczno-gospodarczej oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
6) sk³adanie Radzie okresowych sprawozdañ z wykonywania zadañ i z dzia³alnoci Gminy,
7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
8) przedk³adanie Przewodnicz¹cemu wniosków o
zwo³anie sesji,
9) wykonywanie zadañ zleconych lub przejêtych od
administracji rz¹dowej,
10) wydawanie przepisów porz¹dkowych i ich przedk³adanie Radzie do zatwierdzenia,
11) podejmowanie uchwa³ lub decyzji w zakresie zarz¹du maj¹tkiem Gminy na podstawie ustalonych
zasad lub upowa¿nieñ Rady, a w szczególnoci:
a) nabycia, zbycia, obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, i ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
b) zaci¹gania po¿yczek krótkoterminowych do wysokoci ustalonej przez Radê w roku bud¿etowym,
c) zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci sumy ustalonej przez Radê,
12) podejmowanie uchwa³ o koniecznych wydatkach,
które nie s¹ uwzglêdnione w bud¿ecie lub s¹
uwzglêdnione w wysokoci niedostatecznej, w
przypadkach, gdy obowi¹zuj¹ce przepisy upowa¿niaj¹ Zarz¹d do takiej decyzji,
13) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz ustalenie warunków ugody w sprawach prywatno-prawnych lub publiczno-prawnych,
w których na zawarcie takiej ugody zezwalaj¹ przepisy prawa,
14) powo³ywanie komisji i prowadzenie przetargów
oraz innych postêpowañ w sprawach zamówieñ
publicznych, o wartoci powy¿ej 3 tys. EURO,
15) okrelanie zakresu zadañ w jakim Wójt mo¿e powierzyæ Sekretarzowi prowadzenie spraw Gminy
w swoim imieniu,
16) wykonywanie innych zadañ zleconych okrelonych
odrêbnymi przepisami,
17) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy pe³nomocnictw do zarz¹dzania mieniem
tych jednostek oraz udzielanie im zgody na czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
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18) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych z instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie Gminy,
19) rozpatrywanie skarg i odwo³añ kierowników referatów Urzêdu Gminy oraz kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych od na³o¿onych na nich
kar i upomnieñ,
20) podejmowanie innych uchwa³, bêd¹cych w zakresie kompetencji Zarz¹du oraz zadañ okrelonych
odrêbnymi przepisami prawa.
2. Zarz¹d wykonuje swoje zadania za pomoc¹ Urzêdu
Gminy, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
3. W realizacji zadañ w³asnych Zarz¹d podlega wy³¹cznie Radzie.
§ 82
1. Najpóniej na miesi¹c przed up³ywem kadencji Rady,
Zarz¹d zobowi¹zany jest przedstawiæ Radzie raport o
stanie Gminy, który powinien zawieraæ w szczególnoci informacje dotycz¹ce:
1) realizacji zadañ,
2) stopnia realizacji bud¿etu,
3) stanu realizacji inwestycji,
4) tocz¹cych siê procesów s¹dowych,
5) zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek i udzielonych porêczeñ.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1, Zarz¹d przedk³ada
Radzie do zatwierdzenia.
Czêæ IV
Samorz¹dowe jednostki pomocnicze
§ 83
1. W Gminie istniej¹ i mog¹ byæ tworzone samorz¹dowe
jednostki pomocnicze  so³ectwa. Rejestr so³ectw prowadzi Zarz¹d Gminy. Wykaz istniej¹cych jednostek pomocniczych stanowi za³¹cznik nr 7 do Statutu.
2. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale so³ectwa, a tak¿e
zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatywa tworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia so³ectwa przys³uguje Zarz¹dowi, Komisjom,
a tak¿e grupie licz¹cej co najmniej 300 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zamieszkuj¹cych
obszar dotycz¹cy takiej inicjatywy, którzy przed³o¿¹
w Urzêdzie stosowny wniosek,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi byæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami,
3) przebieg granic so³ectwa powinien uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne.
§ 84
1. Statut so³ectwa uchwala Rada, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkañcami na zebraniu wiejskim.
2. Statut so³ectwa okrela w szczególnoci:
1) nazwê i obszar jednostki,
2) zasady i tryb wyborów jego organów,
3) organizacjê i zadania jego organów,
4) zakres zadañ przekazywanych jednostce przez Gminê oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad dzia³alnoci¹ jego organów.
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§ 85
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie
wiejskie, a organem wykonawczym so³tys, który jest
jednoczenie przewodnicz¹cym rady so³eckiej, która
wspomaga jego dzia³alnoæ.
2. So³tys ma prawo:
1) uczestniczyæ w sesjach Rady bez prawa udzia³u w
g³osowaniu,
2) otrzymywaæ zawiadomienia i materia³y dotycz¹ce sesji Rady na warunkach przys³uguj¹cych Radnym,
3) zg³aszaæ interpelacje i wnioski na sesji,
4) zabieraæ g³os w sprawach so³ectwa.
3. Rada ustanawia zasady na jakich so³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§ 86
1. O przekazaniu sk³adników mienia gminnego so³ectwom
rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego oraz rozporz¹dza dochodami z tego ród³a, w ni¿ej ustalonym zakresie:
1) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ mienia,
2) utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym,
3) zachowanie mienia i osi¹ganie z niego korzyci, w
tym pobierania dochodów poprzez bud¿et Gminy,
4) oddawanie w najem i dzier¿awê lokali, obiektów i
terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa po akceptacji
Zarz¹du.
§ 87
1. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach
przydzielonych rodków z bud¿etu Gminy i na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego.
2. Bud¿et Gminy na podstawie kryteriów przyjêtych przez
Radê okrela wysokoæ rodków finansowych przekazanych do dyspozycji poszczególnym so³ectwom.
3. So³ectwo gospodaruje samodzielnie rodkami finansowymi, przekazuj¹c je na realizacjê statutowych zadañ.
4. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d.
5. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Zarz¹d.
§ 88
So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w zakresie zarz¹du i korzystania z przekazanego mienia oraz gospodarowania przekazanymi rodkami bud¿etowymi.
Czêæ V
Mienie komunalne i gospodarka finansowa Gminy
Rozdzia³ I
Mienie komunalne
§ 89
1. Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do Gminy oraz mienie komunalnych
jednostek organizacyjnych. Organizacyjno-prawn¹ formê prowadzenia dzia³alnoci przez te jednostki okrela Rada.

2. Mieniem komunalnym zarz¹dzaj¹ Rada i Zarz¹d, b¹d
inne powo³ane przez te organy podmioty w zakresie
ustalonym przez ustawê o samorz¹dzie gminnym i przepisy szczególne.
3. Podmioty posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹ samodzielnie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych w zakresie okrelonym
w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowi¹zuj¹cych przepisach.
4. Mieniem pozostaj¹cym w zarz¹dzie komunalnych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dysponuj¹ kierownicy tych jednostek na
podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Zarz¹d.
Do czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa wymagana jest odrêbna zgoda Rady.
Rozdzia³ II
Gospodarka finansowa
§ 90
1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.
2. Bud¿et uchwalany jest na rok kalendarzowy.
3. Samorz¹dowe jednostki pomocnicze nie tworz¹ w³asnych bud¿etów i prowadz¹ dzia³alnoæ finansow¹ w
zakresie okrelonym przez bud¿et Gminy.
§ 91
1. Projekt bud¿etu przygotowuje Zarz¹d uwzglêdniaj¹c
zasady prawa finansów publicznych i zasady okrelone przez Radê w drodze odrêbnej uchwa³y.
2. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami Zarz¹d przedk³ada Radzie
najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy i przesy³a projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku.
3. Bud¿et uchwalany jest do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
4. Do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê, jednak nie
póniej ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹
gospodarki finansowej jest projekt bud¿etu przed³o¿ony Radzie.
5. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie, o którym mowa w ust. 4, Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdañsku ustala bud¿et Gminy najpóniej do koñca
kwietnia roku bud¿etowego. Do czasu ustalenia bud¿etu przez RIO, podstaw¹ gospodarki finansowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w ust. 4
6. W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia niedoboru bud¿etu, je¿eli planowane wydatki bud¿etu
przewy¿szaj¹ planowane dochody.
7. Uchwa³a bud¿etowa przyjmowana jest bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ ustawowego sk³ady Rady, w g³osowaniu
jawnym.
§ 92
1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
2. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy odpowiada Zarz¹d.
3. Bez zgody Zarz¹du Rada nie mo¿e wprowadzaæ w projekcie uchwa³y bud¿etowej zmian powoduj¹cych
zmniejszenie dochodów lub zwiêkszenie wydatków i
jednoczenie zwiêkszenie deficytu bud¿etu Gminy.
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4. Zarz¹dowi przys³uguje wy³¹cznie prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
2) emitowania papierów wartociowych,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie,
5) dysponowania rezerwami bud¿etu Gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
5. Zarz¹d przedk³ada Radzie corocznie sprawozdanie z
dzia³alnoci finansowej Gminy.
6. Wójt niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla
aktów prawa miejscowego.
§ 93
Gospodarka finansowa Gminy podlega nadzorowi
sprawowanemu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w
Gdañsku.
§ 94
1. Owiadczenia woli w imieniu Gminy, w zakresie zarz¹du mieniem komunalnym, sk³adaj¹ ³¹cznie Wójt lub
jego Zastêpca z cz³onkiem Zarz¹du lub osob¹ upowa¿nion¹ przez Zarz¹d, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika lub w przypadku
jego nieobecnoci, osoby upowa¿nionej przez Skarbnika i zaakceptowanej przez Zarz¹d, pe³ni¹cej zastêpstwo wykonywania czynnoci nale¿¹cych do kompetencji Skarbnika.
3. Skarbnik lub osoba, o której mowa w ust. 2, po odmowie dokonania kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie Wójta, powiadamiaj¹c o tym Radê i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Skarbnik w terminie 1 miesi¹ca od dnia powo³ania
wyznacza osobê upowa¿nion¹, o której mowa w ust. 2.
Czêæ VI
Pracownicy samorz¹dowi
§ 95
1. Wójt jako przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje jego pracê i kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Wójt wykonuje zadania wynikaj¹ce z ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz innych ustaw okrelaj¹cych status Wójta.
3. Szczegó³owe kompetencje i zadania Wójta okrelone
s¹ w Regulaminie Zarz¹du oraz Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy.
4. Wójt przyjmuje interesantów w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.
§ 96
1. Zastêpca Wójta wykonuje zadania przypisane Regulaminem Organizacyjnym Urzêdu Gminy.
2. W razie nieobecnoci lub niemo¿noci pe³nienia przez
Wójta obowi¹zków, jego Zastêpca wykonuje czynnoci w zastêpstwie Wójta.
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§ 97

1. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie
Urzêdu oraz organizuje pracê Urzêdu, prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta w zakresie ustalonym w Regulaminie Organizacyjnym.
2. Skarbnik wykonuje funkcjê g³ównego ksiêgowego bud¿etu Gminy, dokonuje analiz bud¿etu i na bie¿¹co informuje Zarz¹d o jego realizacji. Wykonuje zadania
okrelone w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu
Gminy i przepisach szczególnych.
3. Szczegó³owe zasady podzia³u zadañ i kompetencji
pomiêdzy pracownikami Urzêdu okrela Regulamin Organizacyjny Urzêdu.
§ 98
1. Przed podjêciem pracy pracownik zatrudniony na podstawie wyboru lub powo³ania sk³ada pisemne lubowanie o nastêpuj¹cej treci:
lubujê uroczycie,¿e na zajmowanym stanowisku
bêdê s³u¿yæ Pañstwu Polskiemu i spo³ecznoci lokalnej Gminy, przestrzegaæ porz¹dku prawnego i wykonywaæ sumiennie powierzone mi zadania.
2. Do tekstu lubowania mo¿na dodaæ s³owa  Tak mi
dopomó¿ Bóg.
§ 99
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy
na podstawie:
1) wyboru  Wójt i jego Zastêpca,
2) powo³ania  Sekretarz, Skarbnik, Kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego i jego Zastêpca,
3) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
2. Sprawy z zakresu stosunku pracy wobec Wójta wykonuje Przewodnicz¹cy, poza ustalaniem wynagrodzenia.
§ 100
1. Wójt jest kierownikiem zak³adu pracy w stosunku do
pracowników samorz¹dowych i zwierzchnikiem s³u¿bowym wobec swojego Zastêpcy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Wójt rozpatruje odwo³ania pracowników samorz¹dowych od kar i upomnieñ nak³adanych przez bezporednich prze³o¿onych.
Czêæ VII
Tryb uchwalania Statutu i jego nowelizacji
§ 101
Wniosek o przyjêcie Statutu lub jego zmianê mo¿e z³o¿yæ Radzie Zarz¹d lub grupa Radnych stanowi¹ca bezwzglêdn¹ wiêkszoæ ustawowego sk³adu Rady.
§ 102
W odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w § 101,
Rada w celu opracowania tekstu projektu Statutu powo³uje doran¹ komisjê statutow¹ w trybie okrelonym postanowieniami Statutu dla powo³ywania Komisji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2109

 2420 

§ 103
1. Przygotowany przez siebie projekt komisja statutowa
przedk³ada Zarz¹dowi i Komisjom sta³ym w celu zaopiniowania i zg³oszenia poprawek.
2. Komisja statutowa rozpatruje zg³oszone przez Zarz¹d i
Komisje poprawki i ostatecznie decyduje o ich wprowadzeniu do projektu Statutu.
3. Ostateczny projekt Statutu komisja statutowa przedk³ada Radzie do uchwalenia.
4. G³osowanie w sprawie przyjêcie projektu Statutu jest
g³osowaniem jawnym imiennym.

2. Wy³¹cznym prawem przewodnicz¹cego obrad jest
decydowanie o udzieleniu g³osu.
3. W posiedzeniu uczestnicz¹ bez prawa udzia³u w g³osowaniu: Skarbnik i Sekretarz Gminy.
4. Na zaproszenie Przewodnicz¹cego Zarz¹du w posiedzeniu mog¹ uczestniczyæ osoby merytorycznie zainteresowane tematem.
5. Na zaproszenie Zarz¹du w posiedzeniu mog¹ uczestniczyæ inne osoby.
6. W posiedzeniu Zarz¹du mo¿e uczestniczyæ z w³asnej
woli ka¿dy Radny bez prawa w g³osowaniu.

§ 104

§6

Zmiana Statutu nastêpuje w trybie okrelonym dla jego
przyjêcia.

Posiedzenie mo¿e siê odbyæ gdy obecnych jest wiêcej
ni¿ 50% cz³onków Zarz¹du.

Czêæ VIII
Postanowienia koñcowe

§7

§ 105
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie
stosuje siê przepisy ustaw szczególnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu
REGULAMIN ZARZ¥DU GMINY KOLBUDY GÓRNE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okrela tryb pracy Zarz¹du, tok rozpatrywania spraw, formê podejmowania rozstrzygniêæ oraz
obowi¹zki kierowników komórek organizacyjnych (samodzielnych stanowisk) Urzêdu wobec Zarz¹du.
§2
Zarz¹d dzia³a zgodnie z postanowieniami i kompetencjami ustalonymi w ustawie o samorz¹dzie gminnym, a
tak¿e realizuje zadania wynikaj¹ce z:
1) uchwa³ Rady,
2) przepisów szczególnych,
3) Statutu Gminy.
§3
Podzia³ pracy w Zarz¹dzie zgodnie z bie¿¹cymi potrzebami dokonuje Zarz¹d na wniosek Przewodnicz¹cego
Zarz¹du.
Rozdzia³ II
Posiedzenia Zarz¹du
§4
1. Zarz¹d swoje obowi¹zki wykonuje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 50%
cz³onków Zarz¹du.
3. Posiedzenia Zarz¹du zwo³ywane s¹ w razie potrzeby,
nie rzadziej ni¿ raz w tygodniu.
§5
1. Posiedzenie Zarz¹du prowadzi Przewodnicz¹cy Zarz¹du, a w razie jego nieobecnoci Zastêpca Wójta.

Porz¹dek obrad przyjmuje Zarz¹d na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
§8
Zarz¹d pracuje w oparciu o kwartalny plan pracy, którego projekt przedstawia Przewodnicz¹cy Zarz¹du na posiedzeniu poprzedzaj¹cym nowy kwarta³.
Rozdzia³ III
Podejmowanie uchwa³
§9
Rozstrzygniêcia Zarz¹du zapadaj¹ w formie uchwa³ lub
w innej formie okrelonej przepisami szczególnymi, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Zarz¹du. W razie równej liczby g³osów decyduj¹cy jest glos przewodnicz¹cego obrad.
§ 10
1. Treæ uchwa³, o których mowa w § 9, podlega wpisaniu do protoko³u posiedzenia Zarz¹du.
2. Zarz¹d mo¿e podejmowaæ uchwa³y w formie odrêbnego dokumentu, gdy jest to niezbêdne ze wzglêdów
proceduralnych lub wynika z przepisów szczególnych.
Uchwa³a stanowi za³¹cznik do protoko³u.
3. Uchwa³y, o których mowa w ust. 2, podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie Zarz¹du.
4. Cz³onkowi Zarz¹du, który nie zgadza siê z przyjêt¹ decyzj¹, przys³uguje prawo zg³oszenia do protoko³u zdania odrêbnego.
§ 11
Rozstrzygniêcia, o których mowa w § 10, Zarz¹d podejmuje:
1) na wniosek kierownika rzeczowo w³aciwej komórki organizacyjnej lub samodzielnego pracownika
Urzêdu,
2) z w³asnej inicjatywy lub na ustny wniosek cz³onka
Zarz¹du zg³oszony w toku posiedzenia,
3) na wniosek sta³ych Komisji Rady lub Radnych.
§ 12
1. Wniosek, o których mowa w § 11 pkt 1, powinien zawieraæ:
1) treæ wniosku (proponowane rozstrzygniêcie),
2) uzasadnienie faktyczne i prawne,
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3) podpis wnioskodawcy,
4) podpis kierownika komórki organizacyjnej lub osoby nadzoruj¹cej dane stanowisko  jako aprobuj¹cej wniosek,
5) projekt uchwa³y w przypadkach okrelonych w § 10
ust. 2, opracowany zgodnie z zasadami i trybem
opracowywania i wydawania aktów prawnych,
6) dokumentacjê sprawy, której wniosek dotyczy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien byæ opracowany kompleksowo i wyczerpuj¹co. Gdy zachodzi uzasadniona potrzeba, winien byæ uzgodniony z innymi komórkami organizacyjnymi Urzêdu b¹d jednostkami organizacyjnymi wspó³dzia³aj¹cymi w jego realizacji.
3. Projekt uchwa³y przedk³adany Radzie musi zawieraæ
opiniê radcy prawnego Urzêdu i w³aciwej Komisji.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien byæ z³o¿ony
Sekretarzowi Gminy najpóniej w przeddzieñ posiedzenia Zarz¹du. Wzór wniosku stanowi za³¹cznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§ 13
W wyniku rozstrzygniêcia wniosków okrelonych w
§ 12 Zarz¹d ustala osobê odpowiedzialn¹ za ich realizacjê oraz termin wykonania.
Rozdzia³ IV
Protoko³y z posiedzenia
§ 14
1. Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
1) numer protoko³u, datê i miejsce posiedzenia,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) porz¹dek posiedzenia,
4) przebieg posiedzenia, w tym streszczenie istotnych
wypowiedzi uczestników posiedzenia wraz ze zg³oszonymi wnioskami,
5) treæ rozstrzygniêæ podjêtych przez Zarz¹d do ka¿dego z punktów porz¹dku posiedzenia,
6) liczbê oddanych g³osów za, przeciw,  wstrzymuj¹cych siê,
7) zg³oszone zdania odrêbne,
8) podpisy protokolanta, cz³onków Zarz¹du i przewodnicz¹cego posiedzenia.
2. Wnioski, o których mowa w § 11 pkt 1, stanowi¹ za³¹czniki do protoko³u.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci z podpisami
cz³onków Zarz¹du i uczestnicz¹cymi w posiedzeniu innymi osobami.
§ 15
Cz³onkowie Zarz¹du przyjmuj¹ w g³osowaniu jawnym
treæ protoko³u z poprzedniego posiedzenia.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 16
Celem zapewnienia realizacji podejmowanych przez Zarz¹d rozstrzygniêæ Sekretarz Gminy przekazuje do wykonania w³aciwym w danej sprawie kierownikom referatów lub osobom zajmuj¹cym samodzielne stanowiska:
1) kopiê wniosku, o którym mowa w § 12, wraz z treci¹ rozstrzygniêcia Zarz¹du b¹d kopi¹ uchwa³y
Zarz¹du,
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2) wyci¹g z protoko³u Zarz¹du dotycz¹cy danej sprawy.
§ 17
Kierownicy referatów i osoby zajmuj¹ce samodzielne
stanowiska, o których mowa w § 16, sk³adaj¹ Zarz¹dowi
informacjê lub sprawozdanie o realizacji rozstrzygniêæ i
uchwa³.
Za³¹cznik Nr 5 do Statutu
Ramowy Regulamin Pracy
Komisji Sta³ych Rady Gminy
§1
Komisje sta³e dzia³aj¹ na podstawie Statutu Gminy, w
trybie okrelonym niniejszym regulaminem.
§2
1. Do zadañ Komisji nale¿¹ w szczególnoci:
1) sta³a praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie
spraw, do których zosta³a powo³ana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
przez Radê, Zarz¹d i cz³onków Komisji,
3) opiniowanie projektów uchwa³ Rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonywaniem w zakresie
kompetencji,
4) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz
przygotowywanie projektów uchwa³,
5) badanie terminowoci za³atwiania przez Zarz¹d i
Urz¹d Gminy postulatów, wniosków i skarg mieszkañców,
6) badanie rzetelnoci otrzymywanych informacji i
sprawozdañ,
7) badanie realizacji bud¿etu w zakresie kompetencji.
2. Komisje inicjuj¹ przedsiêwziêcia objête w³aciwoci¹
Rady, które s³u¿¹ wykonywaniu jej zadañ.
§3
1. Komisje swoje obowi¹zki wykonuj¹ na posiedzeniach,
zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Komisji lub na
wniosek co najmniej 1/3 jej sk³adu.
2. Posiedzenia Komisji zwo³ywane s¹ w razie potrzeby,
nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji, z podaniem terminu i miejsca, dokonuje siê w sposób przyjêty przez
cz³onków Komisji.
§4
1. Posiedzenie mo¿e siê odbyæ, gdy obecna jest co najmniej po³owa sk³adu Komisji.
2. Posiedzenie Komisji prowadzi jej Przewodnicz¹cy, a w
razie jego nieobecnoci jego Zastêpca.
3. W posiedzeniu mog¹ uczestniczyæ zaproszone przez
Przewodnicz¹cego Komisji osoby merytorycznie zwi¹zane z omawianymi sprawami, a tak¿e na zaproszenie
Komisji inne osoby.
4. W posiedzeniu Komisji mo¿e braæ udzia³ ka¿dy Radny
nie bêd¹cy cz³onkiem Komisji. Wówczas uczestniczy
on z g³osem doradczym, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§5
Porz¹dek posiedzenia przyjmuje Komisja na wniosek
Przewodnicz¹cego Komisji.
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§6
1. Wszystkie postanowienia Komisji zapadaj¹ na posiedzeniu w formie wniosków i opinii.
2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1, zapadaj¹ w
g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów  za i przeciw
decyduje g³os Przewodnicz¹cego.
§7
1. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje Przewodnicz¹cy Komisji i Protokolant.
2. Protokó³ z posiedzenia Komisji przekazuje siê Zarz¹dowi Gminy, który udziela odpowiedzi na jej wnioski
w ci¹gu 21 dni.
3. Obs³ugê organizacyjn¹ posiedzeñ Komisji prowadzi
Biuro Rady, które równie¿ przechowuje dokumentacjê
zwi¹zan¹ z pracami Komisji.
Za³¹cznik nr 6
do Statutu

przyjêtym przez Radê planem pracy Komisji b¹d jako
dorane  zlecone przez Radê.
3. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ w zakresie kontroli doranych maj¹: Zarz¹d, Komisje sta³e Rady, Przewodnicz¹cy oraz Radni.
§4
1. Kontrole wykonuj¹ zespo³y kontrolne powo³ane przez
Komisjê Rewizyjn¹. Przewodnicz¹cy Komisji zg³asza
kandydatury osób wchodz¹cych w sk³ad zespo³u, wyznacza kierownika zespo³u i udziela pisemnego upowa¿nienia do podjêcia okrelonych dzia³añ kontrolnych. Kierownikiem zespo³u mo¿e byæ wy³¹cznie cz³onek Komisji Rewizyjnej.
2. Zespó³ kontrolny winien liczyæ co najmniej 2 osoby. W
sk³ad zespo³u zawsze wchodzi cz³onek Komisji Rewizyjnej oraz mog¹ wchodziæ cz³onkowie innych Komisji
sta³ych Rady i inne osoby merytorycznie kompetentne w zakresie przedmiotu kontroli.
§5

Regulamin Komisji Rewizyjnej
§1
Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie Statutu Gminy, w trybie okrelonym niniejszym regulaminem.
§2
1. Komisja Rewizyjna wykonuje ustawowe uprawnienia
Rady w zakresie kontroli:
1) wykonania bud¿etu,
2) dzia³alnoci Zarz¹du przy realizacji zadañ w³asnych
Gminy,
3) gospodarki finansowej Gminy,
4) zobowi¹zañ finansowych, w razie odmowy Skarbnika Gminy kontrasygnowania tych zobowi¹zañ,
5) dzia³alnoci gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y ponadto:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady w sprawie udzielenia wzglêdnie nieudzielenia absolutorium
Zarz¹dowi,
2) przygotowanie projektów uchwa³ Rady w sprawie
zatwierdzenia wzglêdnie odmowy zatwierdzenia zarz¹dzeñ porz¹dkowych Zarz¹du.
§3
1. Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej przedstawia
Radzie Przewodnicz¹cy Komisji dwa razy w roku, na
sesji poprzedzaj¹cej nowe pó³rocze.
2. Kontrole dokonywane s¹ jako planowane, zgodnie z

1. Wyniki kontroli zespó³ kontrolny opisuje w protokole,
w którym przedstawia tak¿e projekt wniosków pokontrolnych.
2. Projekt wniosków pokontrolnych zespo³u rozpatruje
Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu.
3. Wyniki kontroli wraz z projektem uchwa³y zawieraj¹cej wnioski pokontrolne Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej sk³ada Przewodnicz¹cemu i przedstawia na
najbli¿szej sesji.
4. Materia³y, o których mowa w ust. 3, Przewodnicz¹cy
jest obowi¹zany uj¹æ w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji.
§6
1. Wszystkie postanowienia Komisji Rewizyjnej zapadaj¹
na posiedzeniu tej komisji w formie wniosków i opinii.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej Przewodnicz¹cy lub z jego upowa¿nienia Zastêpca, przynajmniej
jeden raz w miesi¹cu.
3. Postanowienia, o których mowa w ust. 1, zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy statutowym sk³adzie
Komisji Rewizyjnej.
4. Z obrad Komisji Rewizyjnej sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Komisji bior¹cy udzia³
w posiedzeniu.
5. Obs³ugê organizacyjn¹ posiedzeñ Komisji prowadzi
Biuro Rady, które równie¿ przechowuje dokumentacjê
zwi¹zan¹ z pracami Komisji.
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