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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2111

§2

UCHWA£A Nr XXIV/161/2001
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 2 marca 2001 r.

1. Dochody z tytu³u op³at za zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych okrela siê na kwotê  90.000 z³.
2. Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
okrela siê na kwotê  90.000 z³.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2001 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), art. 109, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014) oraz art. 88 h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. Nr 49, poz.
196 z 1994 r. z pón. zm.)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w kwocie
 9.088.070 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu w kwocie  10.746.214 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Ustala siê dochody i wydatki z zakresu administracji
rz¹dowej w kwocie
 869.020 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
4. Ustala siê wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie
 3.072.273 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
5. Ustala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska w tym:
przychody
 11.000 z³
wydatki
 39.829 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
6. Ustala siê przychody i wydatki zak³adu bud¿etowego
a) przychody
 1.565.000 z³
w tym: dotacje z bud¿etu
 235.000 z³
b) wydatki
 1.565.000 z³
w tym: wp³aty do bud¿etu
 0 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
7. Bud¿et Gminy zamyka siê deficytem w kwocie 
1.658.144 z³
który bêdzie pokryty po¿yczk¹ i kredytem
Przychody § 952:
 przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym.
Po¿yczka z WFO na wysypisko w Chlewnicy i remont
oczyszczalni Warcimino  915.000 z³
kredyt na budowê Szko³y Podstawowej oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Potêgowie  797.769
§ 955:
 przychody z tytu³u innych rozliczeñ  wolne rodki
 95.375 z³
Rozchody § 992:
 sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
 150.000 z³
 sp³ata kredytu na budowê szko³y 100.000, sp³ata po¿yczki z WFO  50.000 na budowê oczyszczalni cieków w Skórowie.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 nie publikuje siê.

§3
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów i
po¿yczek oraz emisji papierów wartociowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu
bud¿etowego do kwoty nie wiêkszej ni¿ 150.000 z³.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
w bud¿ecie polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w dziale.
§4
Zobowi¹zaæ Zarz¹d Gminy do poinformowania jednostek organizacyjnych o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków tych jednostek oraz wysokoci dotacji i wp³at
do bud¿etu.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a

2112
UCHWA£A Nr XXII/107/2001
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 16 marca 2001 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Miejskiej Skórcz na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041), art.
109, art. 112, art. 116, art. 117, art. 124. art. 128 ust. 2,
ustawy z dnia 26 listopada 1989 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z
2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr
95, poz. 1041) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia
1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162,
poz. 1119 oraz z 2000 r. Nr 95, poz. 1041) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2001 w wysokoci 4.111.604 z³otych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2001 w wysokoci 6.233.557 z³otych, zgodnie z za³¹cznikiem nr2*.
* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2112, 2113
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3. ród³em pokrycia niedoboru w bud¿ecie jest po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdañsku w kwocie 2.000.000
z³otych i nadwy¿ka bud¿etowa w kwocie 121.953 z³.

Zatwierdza siê plan finansowy gminnego funduszu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na rok 2001,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 14*.

§2

§9

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dochody okrelone w § 1 obejmuj¹:
subwencjê ogóln¹ w wysokoci 5.000 z³otych,
subwencjê owiatow¹ w wysokoci 1.932.539 z³otych,
subwencjê drogow¹ w wysokoci 139.515 z³otych,
subwencjê rekompensuj¹c¹ z tytu³u ulg i zwolnieñ ustawowych 84.000 z³otych,
dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 198.580 z³otych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*,
dotacje celowe na realizacjê porozumieñ z organami
administracji rz¹dowej w wysokoci 3.000 z³otych,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*,
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 9.964 z³ote, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5*.
§3

1. Ustala siê wydatki na finansowanie zleconych gminie
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci
198.580 z³otych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
2. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*.
3. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*.
4. Przyjmuje siê prognozê d³ugu stanowi¹c¹ za³¹cznik
nr 9*.
§4
Ustala siê limity wydatków na wieloletni program inwestycji  budowa oczyszczalni cieków i kanalizacji sanitarnej w Skórczu  zgodnie z za³¹cznikiem nr 10*.

Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera za³¹cznik Nr 15* do uchwa³y bud¿etowej.
§ 10
Ustala siê dochody i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych:
1) dochody w wysokoci 51.450 z³otych,
2) wydatki w wysokoci 51.450 z³otych.
§ 11
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gania po¿yczek i
kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków do wysokoci 100.000 z³otych.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do kwoty 100.000 z³otych.
3. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gniêcia d³ugoletniej po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku w kwocie 2.000.000 z³otych. ród³em sp³aty tej po¿yczki bêd¹
dochody w³asne  podatek od nieruchomoci od osób
fizycznych i od osób prawnych.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do dokonywania zmian
w planie wydatków, z wyj¹tkiem przeniesieñ wydatków
miêdzy dzia³ami.
§ 13
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§5

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ w wysokoci do 1% planowanych wydatków w wysokoci 36.232 z³otych.
§6

2113

Ustala siê dotacje z bud¿etu gminy na rok 2001:
1) dla zak³adu bud¿etowego  Miejskie Przedszkole, w
wysokoci 207.295 z³otych, w tym:
 dzia³ 801  84.068 z³otych,
 dzia³ 854  123.227 z³otych.
2) dla instytucji kultury w wysokoci 141.109 z³ote, w tym:
 dzia³ 921 rozdz. 92109 Miejski Orodek Kultury 
85.949 z³otych
 dzia³ 921 rozdz. 92116 Biblioteka Miejska  55.160
z³ote.

UCHWA£A Nr XXIII/163/01
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 23 marca 2001 r.

§7
Ustala siê dochody i wydatki zak³adów bud¿etowych
zgodnie z za³¹cznikami nr 11*, nr 12* i nr 13*:
 przychody w wysokoci 1.038.703 z³otych,
 wydatki w wysokoci 1.142.070 z³otych.
* Za³¹czników Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nie
publikuje siê.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Chojnickiego
na 2001 rok.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z pó. zm.) oraz art. 109, 116,
122, 124, 128, 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu powiatu na rok 2001 w
wysokoci 83 717 228,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹czników Nr 1, 14, 15 nie publikuje siê.
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w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat w kwocie 11 674 900,b) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu w kwocie 3 833 280,c) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych powiatu w kwocie 38 000 000,d) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 130 000,e) podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie
490 440,f) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa w kwocie
26 937 188,g) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych sektora finansów publicznych
42 500,2. Ustala siê wydatki bud¿etu powiatu na rok 2001 w
wysokoci 84 183 895,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* niniejszej uchwa³y
w tym:
a) wydatki bie¿¹ce w kwocie 45 046 895,w tym:
 wynagrodzenia i pochodne w kwocie 31 766 226, dotacje w kwocie 1 288 566, wydatki na obs³ugê d³ugu w kwocie 50 000,b) wydatki maj¹tkowe w kwocie 39 137 000,w tym wydatki maj¹tkowe wieloletnie w kwocie
38 400 000,3. ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego w kwocie
466 667,- jest nadwy¿ka bud¿etowa z lat ubieg³ych w
kwocie 466 667,§2
Z planu dochodów i wydatków bud¿etowych wyodrêbnia siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
jednostce samorz¹du terytorialnego ustawami w kwocie
11 804 900,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Ustala siê przychody bud¿etowe w tym:
nadwy¿ka z lat ubieg³ych w kwocie 600 000,zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
2. Ustala siê rozchody bud¿etowe w tym:
sp³ata kredytu w kwocie 133 333,zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
3. Przyjmuje siê prognozê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5*.
§4
1. Ustala siê plan finansowo-rzeczowy inwestycji wieloletnich na rok 2001 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do
niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê plan finansowo-rzeczowy inwestycji bie¿¹cych na rok 2001 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹czników Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Ustala siê plan przychodów i wydatków:
1. Gospodarstw pomocniczych:
przychody
598 000,wydatki
598 000,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do niniejszej uchwa³y.
2. rodków specjalnych:
przychody
1 049 455,wydatki
1 078 955,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
przychody
445 620,wydatki
656 079,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10* do niniejszej uchwa³y.
2. Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej:
przychody
70 000,wydatki
70 000,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11* do niniejszej uchwa³y.
§7
Ustala siê dotacje z bud¿etu powiatu na 2001 rok zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12* do niniejszej uchwa³y.
§8
1. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 119 614,§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie, polegaj¹cych na przeniesieniach wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) przekazania uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przesuniêæ planowanych wydatków miêdzy paragrafami w zakresie
§ 421  § 443 w ramach rozdzia³u,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach,
4) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
do wysokoci 500 000,- z³.
5) zaci¹gania d³ugu oraz do sp³at zobowi¹zañ jednostki
samorz¹du terytorialnego do 1 000 000,- z³.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 11
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Starostwa Powiatowego i wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Hapka
* Za³¹czników Nr 8, 9, 10, 11, 12 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2114

§1

UCHWA£A Nr XXX/356/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 26 marca 2001 r.

1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2001 rok w wysokoci 6.949.122 z³,
zgodnie z Za³. Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2001 rok w wysokoci 6.921.356 z³, zgodnie z Za³. Nr 2*.
3. Ustala siê rozchody na rok 2001 w wysokoci 160.000 z³,
zgodnie z Za³. Nr 3*.
4. ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego s¹ wolne
rodki finansowe (2000 r.) w wysokoci 132.234 z³.
Za³¹cznik Nr 3* do niniejszej uchwa³y.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z dzia³alnoci finansowej Gminy Miejskiej za rok 2000 i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Miasta z tego tytu³u.
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) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z 1998 r. z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Rozpatrzyæ przedstawione przez Zarz¹d Miasta sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy Miejskiej za 2000 r.
stanowi¹ce za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
W zwi¹zku z rozpatrzeniem sprawozdania, o którym
mowa w § 1, udzieliæ absolutorium Zarz¹dowi Miasta z
tego tytu³u.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

2115
UCHWA£A Nr XXVI/208/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 27 marca 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit "d" i 10, art. 51
ust.1 i 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), art. 109, 110,
112, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz. U. z 1998 r. Nr 150, poz.
983 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§2
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami, zgodnie z Za³. Nr 4*.
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumieñ
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie z Za³. Nr 5*.
§3
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 36.830 z³.
§4
Ustala siê plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Za³. Nr 6*.
§5
Ustala siê wykaz wydatków maj¹tkowych, zgodnie z
Za³. Nr 7*.
§6
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem
inwestycyjnym, zgodnie z Za³. Nr 8*.
§7
Przyjmuje siê prognozê d³ugu Gminy zgodnie z Za³.
Nr 9*.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach danego dzia³u,
2) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na terminowych rachunkach w wybranych przez siebie bankach,
3) sp³at zobowi¹zañ z tytu³u wczeniej zaci¹gniêtej po¿yczki,
4) zaci¹gniêcia kredytu krótkoterminowego na finansowanie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etu
do wysokoci 50.000 z³,
5) zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do kwoty 250.000 z³.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubichowie
Z. Wo³oszyk

* Za³¹cznika nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr XXIV/153/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 zm.: Dz.U.Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz.
43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998r, Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) oraz art. 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014; zm.: z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr
70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, zm. 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 Gminy Damnica
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy
w kwocie
8.269.945 z³
w tym:
 dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami
763.350 z³
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
65.000 z³
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do uchwa³y.
Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie
8.481.445 z³
z tego:
a) wydatki bie¿¹ce
7.125.445 z³
w tym:
 wynagrodzenia
3.142.373 z³
 pochodne od wynagrodzeñ
736.272 z³
 dotacje
215.000 z³
 wydatki na obs³ugê d³ugu bud¿etu gminy 45.000 z³
 pozosta³e wydatki
2.986.800 z³
b) wydatki maj¹tkowe
1.356.000 z³.
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
ustawami
763.350 z³
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do uchwa³y.
4. Wydatki na finansowanie inwestycji
1.356.000 z³
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do uchwa³y.
5. Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w kwocie
65.000 z³
6. Wykaz dotacji przyznanych z bud¿etu gminy przedstawia
za³¹cznik Nr 5* do uchwa³y.
§2
1. Bud¿et gminy zamyka siê deficytem w wysokoci
211.500 z³
2. Ustala siê:
a) rozchody bud¿etu gminy w kwocie
265.000 z³
 po¿yczka z WFOiGW
100.000 z³
 kredyt z BO
75.000 z³
 kredyt na owiatê
90.000 z³
* Za³¹cznika Nr 1, 2, 3, 4, 5 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

b) przychody bud¿etu gminy w kwocie
 kredyt bankowy

476.500 z³
476.500 z³

§3
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi za³¹cznik Nr 6*.
§4
Prognoza d³ugu Gminy Damnica stanowi za³¹cznik Nr 7*.
§5
Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi stanowi za³¹cznik Nr 8*.
§6
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania d³ugu oraz
do sp³at zobowi¹zañ w wysokoci 600.000 z³.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
bud¿etowego deficytu bud¿etu gminy w wysokoci
100.000 z³.
3. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2001 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

2117
UCHWA£A Nr XVIII/126/2001
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d pkt 10; art. 51
ust. 1 i 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), art. 109,
112, 116, 118, 122, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o fnansach publicznych (Dz. U. z
1988 r. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), art. 3 i 4 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z pón. zm.)
Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2001 w
wysokoci 3.272.977 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹cznika Nr 1, 6, 7, 8 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2001 w wysokoci 3.506.810 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do
niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê przychody w kwocie 398.773 z³ i rozchody
w kwocie 164.940 z³ jako ród³o zrównowa¿enia bud¿etu, a wiêc ró¿nicy miêdzy wydatkami, a dochodami bud¿etowymi zgodnie z za³¹cznikiem nr 10* do niniejszej uchwa³y.
4. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci
39.660 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do niniejszej
uchwa³y.

§9
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do opracowania uk³adu wykonawczego bud¿etu zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
§ 10
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Gminy z zastrze¿eniem art. 61 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 203.380 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ przyjêtych w drodze porozumienia w wysokoci 9.184 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ na nieprzewidziane wydatki w wysokoci 17.200 z³.
§4
Zatwierdza siê limit wydatków, zadañ rzeczowych w
zakresie inwestycji zgodnie a za³¹cznikiem nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§5
Zatwierdza siê przychody i wydatki oraz ich przeznaczenie  gminny fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na rok 2001 w wielkociach okrelonych w
za³¹czniku nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
na 2001 rok zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do niniejszej
uchwa³y.
§7
Ustala siê prognozowany d³ug jednostki samorz¹du terytorialnego na rok 2001 zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do
niniejszej uchwa³y.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywanie przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach jednego dzia³u,
2) przekazywanie uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków ( za wyj¹tkiem wydatków osobowych),
3) lokowanie rodków bud¿etowych na terminowych rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach,
4) zaci¹ganie po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na
bie¿¹ce finansowanie wydatków w ci¹gu roku do wysokoci 100.000 z³.
5) zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do kwoty 100.000 z³.
* Za³¹cznika Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
A. Suchomski

2118
UCHWA£A Nr XXIV/155/2001
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Sadlinki na 2001
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. d 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) art. 109, 110, 112, 116, 118, 124, 128,
ust. 2, 3, 134, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1999 r. Nr 38
poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 788, Nr 110 poz.
1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136 oraz zgodnie
z art. 88 h ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (j.t. Dz. U. z 1994 r. Nr 49,
poz. 196 z pón. zm.) Rada Gminy w Sadlinkach uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu Gminy na rok 2001 w
wysokoci 6.590.160,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1 obejmuj¹:
 dotacjê celow¹ na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 483.600,-z³,
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych na kwotê 50.000,-z³.
§2
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu Gminy na rok 2001 w
wysokoci 6.373.840,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
2. Wydatki uchwalone w § 2 ust. 1 obejmuj¹:
 wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej w kwocie 483.600,-z³,
 wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych na kwotê 50.000,
 wydatki maj¹tkowe na kwotê 881.300,-z³ zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 3*,
 tworzy siê rezerwê ogóln¹ na kwotê 26.500,-z³.
* Za³¹cznika Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.

Poz. 2118, 2119, 2120, 2121
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§3
Ustala siê nadwy¿kê dochodów nad wydatkami w kwocie 216.320,-z³ z przeznaczeniem na sp³atê kredytu i po¿yczki zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§4
Uchwala siê plan przychodów i wydatków rodków
specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§5
Ustala siê plan wydatków zwi¹zany z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2002-2003 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§6

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz z opini¹ Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdañsku, uchwala co nastêpuje:
§1
Udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Gminy w Chmielnie za rok 2000.
§2
Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2000 r.
stanowi za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
na 2001 r. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§7

2120

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem miêdzy Dzia³ami.

UCHWA£A Nr XXV/168/01
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 25 kwietnia 2001 r.

§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy w Sadlinkach do zaci¹gania po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków do kwoty 100.000,-.
§9
Zarz¹d Gminy w Sadlinkach sporz¹dzi harmonogram
realizacji dochodów i wydatków bud¿etowych w podziale na kwarta³y.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
od dnia 1 stycznia 2001r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ

2119
UCHWA£A Nr XXI/184/2001
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy za 2000 r.

w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu powiatu za 2000 r.
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.
578 ze. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyj¹æ sprawozdanie z wykonania bud¿etu powiatu
za 2000 rok.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Hapka

2121
UCHWA£A Nr XXVI/28/2001
Rady Gminy Wicko
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 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) oraz art. 136, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014)
Rada Gminy w Chmielnie, po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania bud¿etu gminy za 2000 r. i zapoznaniu siê z

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) 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 zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:

* Za³¹cznika Nr 4, 5, 6, 7, nie publikuje siê.

* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2121, 2122, 2123

 2436 

§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych na rok
2000 zamykaj¹ce siê kwotami:
1. dochody: plan
7.091.612.wykonanie
6.827.816.w tym dotacja na zadania zlecone
plan
728.706.wykonanie
726.255,2. wydatki: plan
7.308.242.wykonanie
6.657.330.w tym dotacja na zadania zlecone
plan
728.706.wykonanie
736.266,-

nej Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia 18 kwietnia
2001 r. opiniuj¹ca pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Gminy z tytu³u wykonania bud¿etu za
2000 rok.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Batkowski

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wicku
J. Woronowicz

2122
UCHWA£A Nr XXII/135/2001
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy z
tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2000.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) oraz art. 136
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z
2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr
95, poz. 1041) Rada Gminy w Skórczu po rozpatrzeniu
sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2000 i
zapoznaniu siê z opini¹ i wnioskiem Komisji Rewizyjnej z
dnia 4 kwietnia 2001 r. oraz uchwa³¹ Nr 57/III/2001 sk³adu
orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia 18 kwietnia 2001 r. opiniuj¹c¹ pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Gminy z tytu³u wykonania
bud¿etu za 2000 rok uchwala, co nastêpuje:
§1
Udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Gminy z tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2000.
§2
Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:
1. Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 kwietnia 2001 r. do
wykonania bud¿etu gminy za rok 2000.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w
sprawie absolutorium dla Zarz¹du Gminy za rok 2000.
3. Uchwa³a Nr 57/III/2001 sk³adu orzekaj¹cego Regional-

2123
UCHWA£A Nr XVI/130/2001
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2000.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) oraz art. 136 ustawy z
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014), po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych gminie
za rok 2000 zamykaj¹ce siê kwotami:
1. Dochody plan 6.042.410,-z³
wykonanie 5.768.541,-z³
w tym:
dotacje na zadania zlecone 667.166 z³
wykonanie 665.277 z³
2. Wydatki plan 6.002.132,- z³
wykonanie 5.663.866,- z³
w tym:
wydatki na zadania zlecone plan 667.166 z³
wykonanie 665.277 z³
3. Bud¿et zamyka siê wynikiem 104.675 z³ stanowi¹cym nadwy¿kê bud¿etow¹.
§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
L. Lipiñski
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2124
UCHWA£A Nr XXV/172/2001
Rady Gminy Potêgowo
z 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy
z 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 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) oraz art. 136
ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), po wys³uchaniu opinii komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Potêgowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za rok
2000, zamykaj¹ce siê kwotami:
1) dochody plan 9.567.326 z³
wykonanie 9.542.401 z³
w tym:
dotacje na zadania zlecone plan 1.280.058 z³
wykonanie 1.277.125 z³.
2) wydatki plan 9.658.426 z³
wykonanie 9.455.335 z³
w tym:
dotacje na zadania zlecone
plan 1.280.058 z³
wykonanie 1.277.125 z³.
3) bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ w kwocie 87.066 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w trybie w³aciwym
dla przepisów prawa miejscowego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a

2125
CUHWA£A Nr XXI/337/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2000.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) i art.
136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rady Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Przyj¹æ sprawozdanie Zarz¹du Gminy Chojnice z wykonania bud¿etu za 2000 rok.
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

2126
UCHWA£A Nr XIX/132/2001
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 30 kwietnia 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy z
tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2000.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i
Nr 231 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 oraz z
1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126) oraz art. 136
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38 poz.
360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255
oraz z 2000 r. Nr 6 poz. 69 i Nr 12 poz. 136) Rada Gminy w
Osiecznej:
po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2000 i zapoznaniu siê z ocen¹ i wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2001 r. oraz uchwa³¹
Nr 59/III/2001 sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia 23 kwietnia 2001 r. opiniuj¹c¹ pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy w Osiecznej w sprawie udzielenia absolutorium
zarz¹dowi Gminy z Tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2000
uchwala, co nastêpuje:
§1
Udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Gminy z tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2000.
§2
Za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y s¹:
1. Ocena wykonania bud¿etu gminy za rok 2000
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej.
§3
Uchwa³ê bez za³¹czników, og³asza siê przez wywieszenie jej treci na tablicach og³oszeñ we wsiach so³eckich i
w Urzêdzie Gminy Osieczna.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
A. Suchomski

2127
UCHWA£A Nr XXIV/390/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 96/8 po³o¿onej
w Paw³owie, gm. Chojnice z przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo  mieszkaln¹.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr
231 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 oraz 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 91 poz. 1009,
Nr 95 poz. 1041) oraz art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25 art. 2629 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z
pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 96/8 po³o¿onej w Paw³owie, gm.
Chojnice w granicach okrelonych na za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan o którym mowa w § 1 obejmuje teren dzia³ki nr
96/8 po³o¿onej w Paw³owie, gm. Chojnice
§3
Przedmiotem ustaleñ planu o którym mowa w § 1 jest
teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej oznaczony na rysunku planu symbolem U/MN,
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹:
1) granica opracowania i uchwalenia planu,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 niniejszej Uchwa³y,
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady Gminy w Chojnicach,

3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Ustala siê teren przeznaczony pod zabudowê us³ugowo  mieszkaln¹ oznaczony na rysunku planu, o którym mowa w § 1 symbolem U/MN.
2. Na terenie o którym mowa w ust.1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy do II kondygnacji,
2) nieprzekraczalna w stronê drogi linia zabudowy jak
na rysunku planu,
3) powierzchnia biologicznie czynna (niezabudowana
i nieutwardzona) min. 20 %,
4) ewentualna uci¹¿liwoæ dzia³alnoci us³ugowej nie
mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne dzia³ki lub
dzia³ek stanowi¹cych w³asnoæ jednego inwestora,
5) pomieszczenia mieszkalne i wszelkie pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej powinny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
6) zaleca siê zastosowanie wzorców budownictwa regionalnego,
7) wyznacza siê tymczasow¹ orientacyjn¹ strefê ochronn¹ wzd³u¿ przebiegu linii energetycznej WN (po 20,0
m od osi linii); lokalizacja obiektów kubaturowych w
strefie jest mo¿liwa po jej likwidacji, po uzyskaniu
zgody Zak³adu Energetycznego lub po przeprowadzeniu badañ umo¿liwiaj¹cych wyznaczenie faktycznej strefy uci¹¿liwoci linii WN.
3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) inn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod warunkiem zachowania warunków o których mowa w ust. 2 pkt 4
i pkt 5,
2) wykorzystanie terenu tylko pod dzia³alnoæ us³ugow¹,
3) wtórny podzia³ nieruchomoci na maks. 2 dzia³ki
(orientacyjny podzia³ pokazany na rysunku planu).
§7
Uchwala siê ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru objêtego planem o nastêpuj¹cej treci:
1) zaopatrzenie w wodê projektowanych obiektów z
istniej¹cego wodoci¹gu,
2) odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej; nie dopuszcza siê do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki
ciekowej,
3) zasilanie w energiê elektryczn¹ lini¹ kablow¹ niskiego napiêcia z projektowanej stacji transformatorowej s³upowej SN/nn zlokalizowanej poza obszarem
opracowania,
4) owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC,
5) nale¿y wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia i segregowania odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹
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wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia
lub utylizacji,
6) zaleca siê zastosowaæ ogrzewanie ekologiczne budynków np elektryczne, olejowe lub gazowe,
7) wody opadowe z utwardzonych powierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu powinny byæ podczyszczane w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§8
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ wprowadziæ zmianê w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice uchwalonym
Uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z
dnia 30stycznia 1992 r. z pón. zm.) polegaj¹c¹ na wprowadzeniu na rysunku planugranic obowi¹zywania niniejszego planu miejscowego zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§9
Uchwala siê dla terenu objêtego planem 30 % jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Chojnicach.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

2128
UCHWA£A Nr XXIV/397/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki nr 26/10 we wsi Paw³ówko gm.
Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art.
art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 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 91, poz. 1009, Nr
95, poz 1041) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego te-
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renu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki nr 26/
10 we wsi Paw³ówko gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 26/10 po³o¿on¹ w pó³nocnej
czêci wsi Paw³ówko gm. Chojnice, po pó³nocno  wschodniej stronie drogi lokalnej ³¹cz¹cej drogê wojewódzk¹
nr 240 Chojnice  Tuchola  wiecie z drog¹ krajow¹ nr
22 Cz³uchów  Chojnice  Starogard Gdañski  Czarlin.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN;
2) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug, oznaczony na
rysunku planu literami MU;
3) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu literami KL.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cej drogi, osi gazoci¹gu w/c oraz ogrodzenia stacji redukcyjno  pomiarowej Io.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
2. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
oznaczony na rysunku planu literami MU.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹;
2) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie ga-
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ra¿y) wolno stoj¹cych ewentualnie dobudowanych
do budynku mieszkalnego  tworz¹cych z nim jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹;
3) wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych;
4) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych, którego wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza siê:
1) budowê obiektów us³ugowych (w tym handlowych)
wolno stoj¹cych;
2) po³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w jednym obiekcie;
3) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹),
spe³niaj¹c¹ wymóg zastosowania takiej technologii,
aby uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza
granice zewnêtrzne terenu  w/w dzia³alnoæ nie
mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na dzia³ce w³asnej inwestora  pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w
zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne
rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
5. Na terenach, o których mowa w ust.1 i ust. 2, nakazuje
siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu;
2) pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo oraz dodatkowe miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla realizowanego profilu us³ugi;
4) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci
uzbrojenia terenu  drzewa i krzewy nie mog¹ byæ
nasadzone w odleg³oci mniejszej ni¿ 3,0 m po obu
stronach gazoci¹gu;
5) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
6) podczyszczaæ wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów przed odprowadzeniem do odbiornika w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach;
7) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki.
6. Na terenach, o których mowa w ust.1 i ust. 2, ustala
siê zgodnie z rysunkiem planu:
1) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy mieszkaniowej i innej, zgodnej z przeznaczeniem terenu, z wy³¹czeniem
budynków u¿ytecznoci publicznej, w odleg³oci 8,0
m od linii rozgraniczaj¹cej drogi lokalnej oraz 20,0

Poz. 2128

m od osi gazoci¹gu w/c DN 150 i ogrodzenia stacji
redukcyjno  pomiarowej Io  dla budynków gospodarczych oraz gara¿y odleg³oæ tê mo¿na zmniejszyæ
z 20,0 m do 15,0 m;
2) strefê ochronn¹ istniej¹cego gazoci¹gu w/c DN 150,
w obrêbie której nie wolno gara¿owaæ pojazdów,
urz¹dzaæ sk³adowisk materia³ów, lokalizowaæ szklarni
i tuneli foliowych.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 2, ustala siê zgodnie
z rysunkiem planu:
1) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków u¿ytecznoci publicznej, w odleg³oci 35,0 m od osi gazoci¹gu w/c DN 150;
2) tymczasow¹ strefê ochronn¹ istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN  15 kV w odleg³oci 5,0 m (licz¹c w poziomie ) od skrajnego
przewodu, któr¹ nale¿y braæ pod uwagê przy projektowaniu i realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ  w/w strefa ulegnie zniesieniu po likwidacji
linii elektroenergetycznej  do tego czasu wewn¹trz
strefy wprowadza siê zakaz zabudowy kubaturowej.
8. Formê budynków, na terenach okrelonych w ust. 1 i
ust. 2, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne i us³ugowe o wysokoci do II
kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
4) poziom posadowienia parteru budynków  max. 1,0
m powy¿ej redniej pierwotnej wysokoci terenu;
5) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do form
wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej a architektura projektowanych budynków gospodarczych
i us³ugowych musi harmonizowaæ z architektur¹
budynków mieszkalnych;
6) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno.
9. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2:
1) obiekty mo¿na lokalizowaæ wy³¹cznie z zachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na
rysunku planu, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i ust.
7 pkt 1, z jednoczesnym uwzglêdnieniem odleg³oci od istniej¹cego gazoci¹gu w/c DN 150 oraz terenu stacji redukcyjno  pomiarowej Io, zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
sieci gazowe  projekt zagospodarowania dzia³ki
nale¿y uzgodniæ z Polskim Górnictwem Naftowym i
Gazownictwem S.A. w Warszawie  Regionalnym
Oddzia³em Przesy³u w Gdañsku;
2) na inwestora nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania
projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
10. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nale¿y zachowaæ istniej¹ce oczko wodne oraz wartociowe zadrzewienie.
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1. Wyznacza siê teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu literami KL, przeznaczony docelowo dla realizacji celów publicznych  na poszerzenie przylegaj¹cej
drogi lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

UCHWA£A Nr XV/177/01
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 28 grudnia 2001 r.

§8
1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków do projektowanej kanalizacji
sanitarnej.
Do czasu objêcia terenu ogólnowiejskim uk³adem kanalizacyjnym, dopuszcza siê tymczasowe gromadzenie cieków w szczelnych bezodp³ywowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych na cieki, po uzyskaniu pozytywnej opinii w³aciwego terenowo pañstwowego inspektora sanitarnego, z udokumentowaniem
wywozu cieków na punkt zlewny oczyszczalni  z chwil¹ wybudowania kolektora powstaje obowi¹zek bezwzglêdnej likwidacji zbiorników i odprowadzenia cieków do wiejskiego systemu kanalizacji.
3. Pobór energii elektrycznej przy³¹czem z projektowanej
linii kablowej nn ze stacji transformatorowej zlokalizowanej poza granicami opracowania.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC.
4. Nale¿y zastosowaæ niskoemisyjne ród³a ogrzewania
budynków  nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30
stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na
za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XVII/127/1999 Rady Gminy Pszczó³ki w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytu³u podatków i innych op³at stanowi¹cych dochody Gminy Pszczó³ki.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.
431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z
1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 44, z
1992 r. Nr 21 poz. 86 z 1994 Nr 123 poz. 600 i Nr 91 poz.
409 i Nr 149 poz. 704 z 1996r., z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr
107 poz. 689, Nr 121 poz. 770, Nr 123 poz. 780, z 1998 r.
Nr 106 poz. 668, Nr 150 poz. 983, Nr 160 poz. 1058 oraz z
2000 r. Nr 88 poz. 983, Nr 95 poz. 1041 i Nr 122 poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 111 poz. 1197 i Nr 1197 i Nr 125 poz.
1371) oraz art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón. zm.)
Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W Uchwale Rady Gminy Pszczó³ki Nr XVII/127/99 z dnia
20 grudnia 1999 r. skrela siê w ca³oci dotychczasow¹ treæ § 2.
2. § 2 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
Inkasentami s¹ nastêpuj¹ce osoby fizyczne:
a) So³tys wsi Kolnik,
b) So³tys wsi Kleszczewko,
c) So³tys wsi Pszczó³ki,
d) So³tys wsi Ulkowy,
e) So³tys wsi Ró¿yny,
f) So³tys wsi Skowarcz,
g) Krystyna Kot w so³ectwie Rêbielcz,
h) So³tys wsi Ostrowite,
i) So³tys wsi ¯elis³awki.
§2
Pozosta³e paragrafy uchwa³y Nr XVII/127/99 z dnia 20
grudnia 1999 r. Rady Gminy Pszczó³ki pozostaj¹ bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr XXXIII/128/2001
Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dop³at rodziców do kosztów posi³ków Gminnego Przedszkola w Lipuszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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), w zwi¹zku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 wraz z pón.zm.) Rada Gminy Lipuszu uchwala,
co nastêpuje:

1) ulicy bocznej od ulicy Kopernika w kierunku wschodnim ozn. jako dzia³ka Nr 136 nazwê:
W³adys³awa Komara,
2) ulicy bocznej od ulicy Kopernika w kierunku wschodnim ozn. jako dzia³ka Nr 114 nazwê:
Janusza Sid³y,
3) ulicy ³¹cz¹cej ulice Paderewskiego z ulic¹ A.F. Modrzewskiego ozn. jako dzia³ki Nr 93/17 i Nr 92/5 nazwê:
Stefana Banacha
§2
Szczegó³owy przebieg ulic, o których mowa w § 1, okrelaj¹ mapy stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1 i Nr 2 do uchwa³y*.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
1. Ustala siê wysokoæ miesiêcznej dop³aty rodziców do
kosztów posi³ków za wy¿ywienie jednego dziecka w
kwotowej wysokoci:
1) za pe³ne wy¿ywienie  3 posi³ki  70,- z³
2) za dwa posi³ki  niadanie i obiad  50,- z³
3) za jeden posi³ek  obiad  30,- z³
4) za jeden posi³ek  niadanie  20,- z³
5) za jeden posi³ek  podwieczorek  10,- z³
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXII/123/2001 Rady Gminy w
Lipuszu z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie ustalenia
wysokoci dop³at rodziców do kosztów posi³ków Gminnego Przedszkola w Lipuszu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Bekisz

2131
UCHWA£A Nr XXXIII/266/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powsta³ym ulicom w
Pruszczu Gdañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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
oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

2132
UCHWA£A Nr XXXVII/287/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
uchwa³a w sprawie ulgi przy sprzeda¿y domów mieszkalnych komunalnych w zabudowie szeregowej na rzecz
najemców.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622
oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w
zwi¹zku z art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz art. 70 ust. 2 i 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Miasta uchwala
co nastêpuje:
§1
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski do stosowania przy sprzeda¿y domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski na rzecz najemców, 90% ulgi w
cenie sprzeda¿y ustalonej przy uwzglêdnieniu wartoci
budynku okrelonej przez bieg³ego.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

§1
Nadaje siê ni¿ej okrelonym, nowo powsta³ym ulicom,
po³o¿onym w Pruszczu Gdañskim nastêpuj¹ce nazwy:

* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr XLI/322/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdañski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622
oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr
89, poz. 971) oraz art. 15 ust. 1 pkt. 1 i art. 16 pkt. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XV/104/99 Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 13 padziernika 1999 r. (tekst jednolity  za³¹cznik do uchwa³y Nr XV/104/96 r. z dnia 13
padziernika 1999 r. opublikowany w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z 1999 r. Nr 137, poz.
1154) zmienionym uchwa³¹ Nr XL/311/2001 r. z dnia 28
listopada 2001 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Statut jednostki pomocniczej okrela, w szczególnoci:
1) nazwê i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej
3) organizacjê i zadania organów jednostki pomocniczej
4) zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji
5) zakres i formy kontroli i nadzoru Rady Miasta nad
dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej,
2) w § 15 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
5. Miasto mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ z tymi
jednostkami samorz¹du terytorialnego.
3) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Rada sk³ada siê z 21 radnych.
4) w § 22 dodaje siê ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w
sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w
ci¹gu miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
5. Niepodjêcie uchwa³y, w ci¹gu jednego miesi¹ca od
dnia z³o¿enia rezygnacji jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹c, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.
5) w § 26 ust. 1:
a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalenie wynagrodzeñ przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o
kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
b) dodaje siê punkt 21, 22, 23 i 24 w brzmieniu:
21) wspieranie i upowszechnianie idei samorz¹dowej,
22) promocja gminy,
23) wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi,
24) wspó³praca ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
6) w § 27 ust. 9 otrzymuje brzmienie
9. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje, przewodnicz¹cego i
wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta oraz bêd¹cych
cz³onkami Zarz¹du.
7) w § 30 dodaje siê ust. 3 i 4 w brzmieniu:
3. Radny nie mo¿e pe³niæ funkcji kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej oraz jego zastêpcy.
4. Radny lub cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u w
g³osowaniu w Radzie, w Zarz¹dzie ani Komisji, jeli
dotyczy ono jego interesu prawnego.
8) w § 58 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Bez zgody Zarz¹du Rada nie mo¿e wprowadziæ w
projekcie bud¿etu miasta zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia
w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§2
W za³¹czniku Nr 5 do statutu gminy miejskiej Pruszcz
Gdañski  Regulamin Rady Miasta, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
Rada sk³ada siê z 21 radnych
2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem
wspólnoty samorz¹dowej, nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.
3) § 12 otrzymuje brzmienie:
1. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad Rady.
2. Sesje zwo³uje przewodnicz¹cy Rady w miarê potrzeby, nie rzadziej ni¿ jeden raz na kwarta³. Do
zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego.
4. W przypadku nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
4) w § 17 otrzymuje brzmienie:
1. Wy³¹czenie jawnoci obrad sesji mo¿e wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Przewodnicz¹cy obrad og³asza wy³¹czenie jawnoci obrad podaj¹c podstawê prawn¹.
5) w § 18 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
5. Na wniosek Burmistrza, Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d, a projekt wp³yn¹³ do Rady co
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji rady.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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6) w § 24 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
5. Zmiany porz¹dku obrad zapadaj¹ bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
7) § 58 otrzymuje brzmienie:
1. Z wnioskiem w sprawie absolutorium wystêpuje
Komisja Rewizyjna. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w
Gdañsku.
2. Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi
absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem
wniosku o odwo³anie Zarz¹du, chyba, ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego zosta³ odwo³any z innej
przyczyny. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o
udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium.
3. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady.
4. 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 Zarz¹dowi
absolutorium. Po zapoznaniu siê z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady o nieudzieleniu absolutorium i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du, Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d wiêkszoci¹ 3/
5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z tym ¿e:
1) w § 1 punkt 3
2) w § 2 punkt 1, maj¹ zastosowanie do kadencji nastêpuj¹cych po kadencji, w czasie której uchwa³a
wesz³a w ¿ycie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

2134
UCHWA£A Nr XXIX/225/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 23 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2000.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 61 ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.496 i
Nr 132, poz.622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041), 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 Miejska w Bytowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Miejskiego z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych
za rok 2000, zamykaj¹ce siê kwotami:
1. dochody:
plan
26.755.560 z³
wykonanie
27.423.838 z³
w tym:
dotacje na zadania zlecone
2.084.333 z³
wykonanie
2.082.649 z³
2. wydatki:
plan
28.859.933 z³
wykonanie
28.570.527 z³
w tym:
wydatki na zadania zlecone
plan
2.084.333 z³
wykonanie
2.082.649 z³
3. Rok 2000 zamkn¹³ siê niedoborem bud¿etowym w
wysokoci 728.318 z³ na planowany 2.104.373 z³
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
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