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UCHWA£A Nr XXVI/207/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 7 lutego 2001 r.

UCHWA£A Nr XXIV/162/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 14 lutego 2001 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/57/99 Rady Miejskiej
w Bytowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia
planu sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów publicznych na terenie gminy Bytów.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Gardeja na 2001
rok.

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
z pón. zm.) Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VII/57/99 Rady Miejskiej w Bytowie z
dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci
szkó³ podstawowych i gimnazjów publicznych na terenie
gminy Bytów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w za³¹czniku nr 1 w pkt 3 Obwód Szko³y Podstawowej Nr 2 w Bytowie przy ulicy Podzamcze 34 
a) ust.1 lit.a po wyrazach Styp-Rekowskiego dodaje siê wyrazy:
z wy³¹czeniem odcinka pomiêdzy ulicami 1-go
Maja i Cich¹,
b) ust.1 lit.a skrela siê wyrazy:
Pochy³a, Kociuszki, Cicha oraz M¹drzechowo;
c) ust.1 lit.b po wyrazie Przemys³owa dodaje siê
wyrazy:
Ceynowy, Dzia³kowa, Gdañska, Majkowskiego, Mostnika, Mi³a, Pogodna, S³oneczna, Sêdzickiego, Wybickiego, Bernarda
Wery,
2) w za³¹czniku nr 1 w pkt 4 Obwód Szko³y Podstawowej Nr 5 w Bytowie przy ulicy M³yñskiej 11,
a) ust. 2 lit.a dodaje siê wyrazy:
Pochy³a, Kociuszki, Cicha, Styp-Rekowskiego  zawarta pomiêdzy ulicami 1-go Maja i
Cich¹ oraz M¹drzechowo,
b) ust. 2 lit.b skrela siê wyrazy:
Mi³a, Pogodna, Bernarda Wery,
c) ust. 2, lit. c, skrela siê wyrazy:
Ceynowy, Mostnika, Majkowskiego, Sêdzickiego, Dzia³kowa, Gdañska, S³oneczna,
Wybickiego.
§2
Po zmianie obwodów nabór uczniów do klas I w Szko³ach Podstawowych Nr 2 i 5 nast¹pi z dniem 1 wrzenia
2001 r. od rocznika 1994.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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. 109, ust. 1, 110, ust. 1 i 2, 112, 116, ust. 1, 2, 3 i 4,
117, ust. 1 i 2, 118, 124 i 128, ust. 2 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 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.
1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) i w oparciu o
treæ art. 88 h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o
ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr
49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr
96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109,
poz. 1157) oraz Uchwa³y Nr XIV/81/99 Rady Gminy w
Gardei z dnia 27 padziernika 1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu gminy Gardeja oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych
projektowi bud¿etu i Uchwa³y Nr XVI/102/2000 Rady
Gminy w Gardei z dnia 2 lutego 2000 r. o zmianie Uchwa³y Nr XIV/8 1/99 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 padziernika 1999 roku w sprawie procedury uchwalania bud¿etu gminy Gardeja oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi bud¿etu
Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy Gardeja na 2001
rok w wysokoci
9.949.755 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci
767.450 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
2) Dochodów z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 77.350 z³
§2
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy Gardeja na 2001
rok w wysokoci
10.011.755 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê
³¹cznie na wydatki bie¿¹ce kwotê
9.521.755 z³
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
5.227.734 z³
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.
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b) wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami
767.450 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
c) wydatki na obs³ugê d³ugu gminy
40.000 z³
d) wydatki jednostek pomocniczych
171.594 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
e) wydatki remontowe
157.136 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
3. Wydatki maj¹tkowe
490.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
4. Kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
78.996 z³
5. Wprowadza siê zmiany do planu wieloletnich zadañ
inwestycyjnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§3
1. Deficyt bud¿etu gminy w wysokoci 62.000 z³ sfinansuje siê z nastêpuj¹cych róde³:
1) Zaci¹gniêcie kredytu i po¿yczki w wysokoci
300.000 z³
2) Rozdysponowanie nadwy¿ki bud¿etowej w kwocie
238.000 z³
Zestawienie przychodów i rozchodów bud¿etu gminy, o których mowa w ust. 1 zawiera za³¹cznik Nr 8*.
§4
1. Uchwala siê plany przychodów i wydatków:
Zak³adu bud¿etowego i rodka specjalnego:
 przychody  1.003.930 z³
 wydatki  994.055 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
2. Uchwala siê dotacjê przedmiotow¹ dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gardei w wysokoci
79.495 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
§5
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
 przychody  40.000 z³,
 wydatki  38.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.
§6
Tworzy siê rezerwy:
1. Ogólna w wysokoci
2. Celowa w wysokoci

90.000 z³
40.000 z³
§7

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§8

Zarz¹d Gminy sporz¹dzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków bud¿etowych w podziale na kwarta³y.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

2138
UCHWA£A Nr XXIX/186/2001
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 23 lutego 2001 r.
uchwa³a bud¿etowa na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 z 1997 r., Nr 9, poz.43, Nr 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, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia a 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014) oraz art. 87 ust 2 a ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. Nr 49
z 1994 r., poz. 196 z pón. zm.) Rada Miejska w Prabutach
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta i gminy w wysokoci z³ 15.216.047,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej zleconych gminie ustawami w wysokoci
1.147.780 z³,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y*.
2) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci 150.000 z³,-.
§2

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów
wartociowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu
roku bud¿etowego deficytu bud¿etowego do wysokoci
200.000 z³
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych
na przeniesieniach wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
3. Lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych i innych ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.

1. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta i gminy w wysokoci 14.997.150 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê
³¹cznie na:
1) wydatki bie¿¹ce kwotê 13.239.370 z³,w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
9.207.860 z³,b) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie, w wysokoci
1.447.780 z³,zgodnie z za³. Nr 3*

* Za³¹czników Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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c) wydatki na obs³ugê d³ugu miasta i gminy w wysokoci
260.000 z³,2) wydatki inwestycyjne w wysokoci
350.000 z³,-,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa³y*.
3. Kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje ponadto:
1) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 150.000 z³.
4. Okrela siê przychody bud¿etu miasta i gminy w wysokoci 207.403 z³,- pochodz¹ce z wolnych rodków.
5. Okrela siê rozchody bud¿etu miasta i gminy w wysokoci 426.000 z³,-, które to stanowi¹ sp³atê rat kredytów, przypadaj¹cych w r. 2001.
§3
Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu gminy na koniec
roku bud¿etowego w wysokoci 1.278.000 z³,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§5
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta i Gminy do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etowego do wysokoci z³ 400.000;
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem
przeniesieñ miêdzy dzia³ami,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunek bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2001.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko

2139
UCHWA£A Nr XXVIII/349/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Chojnice na
2001 r.
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. 124 i 128 ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê bud¿et miasta na 2001 r. w nastêpuj¹cej
wysokoci:
1) dochody
53.265.482 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2) wydatki
55.833.638 z³
 wydatki bie¿¹ce
42.291.588 z³
w tym:
 wynagrodzenia
19.004.345 z³
 pochodne od wynagrodzeñ
4.138.334 z³
 dotacje
1.187.255 z³
 wydatki na obs³ugê d³ugu
72.400 z³
 pozosta³e wydatki
17.889.254 z³
 wydatki maj¹tkowe
13.542.050 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego w kwocie
2.568.156 z³ s¹ przychody bud¿etowe szczegó³owo okrelone w § 3 ust. 1 niniejszej uchwa³y.
§3
1. Ustala siê przychody bud¿etowe w wysokoci
4.951.156 z³
w tym:
 po¿yczka z Banku Ochrony rodowiska w Bydgoszczy
500.000 z³
po¿yczki i kredyt z lat ubieg³ych  wolne rodki
763.156 z³
 kredyt komercyjny
1.800.000 z³
 emisja obligacji komunalnych
1.700.000 z³
 po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Gdañsku
188.000 z³
2. Ustala siê rozchody bud¿etowe w wysokoci
2.383.000 z³
w tym:
 sp³ata po¿yczek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku
400.000 z³
 sp³ata rat kredytu komercyjnego na kartê nauczyciela
1.800.000 z³
 sp³ata rat kredytu komercyjnego na inwestycje
183.000 z³
§4
1. Okrela siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ
zleconych ustawami:
 dotacje
2.606.830 z³
 wydatki
2.606.830 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y*.
2. Okrela siê plan finansowy dochodów bud¿etu pañstwa zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
63.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y*.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4 nie publikuje siê.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§5

§ 14

Okrela siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych:
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
305.000 z³
 wydatki na realizacjê programu
305.000 z³

Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do ³¹cznej kwoty 1.000.000 z³.

§6

§ 16

1. Ustala siê wykaz w³asnych zadañ inwestycyjnych oraz
róde³ ich finansowania w wysokoci: 12.270.050 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wykaz wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do niniejszej
uchwa³y*.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

§7

2140

Ustala siê nastêpuj¹ce kwoty przychodów i wydatków
zak³adu bud¿etowego OSiR:
1) przychody
594.500 z³
2) wydatki
537.622 z³
§8
Ustala siê plan finansowy rodka specjalnego rodki
na drogi:
 przychody w wysokoci
61.800 z³
 wydatki w wysokoci
89.633 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej uchwa³y*.
§9
Ustala siê plan finansowy funduszu celowego Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej:
 przychody w wysokoci
100.000 z³
 wydatki w wysokoci
106.374 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do niniejszej uchwa³y*.
§ 10
1. Ustala siê ogóln¹ kwotê dotacji podmiotowych:
 dla zak³adu bud¿etowego OSiR
138.500 z³
 dla instytucji kultury  Dom Kultury
459.700 z³
 dla Katolickiej Szko³y Podstawowej i Katolickiego
Gimnazjum
250.000 z³
2. Ustala siê kwotê pozosta³ych dotacji celowych w wysokoci
339.055 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do niniejszej uchwa³y*.
§ 11
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumieñ
w tym:
1) dochody
320.548 z³
2) wydatki
419.300 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do niniejszej uchwa³y*.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do dokonywania zmian
w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w
ramach dzia³u.
§ 13
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gania d³ugu oraz
do sp³at zobowi¹zañ jednostki samorz¹du terytorialnego
do wysokoci wydatków okrelonych w niniejszej uchwale.
* Za³¹czników Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 nie publikuje siê.

§ 15
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta.

UCHWA£A Nr XXIV/197/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 6 lutego 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 z 1997 r., Nr 9, poz.43, Nr 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. 48 ust. 1 pkt. 1, art. 110, 116, 124 i 128 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155 poz. 1014) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci:
14 838 123,00 z³
z tego:
1) podatki ustalone i pobierane na podstawie odrêbnych ustaw
4 443 545,00 z³
 podatek rolny
1 009 940,00 z³
 podatek leny
15 088,00 z³
 podatek od nieruchomoci
3 079 221,00 z³
 podatek od rodków transportowych
21 296,00 z³
 podatek od czynnoci cywilno prawnych
210 000,00 z³
 od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych,
op³acane w formie karty podatkowej 72 000,00 z³
 od spadków i darowizn
26 800,00 z³
 od posiadania psów
4 200,00 z³
 zaleg³oci z podatków zniesionych
5 000,00 z³
2) wp³ywy z op³at
390 900,00 z³
 op³ata skarbowa
84 000,00 z³
 op³ata targowa
59 000,00 z³
 op³aty lokalne
247 900,00 z³
3) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
200 000,00 z³
4) udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa
1 113 433,00 z³
 z podatku dochodowego od osób fizycznych
1 099 393,00 z³
 z podatku dochodowego od osób prawnych
14 040,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2.

3.

4.
5.
6.

5) dochody z maj¹tku gminy
2 054 355,00 z³
6) Dochody uzyskiwane przez jednostki bud¿etowe
66 604,00
7) Subwencje:
4 539 299,00
 Czêæ podstawowa subwencji ogólnej 75 544,00
 Czêæ owiatowa subwencji ogólnej 3 749 349,00
 Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla
gmin
714 406,00
8) Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania z zakresu administracji rz¹dowej
805 550,00
9) Dotacja celowa z Gminy Sztutowo na realizacjê
zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumienia na modernizacjê oczyszczalni 983 850,00
10) Dotacje celowa otrzymana z funduszy celowych na
realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych
16 087,00
11) Odsetki od rodków finansowych gminy gromadzone na rachunkach bankowych
43 200,00
12) Odsetki od nieterminowo regulowanych nale¿noci
166 000,00
13) Pozosta³e wp³ywy
11 700,00
14) rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
3 600, 00
Szczegó³owy podzia³ dochodów zawiera za³¹cznik nr
1 i 2*.
Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
14 603 123,00
1) dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo
38 199,00
2) dz. 600 Transport i ³¹cznoæ
127 900,00
3) dz. 630 Turystyka
143 500,00
4) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
201 650,00
5) dz. 710 Dzia³alnoæ us³ugowa
90 500,00
6) dz. 750 Administracja publiczna
2 017 944,00
w tym zadania zlecone
67 330,00
7) dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
176 856,00
8) dz. 757 Obs³uga d³ugu publicznego
566 052,00
9) dz. 758 Ró¿ne rozliczenia
185 971,00
10) dz. 801 Owiata i wychowanie
4 755 108,00
11) dz. 851 Ochrona zdrowia
200 000,00
12) dz. 853 Opieka spo³eczna
1 335 201,00
w tym zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej
523 220,00
13) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
811 236,00
14) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
3 516 352,00
w tym zadania zlecone
215 000,00
15) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
393 587,00
16) dz. 926 Kultura fizyczna i sport
43 067,00
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych zawiera za³¹cznik nr 3 i 4*.
Ustala siê plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z
za³¹cznikiem nr 5 w wysokoci
2 801 802,00
Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi wynosz¹
2 579 717,00
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 niniejszej uchwa³y*.
Przyjmuje siê prognozê d³ugu Gminy Stegna zgodnie
z za³¹cznikiem nr 7*.
Plan przychodów Gminnego Funduszu Gospodarki
Wodnej i Ochrony rodowiska wynosi
24 000,00
Plan wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony rodowiska wynosi
24 000,00

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nie publikuje siê.
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7.
8.
9.
10.

11.

Szczegó³owy podzia³ przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony rodowiska zawiera za³¹cznik nr 8*.
Ustala siê plan przychodów rodków specjalnych jak
w za³¹czniku nr 9 niniejszej uchwa³y* na kwotê
239 792,00
Ustala siê plan wydatków rodków specjalnych jak w
za³¹czniku nr 9 *
293 601,00
Ustala siê przychody z wolnych rodków wynikaj¹cych z rozliczeñ po¿yczek
250 000,00
Ustala siê rozchody z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek:
485 000,00
 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 50 000,00
 Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
435 000,00
Ustala siê rezerwy w wysokoci
w tym:
 rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
124.000,00
 rezerwê owiatow¹
6 971,00
 rezerwê na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych
w celu osi¹gniêcia zysku na wykonanie zadañ w³asnych
10.000,00
 rezerwy na wyposa¿enie i remonty gminnych wietlic wiejskich
45 000,00
§2

1. Ustala siê dotacjê celow¹ dla Stowarzyszenia Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych na pokrycie kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem w pe³nej gotowoci bojowej samochodów stra¿ackich
40 000,00
2. Ustala siê dotacjê podmiotow¹ dla Parafii RzymskoKatolickiej w Stegnie na za³o¿eniu systemu przeciwpo¿arowego w zabytkowym Kociele Parafialnym w
Stegnie
24 000,00
3. Ustala siê dotacje celowe na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jst 41 250,00
4. Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ z bud¿etu dla jednostek nie zalicznaych do sektora finansów publicznych
6 000,00
5. Ustala siê doatcje z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
30 000,00
6. Ustala siê dotacje dla powiatu na inwestycje zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieñ
30 000,00
7. Ustala siê dotacjê celow¹ dla Powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ jst 3 000,00
8. Ustala siê dotacje dla gmin na inwestycje realizowane
na podstawie porozumieñ miêdzy jst
20 000,00
Wykaz dotacji stanowi za³¹cznik nr 10*
§3
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków (w grupie paragrafów ,,pozosta³e wydatki) innym
jednostkom organizacyjnym jednostki samorz¹du terytorialnego.

* Za³¹czników Nr 8, 9, 10 nie publikuje siê.
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3. Upowa¿nia siê Zarz¹d do zaci¹gania d³ugu oraz do sp³at
zobowi¹zañ do wysokoci
100.000,00
4. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy w Stegnie do lokowania
wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po podjêciu i podlega og³oszeniu w ci¹gu 14 dni w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

2141
UCHWA£A Nr II/4/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i e 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, 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 ust.1, art.124, art.128
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz na
podstawie Uchwa³y Nr VII/48/99 Rady Gminy w Studzienicach z dnia 29 padziernika 1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu gminy oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi uchwalania bud¿etu, uchwala siê:
§1
1. Dochody bud¿etu gminy w wysokoci 5.169.543,00 z³
z tego:
1) dochody z podatków i op³at lokalnych
1.614.555,00 z³
2) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
490.007,00 z³
3) dochody z maj¹tku gminy
400.746,00 z³
4) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
50.000,00 z³
5) pozosta³e dochody w³asne
149.700,00 z³
6) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz¹dowej
289.260,00 z³
7) dotacje celowe na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy (dodatki mieszkaniowe za
I kwarta³ 2001 r.)
4.962,00 z³
8) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych gminy (Pañstwowy Fundusz
Kombatantów)
5.197,00 z³
9) dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Gminny
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej)
30.000,00 z³
10) rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gminy ze róde³ pozabud¿etowych 192.905,00 z³
w tym:
Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu
17.000,00 z³
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
175.905,00 z³
* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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11) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
1.942.211,00 z³
w tym:
subwencja rekompensuj¹ca utracone dochody z
tytu³u ustawowych ulg w podatkach rolnym i lenym
88.678,00 z³
Podzia³ dochodów wed³ug dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej oraz wa¿niejszych róde³ powstawania zawiera za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*.
2. Wydatki bud¿etu gminy w kwocie 5.169.543,00 z³ (za³¹cznik Nr 2)*
w tym:
a) wydatki dotowane przez bud¿et pañstwa na zadania
ustawowo zlecone 289.260,00 z³ (za³¹cznik Nr 3)*
b) w ramach wydatków ogólnych ustala siê:
1) wydatki inwestycyjne w kwocie 465.145,00 z³
w tym:
wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
395.645,00 z³
z tego:
wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadania wspólnego realizowanego w drodze porozumienia miêdzy Gmin¹ Studzienice i Gmin¹ Brusy  budowa kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni cieków w m. Sominy
33.000,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*,
wydatki na realizacjê zadañ inwestycyjnych okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
37.000,00 z³
2) wydatki bie¿¹ce w kwocie
4.704.398,00 z³
w tym:
dotacja dla Orodka Kultury Gminy Studzienice
85.617,00 z³
dotacje dla stowarzyszeñ kultury fizycznej i sportu
46.000,00 z³
z tego:
Uczniowski Klub Sportowy Juvenia w Pó³cznie
14.000,00 z³
Ugoskie Towarzystwo Sportowe SATORU
4.000,00 z³
Klub Sportowy KASZUBIA Studzienice 28.000,00 z³
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
13.000,00 z³
c) w wydatkach bud¿etowych tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 50.000,00 z³.
3. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
przychody  21.000,00 z³
wydatki  51.000,00 z³
zgodnie z planem finansowym stanowi¹cym za³¹cznik
Nr 5 do uchwa³y*.
§2
Ustala siê sp³atê po¿yczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
na budowê oczyszczalni cieków dla Studzienic i Ugoszczy wraz z przepompowni¹ i kolektorami sanitarnymi z
wolnych rodków w wysokoci 200.000,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§3
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania przeniesieñ wydatków w bud¿ecie gminy roku 2001 w obrêbie dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
* Za³¹czników Nr 3, 4, 5, 6 nie publikuje siê.
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Poz. 2141, 2142, 2143
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§4
1. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych 300.000,00 z³, które mo¿e zaci¹gn¹æ Zarz¹d Gminy na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etu gminy.
2. Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ finansowych
300.000,00 z³, które mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ Zarz¹d Gminy w roku bud¿etowym.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obejmuje
bud¿et roku kalendarzowego 2001.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski

2142
UCHWA£A Nr XX/187/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Szko³y Podstawowej
im. Leopolda Staffa we W³ynkówku.
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
z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pón. zm.) Rada Gminy S³upsk uchwala co nastêpuje:
§1
Obwód Szko³y Podstawowej we W³ynkówku powiêksza siê o miejscowoci: Ga³êzinowo, Wielichowo, Gajki.
§2
W Uchwale Nr V/45/99 Rady Gminy S³upsk z dnia
15 marca 1999 r. § 2 otrzymuje brzmienie:
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci: W³ynkówko, W³ynkowo, Bydlino, Strzelino, Strzelinko, Ga³êzinowo, Gajki, Wielichowo.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

2143
UCHWA£A Nr 129/XXXIX/2001
Rady Gminy w Trzebielinie
z dnia 14 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2001 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c, d, e 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, 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. 109, 111, 116, 124, 128
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó¿n. zm.) Rada
Gminy w Trzebielinie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w kwocie
4.663.003,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie
5.098.003,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*
3. Deficyt bud¿etowy okrela siê w kwocie 435.000,Zestawienie róde³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem deficytu bud¿etu gminy okrela za³¹cznik Nr 3*
4. Ustala siê dochody i wydatki z zakresu administracji
rz¹dowej zlecone gminie w kwocie 414.170,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*
5. Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych
w tym:
przychody  6.300,wydatki  14.000,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*
6. Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
w tym:
przychody  73.100,wydatki  72.500,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*
7. Ustala sie nak³ady inwestycyjne na kwotê 788.263,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*
8. Ustala siê kwotê dotacji zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*
w kwocie
70.000,9. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w bud¿ecie gminy na kwotê
44.961,10. Ustala siê dochody z tytu³u op³at za zezwolenie na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 45.000,oraz wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 45.000,§2
Ustala siê sp³atê raty kredytu z BO w Koszalinie w
wysokoci 65.000,- z³ i sp³atê raty po¿yczki w WFO i
GW w Gdañsku w wysokoci 100.000,-z³ z nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych.
§3
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do samodzielnego zaci¹gania po¿yczek, kredytów krótkoterminowych i zobowi¹zañ do wysokoci 100.000,-z³ oraz do sp³at zobowi¹zañ jednostek samorz¹du terytorialnego.
§4
Upowa¿nia siê Zarz¹d do:
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie publikuje siê.
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1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy polegaj¹cym
na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów.
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oraz nadwy¿ka bud¿etowa z lat ubieg³ych w kwocie
3.786 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do niniejszej
uchwa³y.

§5

§2

1. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwa³y bud¿etowej Zarz¹d Gminy opracowuje uk³ad wykonawczy
bud¿etu w podziale na dzia³y, rozdzia³y i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz plan finansowy
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej.
2. O kwotach wynikaj¹cych z uk³adu wykonawczego bud¿etu Zarz¹d Gminy informuje jednostki organizacyjne Gminy w terminie 7 dni po jego opracowaniu.

1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej
uchwa³y.
2. Ustala siê dochody i wydatki zadañ bie¿¹cych na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
w wysokoci 200 z³.

§6

Ustala siê dochody i wydatki na realizacjê zadan bie¿¹cych w drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 33.450 z³.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§7
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
J. Tarnowski

2144
UCHWA£A Nr 194/XX/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 19 marca 2001 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Linia na 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 z 1997 r., Nr 9, poz.43, Nr 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. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy
Linia uchwala co nastêpuje:
§1

§3

§4
Ustala siê przychody i wydatki dla rodka specjalnego
 wietlica w Lini zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§5
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do
niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê wysokoæ rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 118.164 z³
 rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie
60.000 z³
 rezerwa celowa dot. dzia³u owiata i wychowanie
 58.164 z³
§7
Ustala siê prognozê d³ugu publicznego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
 przenoszenia dochodów i wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
 zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci 300.000 z³,
 zaci¹gania kredytów i po¿yczek do wysokoci 300.000 z³,
 lokowania wolnych rodków na rachunkach bankowych.

1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2001 w wysokoci 6.788.293 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2001 w wysokoci 6.992.079 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do
niniejszej uchwa³y. Okrelone wysokoci wydatków bud¿etowych obejmuj¹:
a) wydatki na realizacjê zadañ inwestycyjnych w wysokoci 505.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do
niniejszej uchwa³y,
b) wyodrêbnione rodki dla so³ectw w wysokoci
40.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do niniejszej
uchwa³y,
c) dotacjê dla Niepublicznej Szko³y Podstawowej w
kwocie 42.600 z³.
3. ród³em pokrycia niedoboru s¹ przychody bud¿etu z
tyt. innych rozliczeñ krajowych w kwocie 200.000 z³

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 111/XV/III/2000 Rady
Gminy Linia z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie nadania

* Za³¹czników Nr 1, 2, 4, 5 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 3, 6, 7, 8, 9 nie publikuje siê.

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

2145
UCHWA£A Nr 187/XX/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 19 marca 2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nazw drogom powiatowym i gminnym na terenie wsi
Strzepcz Gminy Linia.
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, 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) Rada
Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy drogom powiatowym
na terenie wsi Strzepcz:
1) Lipowa;
2) Ks. Józefa Rotty;
3) Hieronima Derdowskiego.
§2
Nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy drogom gminnym na
terenie wsi Strzepcz:
1) Zielony Dworek;
2) G³odnica;
3) Dargolewska;
4) Ks. Bronis³awa Trzciñskiego;
5) Bernarda £ysakowskiego;
6) Ks. Stanis³awa Szarafiñskiego;
7) Jana Wieckiego;
8) Feliksa Miotka;
9) Jana Gruby;
10) Plac Szpitalny;
11) Franciszka Kieliñskiego;
12) Ks. Blocków;
13) Stara Droga;
14) Szkolna;
15) Jeziorna.
§3
Zmienia siê za³¹cznik do uchwa³y Nr 111/XV/III/2000 z
dnia 5 lipca 2000 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z
niniejsz¹ uchwa³¹ i stanowi jej za³¹cznik*.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

2146
UCHWA£A Nr 195/XXI/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Linia za 2000 rok oraz udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z 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, 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
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Poz. 2145, 2146, 2147
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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. 1 i 2 ustawy z 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zmianami) w zwi¹zku z art. 13 pkt 6
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z pón. zmianami), po zapoznaniu siê z treci¹ uchwa³y Nr 40/III/2001
sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku z dnia 2 kwietnia 2001 r. a tak¿e po rozpatrzeniu
opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania bud¿etu Gminy za 2000 rok i udzielenie Zarz¹dowi z
tego tytu³u absolutorium, Rada Gminy Linia uchwala, co
nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy Linia w
sprawie wykonania bud¿etu Gminy za 2000 rok, bêd¹ce
za³¹cznikiem do uchwa³y.
§2
Udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Gminy Linia z tytu³u wykonania bud¿etu Gminy za 2000 rok.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

2147
UCHWA£A Nr 206/XXI/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXVI/119/93 Rady Gminy Linia z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych powy¿ej
4,5% alkoholu.
Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i u ustawy z dnia 26 padziernika 1092 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z pón.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, 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. 13 pkt 2 i art. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr
62 poz. 718) Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê Uchwa³ê Nr 180/XIX/III/2001 Rady Gminy
Linia z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie wydania zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu.
§2
W uchwale Rady Gminy Linia Nr XXVI/119/93 z dnia
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4 sierpnia 1993 r. w sprawie wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu, zmienionej uchwa³¹ Nr 12/II/II/94 Rady Gminy Linia
z dnia 25 sierpnia 1994 r., w § 2 niniejszej uchwa³y zmienia siê iloæ punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
pow. 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y z 15 na 18.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

2148
UCHWA£A Nr 218/XXII/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 4 lipca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 187/XX/III/2001 Rady Gminy
Linia z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr 111/XV/III/2000 w sprawie nadania nazw drogom
powiatowym i gminnym na terenie wsi Strzepcz Gmina
Linia.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 art. 40 ust. 1, art. 41
ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997 r.,
Nr 9, poz.43, Nr 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) Rada Gminy Linia
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ § 4 uchwa³y Nr 187/XX/III Rady Gminy Linia z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr 111/XV/III 2000 r. Rady Gminy Linia z dnia 5 lipca 2000 r.
w sprawie nadania nazw drogom powiatowym i gminnym na terenie wsi Strzepcz Gmina Linia, która otrzymuje brzmienie:
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

2149
UCHWA£A Nr XXVI/177/01
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 marca 2001 r.
w sprawie uzyskania zezwolenia na wykonywanie kra-
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jowego zarobkowego przewozu osób taksówk¹ osobow¹.
Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 z pón. zm.),
w zwi¹zku z art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 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) Rada
Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
wiadczenia zarobkowego przewozu osób taksówk¹ wymaga uzyskania zezwolenia zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141,
poz. 942 z pón. zm.).
§2
Zezwolenie, o którym mowa § 1 niniejszej uchwa³y
udziela siê na pojazd i na obszar:
1. Gminy Luzino.
2. Gmin s¹siaduj¹cych, po uprzednim zawarciu porozumienia wszystkich gmin mieszcz¹cych siê na terenie tego obszaru.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

2150
UCHWA£A Nr XXVIII/200/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany § 3 Uchwa³y Nr XXVI/177/01 Rady
Gminy Luzino z dnia 23 marca 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997 r., Nr
9, poz.43, Nr 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. 13 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr
141, poz. 942 z pón. zm.) Rada Gminy Luzino uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Zmienia siê dotychczasowy § 3 Uchwa³y Nr XXVI/177/01
Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie
uzyskania zezwolenia na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówk¹.
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2. Po zmianie § 3 Uchwa³y, o której mowa w pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

2151
UCHWA£A Nr XVIII/151/2001
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 23 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Lipnica na rok
2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 litera d, e 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, 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, 116, 122, 124, 128 ust. 2
pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy w kwocie:
5.751.072 z³
a) dochody z podatków i op³at
1.496.827 z³
b) udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
331.402 z³
c) wp³ywy z jednostek bud¿etowych
59.888 z³
d) dochody z maj¹tku gminy
218.000 z³
e) pozosta³e dochody w³asne
164.800 z³
f) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych
394.210 z³
g) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
13.000 z³
h) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
4.045 z³
i) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów
publicznych
3.712 z³
j) dochody z op³at za wydane zezwolenia na alkohol
75.000 z³
k) subwencja z bud¿etu pañstwa
2.990.188 z³
Sczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie
6.453.513 z³
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

z tego:
a) wydatki bie¿¹ce w kwocie
5.683.513 z³
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ w kwocie
4.054.646 z³
b) wydatki maj¹tkowe w kwocie
770.000 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków w uk³adzie dzia³ów i
rozdzia³ów zawiera za³¹czniki Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 20.000 z³.
§3
Bud¿et zamyka siê niedoborem w kwocie 702.441 z³,
który pokryty bêdzie z nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych.
Szczegó³owy podzia³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem niedoboru zawiera za³¹cznik
Nr 3*.
§4
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§5
Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych do realizacji w
2001 r. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§6
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
ustawami w kwocie 394.210 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 6*.
§7
Ustala siê dochody z tytu³u op³at za wydanie zezwoleñ
na sprzeda¿ alkoholu w kwocie 75.000 z³ oraz wydatki na
realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie
75.000 z³.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami,
2) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2001 r. Uchwa³a podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka
* Za³¹czników Nr 2, 3, 4, 5, 6 nie publikuje siê.
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2152
UCHWA£A Nr XVIII/152/2001
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 23 marca 2001 r.
w sprawie likwidacji Szko³y Filialnej w Borzyszkowach
o strukturze kl. I-III wchodz¹cej w sk³ad Szko³y Podstawowej w Lipnicy.
Na podstawie art. 17 ust. 4, art. 59 ust. 1 i ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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, 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) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Owiaty Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zlikwidowaæ z dniem 31 sierpnia 2001 r. Szko³ê Filialn¹
w Borzyszkowach o strukturze klas I-III wchodz¹c¹ dotychczas w sk³ad Szko³y Podstawowej w Lipnicy.
§2
Obwód Szko³y Filialnej w Borzyszkowach, w sk³ad którego wchodz¹ miejscowoci: Borzyszkowy, Ostrowite,
Brzósk, Glino, Holandia, Ostrowite Dolne, Pod Pr¹dzonê, Na Górze, zostaje w³¹czony do obwodu Szko³y Podstawowej w Lipnicy.
§3
Dokumentacjê zlikwidowanej Szko³y Filialnej w Borzyszkowach przejmuje Szko³a Podstawowa w Lipnicy.
§4
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r. i
podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

2153
UCHWA£A Nr 160/XXVIII/2001
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 23 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 litera d, e 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, 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, 11b,124,128 ust. 2 usta-
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wy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón. zmianami) oraz
art. 88 h ust. 3 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 uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci w tym:
7.915.154 z³
1) dochody z podatków i op³at
1.744.900 z³
2) udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
693.459 z³
3) wp³ywy z jednostek bud¿etowych
578.000 z³
4) dochody z maj¹tku gminy
271.000 z³
5) pozosta³e dochody w³asne
100.000 z³
6) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone gminie
756.400 z³
7) dotacje celowe na zadania w³asne gmin 55.580 z³
8) subwencja ogólna
3.715.815 z³
szczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1 oraz 1/1 do uchwa³y*.
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
7.215.154 z³
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne
3.851.065 z³
 dotacje dla jednostek gospodarki pozabud¿etowej
70.000 z³
 wydatki inwestycyjne
1.214.000 z³
 pozosta³e wydatki
2.080.089 z³
szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawieraj¹ za³¹czniki Nr 2 i 3
do uchwa³y*.
§3
Nadwy¿ka bud¿etowa w kwocie 700.000 z³ zostanie
przeznaczona na sp³atê po¿yczki.
§4
Tworzy siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki w wysokoci 11.700 z³.
§5
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y*.
§6
Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych do realizacji w
2001 r. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do uchwa³y*.
§7
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ
zleconych, gminom ustawami w wysokoci 756.400 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do uchwa³y*.
§8
Przyjmuje siê do wiadomoci przychody i rozchody jednostek gospodarki pozabud¿etowej, w tym:
1) przychody w kwocie  1.964.834 z³
w tym dotacje z bud¿etu  70.000 z³
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 nie publikuje siê.
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2) rozchody w kwocie  1.962.442 z³
w tym wp³aty do bud¿etu  500.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y*.
§9
Ustala siê plan finansowy rodka specjalnego, w tym:
1) przychody w kwocie  82.000 z³
2) rozchody w kwocie  82.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 do uchwa³y*.
§ 10
Ustala siê dochody z tytu³u op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu w wysokoci 70.000 z³ oraz
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
wysokoci 70.000 z³.
§ 11
Uchwala siê dotacjê dla podmiotów nie powi¹zanych
z bud¿etem gminy na realizacjê zadañ w³asnych gminy w
wysokoci 116.350 z³ z tego na:
 zadania z zakresu kultury fizycznej  40.000 z³
 zadania z zakresu dzia³alnoci biblioteki  76.350 z³
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) przekazania uprawnieñ do dokonywania zmian w bud¿ecie w zakresie przeniesienia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy,
3) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
jednostki samorz¹du terytorialnego do wysokoci
100.000 z³.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 14
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
A. Winkowski

2154
UCHWA£A Nr VII/2/2001
Rady Gminy Smo³dzino
z dnia 24 marca 2001 r.

Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r., Nr 45, poz. 497), art. 116, art.122, art. 124 ust. 1 i
2, art. 128 ust. 2, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) oraz Decyzji nr 28/2000 z dnia 5 stycznia 2000
r. i Decyzji Nr 44/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. Pe³ni¹cego Funkcje Organów Gminy Smo³dzino w sprawie procedury uchwalania bud¿etu oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informatycznych do projektu bud¿etu,
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Przyjmuje siê dochody gminy w wysokoci
4.827.711 z³
z tego:
 udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych i od osób prawnych
345.294 z³
 wp³ywy z op³at za zezwolenia, sprzeda¿ alkoholi
50.000 z³
 pozosta³e dochody w³asne
1.527.447 z³
 subwencja ogólna
2.393.535 z³
 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej zlecone gminie
482.150 z³
 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 17.910 z³
 rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin pozyskane z innych róde³
8.900 z³
 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych
2.475 z³
Podzia³ dochodów wed³ug róde³ ich pochodzenia zawiera za³¹cznik nr 1 do uchwa³y*.
Podzia³ dochodów wed³ug dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej zawiera za³¹cznik nr 2 do uchwa³y*.
2. Przyjmuje siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
4.727.711 z³
z tego:
1) wydatki bie¿¹ce:
 wynagrodzenia
2.440.252 z³
 pochodne od wynagrodzeñ
581.008 z³
 dotacje
320.000 z³
 wydatki na przeciwdzia³anie alkoholizmowi
50.000 z³
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce
1.241.451 z³
2) wydatki maj¹tkowe:
 na finansowanie inwestycji
95.000 z³
Podzia³ wydatków wg dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 3 do uchwa³y*.
Nadwy¿kê w kwocie 100.000 z³ przeznacza siê na sp³atê kredytu w Banku Spó³dzielczym w Ustce w kwocie
100.000 z³
§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e 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, 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,

Wyodrêbnia siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci:
 dochody 485.150 z³
 wydatki 482.150 z³
Nadwy¿ka w kwocie 3.000 z³ zostanie przekazana do
bud¿etu pañstwa jako dochód zwi¹zany z realizacj¹ zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego.
Podzia³ dochodów i wydatków zawiera za³¹cznik nr 4
do uchwa³y*.

* Za³¹czników Nr 7, 8 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 2, 3, 4 nie publikuje siê.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2001 r.
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Poz. 2154, 2155
§3

Przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych w wysokoci:
 przychody  438.000 z³
 wydatki  438.000 z³
Podzia³ przychodów i wydatków zawiera za³¹cznik nr 5
do uchwa³y*.
§4
Przychody i wydatki funduszy celowych w wysokoci:
 przychody  1.500 z³
 wydatki  2.500 z³
Podzia³ przychodów i wydatków zawiera za³¹cznik nr 6
do uchwa³y*.
§5
Wykaz zadañ inwestycyjnych stanowi za³¹cznik nr 7 do
uchwa³y*.
§6
Wykaz dotacji przyznanych z bud¿etu gminy w wysokoci 320.000 z³ przedstawia za³¹cznik nr 8 do uchwa³y*.
§7
D³ug publiczny przedstawia za³¹cznik nr 9 do uchwa³y*.
§8
Rezerwa ogólna w wysokoci 20.000 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

i art. 51, art. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74: Nr 58,
poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113,
poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 106, poz. 679; z
1999 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) oraz art. 109,
110, 116, 124, ust. 1-3, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3
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 38, poz. 360; Nr 70, poz. 778; z 2000 r.
Nr 110, poz. 1255; 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 Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2001 w wysokoci 14.979.388 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do
uchwa³y*.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Dotacje na realizacje zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci 627.040 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y*,
2) Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci 117.600 z³.
§2

§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie, polegaj¹cych na przeniesieniach wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
2) Zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
do wysokoci 150.000 z³.
3) Zaci¹gania d³ugu oraz do sp³at zobowi¹zañ przewidzianych w bud¿ecie.
4) Lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach do wysokoci 200.000 z³.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2001 r. i podlega opublikowaniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
K. Grzebielucha

2155
UCHWA£A Nr XXVII/230/2001
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Szemud na rok
2001.

1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2001 w wysokoci 17.102.866 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do
uchwa³y*.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) Wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoci 627.040 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do
uchwa³y*,
2) Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zania problemów alkoholowych w kwocie 117.600 z³.
3. Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y*.
4. Okrela siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem rodków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do uchwa³y*.
§3
1. Ustala siê przychody bud¿etu gminy w wysokoci
2.830.590 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do uchwa³y*.
2. Ustala siê rozchody bud¿etu gminy w wysokoci
707.112 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do uchwa³y*.
§4
Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu na koniec roku bud¿etowego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y*.
§5
Ustala siê wykaz dotacji podmiotowych i przedmiotowych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 do uchwa³y*.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i e, pkt 10
* Za³¹czników Nr 5, 6, 7, 8, 9 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§6
Ustala siê przychody i wydatki:
1) rodków specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do
uchwa³y, w tym:
a) przychody w kwocie 50.720 z³,
b) wydatki w kwocie 50.720 z³,
2) Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10 do uchwa³y*,
w tym:
a) przychody w kwocie 30.000 z³,
b) wydatki w kwocie 30.000 z³.
§7
1. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 80.000 z³.
2. Tworzy siê rezerwê celow¹ na zadania so³ectw w wysokoci 300.000 z³.

Poz. 2155, 2156, 2157, 2158

og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

2157
UCHWA£A Nr XXVI/300/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kobylnica za rok 2000.

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy Szemud do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach,
3) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
gminy do kwoty 200.000 z³,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74,
zm.: z 1996 r, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 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 oraz 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 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 Komisji Rewizyjnej Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§9

§1

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

Przyjmuje sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania
bud¿etu Gminy Kobylnica i planu finansowego zadañ zleconych za 2000 r. zamykaj¹ce siê kwotami:
1) Dochody plan
13.246.086
wykonanie
12.928.134
w tym:
 dotacje na zadania zlecone: plan
1.304.221
wykonanie
1.302.221
2) Wydatki plan
17.016.309
wykonanie
16.452.605
w tym:
 wydatki na zadanie zlecone: plan
1.304.221
wykonanie
1.302.221
3) Bud¿et zamyka siê wynikiem ujemnym w wysokoci
3.524.471 z³, który stanowi deficyt bud¿etowy. ród³em
sfinansowania deficytu bud¿etowego s¹: po¿yczki bankowe oraz nadwy¿ka bud¿etowa z lat ubieg³ych.

§8

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Engelbrecht

2156
UCHWA£A Nr XXI/333/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu miasta i udzielenia Zarz¹dowi Miasta Sopotu absolutorium za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1998 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74,
zm.: z 1996 r, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 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 oraz 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
Sopotu uchwala, co nastêpuje:

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Kobylnicy.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu miasta i udziela siê Zarz¹dowi Miasta Sopotu absolutorium
za 2000 rok  zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
* Za³¹czników Nr 9, 10 nie publikuje siê.

2158
UCHWA£A Nr IV/16/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2000.
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Poz. 2158, 2159, 2160, 2161

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74,
zm.: z 1996 r, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 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 oraz 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) po wys³uchaniu
opinii Komisji Rewizyjnej uchwala siê, 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
5.141.964 z³
wykonanie
5.038.388 z³
w tym:
dotacje na zadania zlecone plan
364.834 z³
wykonanie
362.619 z³
2. wydatki plan
5.198.647 z³
wykonanie
4.884.495 z³
w tym:
wydatki na zadania zlecone plan
364.834 z³
wykonanie
362.619 z³
3. Bud¿et zamyka siê dodatnim wynikiem finansowym,
który wynosi 153.893 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski

2159
UCHWA£A Nr XXXII/277/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 21 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/80/99 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miasta i Gminy w Sztumie.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. 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. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr
62, poz. 718) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Miasta i Gminy w Sztumie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w § 3 ust. 2 lit. c dopisuje siê pozycjê pod nazw¹ stanowisko do spraw ksiêgowoci bud¿etowej  FB XI.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Sztum.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak

2160
UCHWA£A Nr XXXIV/254/2001
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 23 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu powiatu kwidzyñskiego za 2000 rok i
udzielenia Zarz¹dowi Powiatu Kwidzyñskiego absolutorium za 2000 rok.
Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 576
z pón. zm.) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) Rada Powiatu w Kwidzynie, po rozpatrzeniu
przedstawionego przez Zarz¹d sprawozdania rocznego z
wykonania bud¿etu powiatu kwidzyñskiego za rok 2000
zawieraj¹cego zestawienie dochodów i wydatków wynikaj¹cych z zamkniêæ rachunków bud¿etu, uchwala co nastêpuje:
§1
Rada Powiatu w Kwidzynie udziela absolutorium Zarz¹dowi Powiatu z tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2000.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Z. Krukowski

2161
UCHWA£A Nr XXXI/237/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz¹du Gminy Stê¿yca 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. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 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 oraz 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.) Rada

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 2161, 2162, 2163, 2164
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Gminy Stê¿yca po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy za rok 2000 i zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Gminy za rok 2000 oraz opini¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdañsku  uchwa³a Nr 54/IV/2001 z
dnia 18 kwietnia 2001 r. uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Udziela siê Zarz¹dowi Gminy Stê¿yca absolutorium z
tytu³u wykonania bud¿etu Gminy Stê¿yca za rok 2000.
2. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu, tj. za³¹cznik Nr 1
stanowi integraln¹ czêæ uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

2162

1) Adam Marciniak  Wójt Gminy;
2) Bronis³aw Luty  Zastêpca Wójta
przy kontrasygnacie Skarbnika,
Pani Barbary Chmielarskiej.
§1
Zarz¹d Gminy Cz³uchów maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo publiczne zobowi¹zuje siê dofinansowaæ w/w zadania kwot¹ w wysokoci 5.000,- (s³ownie: piêæ tysiêcy) z³otych.
§2
rodki zostan¹ przeznaczone przez Zarz¹d Powiatu na
wydatki zwi¹zane z podniesieniem bezpieczeñstwa publicznego na terenie Gminy Cz³uchów.
§3
rodki finansowe bêd¹ przekazywane na konto Starostwa Powiatowego w Cz³uchowie:
Bank PeKaO S.A. I O/Cz³uchów 11001340-151438-2101111-0.
§4

UCHWA£A Nr 258/XXXI/01
Rady Miasta Malborka
z dnia 24 kwietnia 2001 r.

Przekazane rodki podlegaj¹ rozliczeniu do dnia
31 grudnia 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Miasta
za 2000 rok.

Wszelkie zmiany do niniejszego Porozumienia winny
byæ dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74,
zm.: z 1996 r, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 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 oraz 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
Malborka uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
miasta Malborka za rok 2000 zgodnie z z¹³¹cznikem nr 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8* udziela siê absolutorium Zarz¹dowi
Miasta.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski

2163
POROZUMIENIE
w sprawie dofinansowania bezpieczeñstwa publicznego na terenie Powiatu Cz³uchowskiego.
Zawarte w dniu 24 kwietnia 2001 r. w Cz³uchowie pomiêdzy Powiatem Cz³uchowskim reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu Cz³uchowskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1) Aleksander Gappa  Starosta;
2) Marian Pastucha  Wicestarosta;
a Gmin¹ Cz³uchów reprezentowan¹ przez Zarz¹d Gminy
Cz³uchów w imieniu którego dzia³aj¹:
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie publikuje siê.

§5

§6
Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Gminy Cz³uchów
Wójt Gminy
A. Marciniak
Z-ca Wójta
B. Luty

Zarz¹d Powiatu
Cz³uchowskiego
Starosta
A. Gappa
Wicestarosta
M. Pastucha

2164
POROZUMIENIE
w sprawie dofinansowania bezpieczeñstwa publicznego na terenie Powiatu Cz³uchowskiego.
Zawarte w dniu 24 kwietnia 2001 r. w Cz³uchowie pomiêdzy Powiatem Cz³uchowskim reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu Cz³uchowskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1) Aleksander Gappa  Starosta;
2) Marian Pastucha  Wicestarosta;
a Miastem Cz³uchów reprezentowanym przez Zarz¹d Miasta Cz³uchowa,
w imieniu którego dzia³aj¹:
1) Zdzis³aw Piskorski  Burmistrz;
2) Antoni Neckar  Zastêpca Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika,
Pani Zofii Bednarczyk.
§1
Zarz¹d Miasta maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo publiczne zobowi¹zuje siê dofinansowaæ w/w zadanie kwot¹ w wysokoci 5.000,- (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2164, 2165, 2166
§2

rodki zostan¹ przeznaczone przez Zarz¹d Powiatu na
wydatki zwi¹zane z podniesieniem bezpieczeñstwa publicznego na terenie miasta Cz³uchów.
§3
rodki finansowe bêd¹ przekazywane na konto Starostwa Powiatowego w Cz³uchowie:
Bank PeKaO S.A. I O/Cz³uchów 11001340-151438-2101111-0.
§4
Przekazane rodki podlegaj¹ rozliczeniu do dnia
31 grudnia 2001 r.
§5
Wszelkie zmiany do niniejszego Porozumienia winny
byæ dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§6
Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Miasta Cz³uchowa
Burmistrza Miasta
Z. Piskorski
Z-ca Burmistrza
A. Neckar
Skarbnik Miasta
Z. Bednarczyk

Zarz¹d Powiatu
Cz³uchowskiego
Starosta
A. Gappa
Wicestarosta
M. Pastucha
Skarbnik Powiatu
A. Krauze

2165
POROZUMIENIE
w sprawie dofinansowania bezpieczeñstwa publicznego na terenie Powiatu Cz³uchowskiego.
Zawarte w dniu 24 kwietnia 2001 r. w Cz³uchowie pomiêdzy Powiatem Cz³uchowskim reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu Cz³uchowskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1) Aleksander Gappa  Starosta;
2) Marian Pastucha  Wicestarosta;
a Gmin¹ Rzeczenica reprezentowan¹ przez Zarz¹d Gminy Rzeczenica w imieniu którego dzia³aj¹:
1) Lech Jab³oñski  Wójt;
2) Stefan Jasiak  Cz³onek Zarz¹du
przy kontrasygnacie Skarbnika
Haliny Wojtkiewicz.
§1
Zarz¹d Gminy maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo publiczne zobowi¹zuje siê dofinansowaæ w/w zadania kwot¹ w wysokoci 2.000,- (s³ownie: dwa tysi¹ce) z³otych.
§2
rodki zostan¹ przeznaczone przez Zarz¹d Powiatu na
wydatki zwi¹zane z podniesieniem bezpieczeñstwa publicznego na terenie Powiatu Cz³uchowskiego.
§3
rodki finansowe bêd¹ przekazywane na konto Starostwa Powiatowego w Cz³uchowie:

Bank PeKaO S.A. I O/Cz³uchów 11001340-151438-2101111-0.
§4
Przekazane rodki podlegaj¹ rozliczeniu do dnia
31 grudnia 2001 r.
§5
Wszelkie zmiany do niniejszego Porozumienia winny
byæ dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§6
Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Gminy Rzeczenica
Wójt
L. Jab³oñski
Cz³onek Zarz¹du
S. Jasiak
Skarbnik Gminy
H. Wojtkiewicz

Zarz¹d Powiatu
Cz³uchowskiego
Starosta
A. Gappa
Wicestarosta
M. Pastucha
Skarbnik Powiatu
A. Krauze

2166
UCHWA£A Nr XXVIII/231/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2000.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74,
zm.: z 1996 r, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 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 oraz 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 uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdania Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za rok
2000 zamykaj¹ce siê kwotami:
1. dochody plan
13.467.937 z³
wykonanie
12.955.742 z³
w tym:
dotacje na zadania zlecone plan
1.270.534 z³
wykonanie
1.270.534 z³
2. wydatki plan
13.777.937 z³
wykonanie
12.892.992 z³
w tym:
wydatki na zadania zlecone plan
1.270.742 z³
wykonanie
1.270.742 z³
3. bud¿et zamyka siê wynikiem dodatnim w kwocie
62.750 z³ stanowi¹cy nadwy¿kê bud¿etow¹ za rok
bie¿¹cy.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 2166, 2167, 2168
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og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

2167
UCHWA£A Nr XXVIII/240/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XV/140/2000 Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska z dnia 28 stycznia 2000 roku w
sprawie regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy w
Nowej Wsi Lêborskiej.
Na podstawie art. 33 ust 2, art. 40 ust 2, pkt 2 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686 i Nr 113, poz. 734, 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
95, poz. 1041) Rada Gminy Nowa Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do Uchwa³y Nr XV/140/2000 Rady Gminy Nowa Wie Lêborska z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) do § 10 dodaje siê ust 11 w brzmieniu: 11. Stanowisko ds. owiaty"
2) w § 14 ust 1 do pkt 1. dodaje siê y  prowadzenie
archiwum zak³adowego oraz skrela siê pkt 5
3) w § 16 ust 1 skrela siê pkt 5
4) w § 16 ust 2 otrzymuje brzmienie:
2. W referacie tworzy siê:
1) stanowisko ds. produkcji rolinnej, zwierzêcej i
ochrony rolin,
2) stanowisko ds. gospodarki gruntami gminnymi,
3) stanowisko ds. planowania przestrzennego, drogownictwa i ³¹cznoci,
4) stanowisko ds. ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej,
5) do § 21 ust 1 dodaje siê pkt 3 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
3) w zakresie zdrowia:
a) realizowanie zadañ i prowadzenie spraw wynikaj¹cych z ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej,
b) przygotowywanie zarz¹dzeñ maj¹cych na celu zapobie¿enia epidemii.
6) po § 23 dodaje siê § 23a w brzmieniu:
Do zadañ stanowiska ds. owiaty nale¿y w szczególnoci przygotowywanie dokumentów dot.:
1) tworzenia i prowadzenia szkó³ podstawowych,
gimnazjów i przedszkoli,
2) realizowania prawa do rocznego przygotowania
przedszkolnego,
3) wykonywania zaleceñ organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny,
4) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora placówek owiatowych,

5) organizowanie dowozu dzieci,
6) wykonywanie zadañ organu nadzoruj¹cego,
7) za³¹cznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie:
Wykaz jednostek organizacyjnych podporz¹dkowanych
i nadzorowanych przez Radê Gminy.
1. Urz¹d Gminy
2. Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji
3. Gminna Biblioteka Publiczna z filiami w m:
 Chocielewko
 Janowice
 Krêpa Kaszubska
 £ebieñ
 Pogorzelice
4. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
5. Gminny Zak³ad Us³ug Komunalnych
6. Przedszkole w Nowej Wsi Lêborskiej z fili¹ w m. Lubowidz
7. Przedszkole w Garczegorzu
8. Przedszkole w £ebieniu
9. Szko³a Podstawowa w Nowej Wsi Lêborskiej
10. Szko³a Podstawowa w Garczegorzu
11. Szko³a Podstawowa w £ebieniu
12. Szko³a Podstawowa w Tawêcinie
13. Szko³a Podstawowa w Redkowicach
14. Szko³a Podstawowa w Lenicach
15. Gimnazjum w Nowej Wsi Lêborskiej
16. Gimnazjum w £ebieniu
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 1 pkt 1 i 6, który wchodzi w
¿ycie z dniem 2 maja 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

2168
UCHWA£A Nr XXX/118/2001
Rady Gminy Ostaszewo
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 (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 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041) oraz art.
136 ust. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) Rada Gminy uchwala
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2000 rok w nastêpuj¹cych kwotach:
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Poz. 2168, 2169, 2170
Dochody:
Plan
Wykonanie
1.

2.

3.

4.

4.202.729,4.156.492,-

98,90% wykonanie do planu
w tym:
Subwencja pañstwa
Plan
1.911.581,Wykonanie
1.911.581,100% wykonanie do planu
Dotacje pañstwa na zadania administracji rz¹dowej zlecone gminie
Plan
445.373,Wykonanie
440,555,98,92% wykonanie do planu
Dotacje pañstwa na zadania w³asne gminy
Plan
257.772,Wykonanie
257.772,100% wykonanie do planu
Dochody w³asne gminy
Plan
1.588.003,Wykonanie
1.546.584,97,39% wykonanie do planu
Wydatki:
Plan
4.275.549,Wykonanie
4.087.330,95,60% wykonanie do planu
w tym:
Inwestycje:
Plan
452.618,Wykonanie
435.850,96,29% wykonanie do planu
Zadania administracji rz¹dowej zlecone gminie
Plan
445.373,Wykonanie
439.934,98,78% wykonanie do planu
§2

Przyjmuje siê sprawozdanie z realizacji przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska za
2000 rok:
Przychody:
Plan
2.400,Wykonanie
8.651,360% wykonanie do planu
Rozchody:
Plan
3.300,Wykonanie
2.604,78,90% wykonanie do planu
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
A. Przedcieczyñski

2169
UCHWA£A Nr XXXIV/195/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu miasta i gminy za rok 2000.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Dziennik Urzêdowy
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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 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041) oraz art. 136
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó¿n. zm.) uchwala
siê:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu miasta i gminy za rok 2000, zamykaj¹ce siê kwotami:
w z³.
Plan
1. DOCHODY
12.746.544
w tym:
 dotacje na zadania
z zakresu administracji
rz¹dowej zlecone
1.627.663
 dotacje na zdania
realizowane na podstawie
porozumieñ z jednostkami
samorz¹du terytorialnego 43.146
2. WYDATKI
13.980.542
w tym:
 wydatki zadania
z zakresu administracji
rz¹dowej zlecone
1.627.663
 wydatki zadania
realizowane na podstawie
porozumieñ z jednostkami
samorz¹du terytorialnego
43.146
3. NIEDOBÓR
1.233.998
Wynik  niedobór w kwocie 1.174.279 z³
no nastêpuj¹co:
1. Przychody:
 po¿yczki uzyskane
 kredyt bankowy
2. Rozchody:
 sp³ata po¿yczek
 sp³ata kredytu

Wykonanie
12.390.061

1.625.745

43.146
13.564.340

1.625.745

43.146
1.174.279
sfinansowa1.077.000 z³
481.985 z³
334.706 z³
50.000 z³

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

2170
UCHWA£A Nr XIX/153/2001
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 27 kwietnia 200l 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 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,
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Nr 107, poz. 686 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz.
1041, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr
48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 91 poz. 1009) po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdania Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za rok
2000 zamykaj¹ce siê kwotami:
1. Dochody plan
6.234.408 z³
wykonanie
6.244.056 z³
w tym:
dotacje na zadania zlecone plan
497.427 z³
wykonanie
497.193 z³
2. Wydatki plan
6.677.278 z³
wykonanie
6.250.752 z³
w tym
wydatki na zadania zlecone plan
497.427 z³
wykonanie
497.193 z³
3. Bud¿et zamyka siê niedoborem w kwocie 6.696 z³,
który zosta³ pokryty z nadwy¿ki bud¿etowej z lat
ubieg³ych.

Poz. 2170, 2171, 2172, 2173

2172
UCHWA£A Nr XXIX/296/2001
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 30 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmian do uchwa³y Nr XXVIII/289/2001 Rady
Miasta Jastarnia w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego w Jastarni.
Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 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 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz.
1041) na wniosek Zarz¹du Miasta Jastarni, Rada Miasta
Jastarni uchwala, co nastêpuje:
§1
W rozdziale II regulaminu Organizacja Urzêdu pierwszy akapit oznacza siê numerem 1, a po podpunkcie lit. j
dodaje siê punkt 2 w brzmieniu: Graficzny schemat organizacyjny Urzêdu Miejskiego Jastarnia stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§2

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Jastarnia.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

2171

Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Jastarnia
T. Narkowicz

UCHWA£A Nr 168/XXIX/2001
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz¹du Gminy z tytu³u 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 (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 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041), po zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy udziela Zarz¹dowi Gminy absolutorium z
wykonania bud¿etu za 2000 rok.
§2
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w dniu 30 kwietnia 2001 r.
na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

2173
UCHWA£A Nr XXXIII/170/2001
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie zasad u¿ywania herbu Powiatu Puckiego.
Na podstawie art. 12 pkt 10 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, zm. Z 1998 r. Nr 155 poz.
1014, z 2000 r.: Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 26, poz. 306, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 104, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497), Rada Powiatu Puckiego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Herb Powiatu Puckiego stanowi dobro ca³ej wspólnoty samorz¹dowej Powiatu Puckiego i powinien byæ u¿ywany z nale¿yt¹ dba³oci¹ i szacunkiem.
2. Wykorzystywanie w celach komercyjnych oraz Rozpowszechnianie herbu Powiatu Puckiego wymaga zgody
Powiatu Puckiego.
§2
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Powiatu Puckiego, z tym ¿e w sprawach wykorzysty-
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waniu herbu Powiatu Puckiego w celach komercyjnych
Zarz¹d Powiatu ustali zasady pobierania op³at z tego
tytu³u na podstawie zawieranych umów.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu Puckiego do wyra¿ania
zgody w sprawach okrelonych w § 1 ust. 2 uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Orze³

2174

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. W § 23 w ust. 1 skrela siê zdanie drugie.
8. W § 27 ust. 2 w miejsce wyrazów bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ wpisuje siê wyrazy wiêkszoci¹ co najmniej
3/5.
9. § 34 otrzymuje brzmienie:
Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
10. Skrela siê § 37.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

UCHWA£A Nr XXII/150/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 11 lipca 2001 r.
w sprawie zmian w statucie Gminy Suchy D¹b.
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, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041) Rada Gminy Suchy D¹b uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie Gminy Suchy D¹b przyjêtym uchwa³¹ Nr
XVIII/88/96 Rady Gminy w Suchym Dêbie z dnia 27 czerwca 1996r., zmienionym uchwa³¹ Nr II/4/98 Rady Gminy w
Suchym Dêbie z dnia 19 listopada 1998r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji, z zastrze¿eniem art. 20 ust. 2a i 2b ustawy. Pierwsz¹ sesjê nowo
wybranej rady, do czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sali.
2. W § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zadaniem przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich
zadañ wiceprzewodnicz¹cego.
3. W § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
4. W § 15 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
Zapewnia siê dostêp do dokumentów organów gminy, zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ publicznych,
a tak¿e do protoko³ów z posiedzeñ organów gminy
i komisji rady gminy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, miejsca i sposobu dostêpu do dokumentów z
sekretarzem lub wójtem gminy.
5. W § 16 skrela siê ust. 8, a ust. 7 otrzymuje brzmienie:
 Uchwa³y rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu rady, w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
6. W § 21 w ust. 1 po wyrazie zarz¹du dodaje siê i
jednostek pomocniczych gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Barchan

2175
UCHWA£A Nr XXXIX/274/2001
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej
uczniom i studentom z terenu powiatu kwidzyñskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91
poz. 578, Nr 155 poz. 1014; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 26
poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985,
Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041; Dz. U. z 2001 r. Nr 45
poz. 497) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991
roku o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329,
Nr 106 poz. 496; Dz. U. z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141
poz. 943; Dz. U. z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz.
1126; Dz. U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr
48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122
poz. 1320) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê zasady przyznawania uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych oraz studentom powiatu kwidzyñskiego pomocy materialnej, pochodz¹cej ze rodków w³asnych powiatu. Zasady stanowi¹ za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Dotacje celowe przekazane powiatowi z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej dla m³odzie¿y wydatkowane bêd¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi aktami
prawa.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Kwidzynie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Z. Krukowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2175
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIX/274/2001
Rady Powiatu w Kwidzynie
ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
UCZNIOM SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH
I STUDENTOM Z POWIATU KWIDZYÑSKIEGO
§1
1. Pomoc materialna uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz studentom udzielana jest w formie stypendium
przyznawanego na dany rok szkolny.
2. Minimalna kwota stypendium nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿
200 z³otych na miesi¹c.
§2
Stosuje siê nastêpuj¹ce kryteria przyznawania pomocy materialnej:
1. Stypendium mo¿e zostaæ przyznane uczniowi szko³y ponadgimnazjalnej oraz studentowi, który legitymuje siê zameldowaniem na pobyt sta³y na terenie
powiatu kwidzyñskiego.
2. Stypendium mo¿e zostaæ przyznane w pierwszej kolejnoci kandydatowi ucz¹cemu siê/studiuj¹cemu w
systemie dziennym.
3. Przyznanie stypendium bêdzie uzale¿nione od spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
a) udokumentowanej sytuacji materialnej rodziny,
gdzie dochód po ubruttowieniu na osobê w rodzinie kszta³tuje siê poni¿ej najni¿szego wynagrodzenia publikowanego przez GUS, wg stanu na
dzieñ sk³adania wniosku o stypendium, za okres
szeciu miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia
wniosku,
b) udokumentowanych wyników w nauce za poprzedni semestr (rednia ocen  minimum 4,0),
c) pisemnej opinii o uczniu/studencie wystawionej
przez dyrektora szko³y (uczeñ pierwszej klasy szko³y ponadgimnazjalnej przedk³ada opiniê wystawion¹ przez dyrektora gimnazjum, student pierwszego roku przedk³ada opiniê wystawion¹ przez
dyrektora szko³y ponadgimnazjalnej, student kolejnego roku studiów opinii nie przedk³ada),
d) udokumentowanego przyjêcia do szko³y ponadgimnazjalnej/na studia.
4. Szczegó³owe kwestie odnonie wymagañ formalnych znajduj¹ siê we wniosku o przyznanie stypendium, który stanowi za³¹cznik do niniejszych zasad.
§3
Dochód na osobê w rodzinie okrela siê na podstawie
owiadczenia rodziców, lub innych opiekunów prawnych
o ród³ach dochodów rodziny  w rozumieniu art. 2a ust. 1
ustawy o Pomocy Spo³ecznej z dnia 29 listopada 1990 r.
(Dz. U. Nr 64 poz. 414 z pón. zmianami)  udokumentowanych odpowiednio orzeczeniami, lub zawiadczeniami takimi samymi jak wymagane do przyznania wiadczeñ spo³ecznych (§ 6 Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 24 lipca 1997 r. (Dz. U. Nr 93,
poz. 570 z pón. zm.), a mianowicie:
a) orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w
przypadku osób, które uzyska³y takie orzeczenie
przed 31 sierpnia 1997 r., lub  po tej dacie  decyzja
organu rentowego przyznaj¹ca wiadczenie ubezpieczenia spo³ecznego albo zawiadczenie o stopniu niepe³nosprawnoci, wydane na podstawie odrêbnych przepisów,

b) zawiadczenie pracodawcy o wysokoci wynagrodzenia z tytu³u zatrudnienia, po potr¹ceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
c) zawiadczenie o wysokoci wynagrodzenia uzyskiwanego z tytu³u pracy zarobkowej na podstawie umowy
ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie³o albo w
okresie cz³onkostwa w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej lub spó³dzielni kó³ek rolniczych (us³ug rolniczych),
d) dowód otrzymania renty lub emerytury,
e) zawiadczenie z urzêdu gminy o wielkoci gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych i opinia
orodka pomocy spo³ecznej,
f) decyzja urzêdu pracy o uznaniu lub odmowie uznania
za osobê bezrobotn¹, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wyp³aty oraz utracie lub pozbawieniu
prawa do zasi³ku, dodatku szkoleniowego, stypendium,
zasi³ku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzêdu pracy, ¿e osoba
ta znajduje siê w rejestrze urzêdu jako osoba szukaj¹ca pracy,
g) owiadczenie o wysokoci dochodu lub  na wniosek
pracownika socjalnego  do wgl¹du  legitymacja ubezpieczeniowa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych osoby prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ z podan¹
kwot¹, od której uiszczana jest sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne.
§4
Wnioski o przyznanie stypendiów sk³adaæ mog¹:
a) uczniowie i studenci,
b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
c) rady pedagogiczne, rady szkó³ lub rady rodziców,
d) dyrekcje szkó³,
e) organizacje spo³eczne i samorz¹dowe.
§5
1. Wnioski o przyznanie stypendium powinny byæ z³o¿one w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do dnia 15 lipca danego roku.
2. Wnioski o przyznanie stypendium bêd¹ rozpatrywane
do dnia 31 sierpnia danego roku.
3. Studenci, którzy koñcz¹ sesjê egzaminacyjn¹ we wrzeniu mog¹ uzupe³niæ z³o¿one wnioski do dnia 30 wrzenia. Wnioski te rozpatrzone zostan¹ do dnia 15 padziernika.
4. Stypendia przyznaje Zarz¹d Powiatu po zakoñczeniu
procedury kwalifikacyjnej.
5. Odwo³ania wraz z uzasadnieniem dotycz¹ce rozstrzygniêæ podjêtych w trakcie postêpowania kwalifikacyjnego nale¿y kierowaæ do Zarz¹du Powiatu w terminie
14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach
postêpowania.
6. Decyzja Zarz¹du Powiatu w sprawie odwo³ania jest
ostateczna.
§6
1. Zaprzestaje siê wyp³acania stypendium, gdy uczeñ/student:
a) powtarza rok  chyba, ¿e wynika to z przyczyn zdrowotnych, lub wa¿nych przyczyn losowych, potwierdzonych przez dyrektora szko³y/dziekana wydzia³u,
b) przerwa³ naukê w szkole lub na uczelni,
c) zosta³ skrelony z listy uczniów/studentów.
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UCHWA£A Nr XXXIX/271/2001
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian do Statutu Powiatu Kwidzyñskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) Rada powiatu uchwala, co
nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu Kwidzyñskiego stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr II/12/1998 r. Rady Powiatu Kwidzyñskiego z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kwidzyñskiego (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 4, poz. 9 z 1999 r. z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 4:
Otrzymuje nowe brzmienie:
Powiat posiada herb, którego wzór okrela za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr VIII/46/1999 r. Rady Powiatu
Kwidzyñskiego z dnia 7.06.1999 r. w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Kwidzyñskiego.
Powiat posiada flagê, której wzór z opisem zawiera
za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XXIX/198/2000 r. Rady
Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 grudnia 2000 r. w
sprawie ustanowienia flagi Powiatu Kwidzyñskiego.
2) w § 8:
w pkt 4 dopisuje siê drugie zdanie w brzmieniu:
a od wyborów do powiatu w roku 2002 rada powiatu bêdzie liczy³a 24 radnych.
3) w § 9:
w pkt 2 po wyrazie zarz¹du dopisuje siê: oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego.
pkt 11 otrzymuje numer 16
po pkt 10 dodaje siê nowe punkty w brzmieniu:
11. podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy
ze spo³ecznociami lokalnymi innych pañstw
oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych.
12. uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa
obywateli i porz¹dku publicznego.
13. uchwalenie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy.
14. podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych
z jednostkami lokalnymi samorz¹du terytorialnego, a tak¿e z województwem, na którego obszarze znajduje siê terytorium powiatu.
15. podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
4) w § 10:
skrela siê obecn¹ treæ pkt 2
pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y w sprawie
udzielenia absolutorium jest równoznaczne z przy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

jêciem uchwa³y o nieudzieleniu zarz¹dowi powiatu
absolutorium.
dodaje siê pkt 4 w brzmieniu
Wniosek o odwo³anie zarz¹du jest rozpatrywany na
sesji zwo³anej w ci¹gu 30 dni od sesji, która nie udzieli³a absolutorium. Przed g³osowaniem rada zapoznaje siê z opiniami:
a) komisji rewizyjnej o wykonaniu bud¿etu za miniony rok,
b) regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwa³y o nieudzieleniu zarz¹dowi absolutorium
dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:
Rada odwo³uje zarz¹d wiêkszoci¹ co najmniej 3/5
g³osów ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu tajnym.
5) w § 11:
w pkt 3 skrela siê kropkê i dopisuje siê wskazany
przez przewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady i niewskazaniu wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje
wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
Dotychczasowy pkt 6 otrzymuje nr 4
Pkt 4 i 5 otrzymuj¹ nr 5 i 6
Skrela siê dotychczasow¹ treæ pkt 7 i w to miejsce
wpisuje siê. Nie podjêcie uchwa³y o której mowa
w pkt 6 w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji
przez radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w
którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
8. Fakt, o którym mowa w pkt 7 odnotowuje siê w protokole najbli¿szej sesji zwyczajnej rady.
6) w § 12:
w pkt 1 cyfry 14 i 21 zastêpuje siê w obu przypadkach cyfr¹ 7
7) w § 15
dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
Rada powiatu mo¿e uchyliæ w czasie swojej kadencji ka¿d¹ wczeniej podjêt¹ uchwa³ê.
8) w § 17
w pkt 1 po kropce dopisuje siê nowe zdanie w
brzmieniu:
Jawnoci sesji zapewnia siê przez:
1. umo¿liwienie mieszkañcom wstêpu na salê obrad, obserwowania sesji.
2. umo¿liwienie prasie, radiu, telewizji sporz¹dzania
sprawozdañ z sesji.
Publicznoæ i dziennikarze maj¹ prawo do rejestracji dwiêku i obrazu z przebiegu sesji. Jawnoæ sesji lub jej czêci mo¿e byæ wy³¹czona w
przypadku gdy ograniczenie to wynika z ustaw.
Wy³¹czenie to mo¿e nast¹piæ na wniosek 5 radnych lub zarz¹du powiatu. Wniosek ten wymaga
podjêcia uchwa³y rady zwyk³¹ wiêkszoci g³osów
w g³osowaniu jawnym.
9) w § 18
dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
Zamkniêcie obrad sesji rady powiatu nastêpuje po
wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego rady formu³y Zamykam obrady sesji rady powiatu.
10) po § 30
dodaje siê § 31 w brzmieniu:
1. G³osowanie na sesji mo¿e byæ:
a) jawne,
b) tajne,
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2. Radny w czasie g³osowania ma prawo do g³osu:
a) za,
b) przeciw,
c) wstrzymaæ siê.
3. Przed g³osowaniem nad projektem uchwa³y przewodnicz¹cy prowadz¹cy sesjê odczytuje treæ projektu uchwa³y.
11) dotychczasowe paragrafy 31, 32, 33 otrzymuj¹ nr 32,
33, 34
12) w § 33
w pkt 3 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Wydanie radnym kart do g³osowania tajnego nastêpuje za pokwitowaniem na licie obecnoci.
13) po § 34
dodaje siê nowe paragrafy w brzmieniu:

16)
17)

18)
19)

§ 35
1. W razie gdy wynik g³osowania jawnego budzi uzasadnione w¹tpliwoci, rada mo¿e dokonaæ reasumpcji g³osowania.
2. Rada rozstrzyga o reasumpcji g³osowania na wniosek
przewodnicz¹cego rady lub pisemny wniosek 5 radnych.
3. Wniosek o reasumpcjê zg³asza siê w czasie sesji, na
której odby³o siê g³osowanie uchwa³y maj¹cej podlegaæ reasumpcji.

20)

§ 36
1. W przypadku ujawnienia oczywistego b³êdu pisarskiego lub merytorycznego w podjêtej uchwale, dopuszczalna jest reasumpcja tej uchwa³y na zasadach okrelonych w § 35 pkt 2
2. Reasumpcja uchwa³y, o której mowa w pkt 1 mo¿e
nast¹piæ na tej samej sesji, na której podjêto uchwa³ê
zawieraj¹c¹ b³¹d pisarski lub na najbli¿szej sesji.
14) dotychczasowy § 34 otrzymuje numer 37
15) dodaje siê nowe paragrafy w brzmieniu:
§ 38
1. Ka¿dy obywatel ma prawo wgl¹du do ka¿dego protoko³u sesji rady powiatu.
2. Z ¿¹daniem, o którym mowa w pkt 1 obywatel mo¿e
wyst¹piæ nie wczeniej jak ósmego dnia od zakoñczenia sesji rady powiatu.
3. Z udostêpnianych protoko³ów usuwa siê te fragmenty, które zosta³y wy³¹czone uchwa³¹ rady z jawnoci
obrad lub ich wy³¹czenie wynika z mocy innych ustaw.
4. Do wgl¹du s³u¿y kserokopia protoko³u spe³niaj¹ca
warunki, o których mowa w pkt 3 i potwierdzona za
zgodnoæ z orygina³em. Zgodnoæ z orygina³em potwierdza sekretarz powiatu lub upowa¿niony przez niego pracownika.
5. Udostêpnianie tych protoko³ów odbywa siê w biurze
rady powiatu w obecnoci pracownika.
6. Obywatel mo¿e przegl¹daæ udostêpnione protoko³y,
sporz¹dzaæ z nich notatki, wyci¹gi, odpisy bez ograniczeñ.
7. Organ powiatu nie potwierdza i nie uwierzytelnia zainteresowanym sporz¹dzonych notatek, odpisów, wyci¹gów.
§ 39
1. Jawnoæ pracy komisji rady odbywa siê na warunkach
okrelonych w § 17.
2. Zasady dostêpu do protoko³ów komisji rady i korzy-

21)

22)

23)

24)

Poz. 2176

stania z nich odbywaj¹ siê na warunkach okrelonych
w § 38.
Dotychczasowe paragrafy od 35 do 65 otrzymuj¹
numery od 40 do 70.
W § 41 pkt 2:
otrzymuje nowe brzmienie:
W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
w § 51 dopisuje siê w pkt 2 na koñcu wyraz i mieszkañcy.
§ 61 pkt 4
otrzymuje nowe brzmienie:
Zarz¹d powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
dodaje siê pkt 6 w brzmieniu:
Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalane przez zarz¹d powiatu, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.
w § 64
dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:
Uchwa³y zarz¹du powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 3 cz³onków ustawowego sk³adu zarz¹du w g³osowaniu jawnym.
w § 68
dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
Starosta przesy³a wydane przepisy porz¹dkowe do
wiadomoci:
 zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze powiatu,
 starostom s¹siednich powiatów.
Przepisy porz¹dkowe przesy³a siê wymienionym podmiotom nastêpnego dnia po ich uchwaleniu.
po § 70
dodaje siê § 71 w brzmieniu:
1. Protokó³ posiedzenia zarz¹du mo¿e zostaæ udostêpniony po up³ywie 7 dni od posiedzenia.
2. Zapoznanie z treci¹ protoko³u mo¿e odbywaæ siê
w obecnoci pracownika obs³uguj¹cego zarz¹d.
3. Do wgl¹du udostêpnia siê kopiê protoko³u potwierdzon¹ za zgodnoæ z orygina³em. Potwierdzenia
dokonuje sekretarz powiatu lub upowa¿niony przez
niego pracownik.
4. Zarz¹d powiatu nie potwierdza sporz¹dzanych notatek, odpisów, wyci¹gów.
5. Z protoko³ów udostêpnionych obywatelom usuwa
siê te zapisy, które s¹ zaliczane do wiadomoci niejawnych b¹d s¹ danymi osobowymi chronionymi
odrêbnymi przepisami. Wy³¹czeniu podlegaj¹ równie¿ zagadnienia, które przez zarz¹d zosta³y uznane za niejawne.
w § 77 pkt 4
otrzymuje nowe brzmienie:
Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalane przez zarz¹d powiatu, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.
w § 78
pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 1 s¹
powiatowymi jednostkami bud¿etowymi w rozumie-
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niu przepisów ustawy o finansach publicznych.
dotychczasowy pkt 2 i 3 otrzymuje nr 3 i 4.
W pkt 3 podpunkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek w
uzgodnieniu z Wojewod¹ Pomorskim, a tak¿e wykonuje wobec nich czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
25) paragrafy od 66 do 84 otrzymuj¹ nr od 72 do 90.
§2
Postanawia siê og³osiæ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego tekst jednolity Statutu Powiatu
Kwidzyñskiego z uwzglêdnieniem zmian wynikaj¹cych z
uchwa³ zmieniaj¹cych statut i og³oszonych przed dniem
wydania tekstu jednolitego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê zarz¹dowi powiatu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Z. Krukowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIX/271/2001
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
STATUT POWIATU KWIDZYÑSKIEGO
Tekst jednolity
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Powiat kwidzyñski, zwany dalej powiatem, stanowi,
tworzon¹ przez mieszkañców powiatu, lokaln¹ wspólnotê samorz¹dowych oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasto Kwidzyn,
2) miasto i gminê Prabuty,
3) gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki.
§2
Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Kwidzyn.
§3
1. Powiat ma osobowoæ prawn¹.
2. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
3. Samodzielnoæ powiatu podlega ochronie s¹dowej.
§4
Powiat posiada herb, którego wzór okrela za³¹cznik
Nr 1 do Uchwa³y Nr VIII/46/1999 Rady Powiatu Kwidzyñskiego z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia
herbu Powiatu Kwidzyñskiego. Powiat posiada flagê, której wzór z opisem zawiera za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y
Nr XXIX/298/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia
27 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia flagi Powiatu
Kwidzyñskiego.

§5
1. Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie
okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zakresu dzia³añ powiatu, o którym mowa w ust.1,
nale¿y równie¿ wykonywanie zadañ powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
3. Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te sprawy jako nale¿¹ce do zakresu dzia³ania powiatu.
§6
1. W celu wykonywania zadañ powiat mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi powiatami.
2. Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej,
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1, nastêpuje w drodze uchwa³y rady powiatu.
Rozdzia³ 2
Organy powiatu
§7
Organami powiatu s¹:
1) rada powiatu,
2) zarz¹d powiatu,
Rada Powiatu
§8
1. Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
powiatu.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
3. Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu
okrela odrêbna ustawa.
4. W sk³ad rady powiatu wchodzi 35 radnych, a od wyborów do powiatu w roku 2002 rada powiatu bêdzie
liczy³a 24 radnych.
§9
Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwo³anie zarz¹du oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego,
3) powo³ywanie i odwo³anie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w tym
z dzia³alnoci finansowej,
5) uchwalenie bud¿etu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz
podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarz¹du z tego tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych powiatu, a dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci
oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile przepisy ustaw nie
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stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹gniêtych przez
zarz¹d oraz maksymalnej wysokoci po¿yczek i
porêczeñ udzielanych 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 zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywanie lub wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania wystêpowania z nich oraz okrelania zasad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami,
je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenie
maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek,
okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania,
podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu i
flagi powiatu,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi innych pañstwa oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych,
uchwalenie powiatowego programu zapobiegania
przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
uchwalenie powiatowego programu przeciwdzia³ania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych z jednostkami lokalnymi samorz¹du terytorialnego, a tak¿e z
województwem, na którego obszarze znajduje siê terytorium powiatu,
podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
podejmowanie uchwa³ w innych sprawach, zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
§ 10

1. Uchwa³y rady powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu jawnym, chyba
¿e przepisy ustawy stanowi¹ inaczej.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady.
3. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem
uchwa³y o nieudzielniu absolutorium.
4. Wniosek o odwo³anie zarz¹du jest rozpatrywany na
sesji zwo³anej w ci¹gu 30 dni od sesji, która nie udzieli³a absolutorium. Przed g³osowaniem rada zapoznaje
siê z opiniami:
a) komisji rewizyjnej o wykonaniu bud¿etu za miniony

rok,
b) regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwa³y o nieudzieleniu zarz¹dowi absolutorium.
5. Rada odwo³uje zarz¹d wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
§ 11
1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Radny, wchodz¹cy w sk³ad zarz¹du powiatu, nie mo¿e
pe³niæ funkcji, o których mowa w ust.1.
3. Wy³¹cznym zadaniem przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy rady powiatu oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego
jego zadania wykonuje wiceprzewodnicz¹cy wskazany przez przewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady i nie wskazania wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje
wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
4. Przewodnicz¹cy rady zwo³uje raz w miesi¹cu wspólne
spotkania przewodnicz¹cych komisji rady powiatu, komisji statutowej, zarz¹du powiatu i przewodnicz¹cych
klubów radnych.
5. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego
rady powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady, w trybie okrelonym w ust. 1.
6. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
7. Nie podjêcie uchwa³y o której mowa w pkt 6 w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.
8. Fakt, o którym mowa w pkt 7 odnotowuje siê w protokole najbli¿szej sesji zwyczajnej rady.
§ 12
1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwo³anych przez
przewodnicz¹cego zgodnie z potrzeb¹ nie rzadziej ni¿
raz na kwarta³.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady,
zarz¹du lub starosty przewodnicz¹cy jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Sesja ta powinna siê odbyæ nie póniej ni¿ w ci¹gu 15 dni od wp³ywu wniosku.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w terminie przypadaj¹cym w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów na obszarze ca³ego
kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w
ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady
powiatu.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady, do czasu wyboru
przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem
radny.
§ 13
1. Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem
pracy.
2. W razie potrzeby rada powiatu mo¿e dokonywaæ zmian
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§ 14

1. Przewodnicz¹cy rady powiatu przygotowuje i zwo³uje
sesje rady.
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie powinno zawieraæ:
1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) projekt porz¹dku obrad.
3. Materia³y na sesjê, w szczególnoci projekt uchwa³,
dorêcza siê najpóniej na 7 dni przed rozpoczêciem
sesji, z tym ¿e materia³y na sesjê, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu, dorêcza siê
radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
§ 15
1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach
wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹
kompetencji stanowi¹cych i kontrolowanych.
3. Rada powiatu mo¿e uchyliæ w czasie swojej kadencji
ka¿d¹ wczeniej podjêt¹ uchwa³ê.
§ 16
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady powiatu, po
zasiêgniêciu opinii starosty, ustala listê goci zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach rady powiatu mog¹ uczestniczyæ, z g³osem
doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udzia³u w sesjach rady powiatu mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarz¹d powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji rady powiatu.
§ 17
1. Sesje rady powiatu s¹ jawne. Jawnoci sesji zapewnia
siê przez:
1) umo¿liwienie mieszkañcom wstêpu na sale obrad,
obserwowania sesji,
2) umo¿liwienie prasie, radiu, telewizji sporz¹dzanie
sprawozdañ sesji.
Publicznoæ i dziennikarze maj¹ prawo do rejestracji dwiêku i obrazu z przebiegu sesji. Jawnoæ sesji
lub jej czêci mo¿e byæ wy³¹czona w przypadku gdy
ograniczenie to wynika z ustaw. Wy³¹czenie to mo¿e
nast¹piæ na wniosek 5 radnych lub zarz¹du powiatu. Wniosek ten wymaga podjêcia uchwa³y zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji
rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie.
3. Porz¹dek obrad sesji rady powiatu powinien zostaæ
wyczerpany na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodnicz¹cego rady lub radnego rady powiatu mo¿na
postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu
w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej
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sesji.
4. O przerwaniu obrad, zgodnie z pkt 3, rada powiatu
mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce radzie powiatu podejmowanie
uchwa³.
5. W protokole z obrad rady odnotowuje siê przerwanie
obrad, o którym mowa w pkt 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
§ 18
1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady.
2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu rady,
przewodnicz¹cy rady nie musi przerywaæ obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady formu³y:
Otwieram obrady sesji rady powiatu.
5. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia projekt porz¹dku obrad; wniosek o uzupe³nienie lub zmianê projektu porz¹dku obrad mo¿e
z³o¿yæ radny, komisja, klub radnych albo zarz¹du powiatu.
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub
zmianê porz¹dku obrad wy³¹cznie z wa¿nych powodów na wniosek przewodnicz¹cego rady, komisji lub
zarz¹du.
7. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w
szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z wykonania uchwa³ rady powiatu,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
8. Zamkniêcie obrad sesji rady powiatu nastêpuje po
wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego rady formu³y Zamykam obrady sesji rady powiatu.
§ 19
1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do zarz¹du powiatu albo komisji rady za porednictwem przewodnicz¹cego rady.
2. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
powiatu.
3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub miêdzy
sesjami.
4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie w ci¹gu 14 dni od daty tej z³o¿enia.
§ 20
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotychczasowych
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bie¿¹cych problemów powiatu, w szczególnoci w celu
uzyskania informacji o okrelonych stanach faktycznych.
2. Do odpowiedzi za zapytanie radnych stosuje siê przepisy § 19 pkt 3 i 4.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad. Otwiera i zamyka dyskusjê.
2. Radny zabiera g³os po uzyskaniu zezwolenia przewodnicz¹cego rady.
3. Przewodnicz¹cy rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej
chwili obrad.
4. Przewodnicz¹cy rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na sesjê rady.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli treæ, sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, przewodnicz¹cy rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ
mu g³os. Fakt ten odnotuje siê w protokole sesji.
3. Przepis pkt 2 stosuje siê odpowiednio do osób uczestnicz¹cych w sesji rady.
4. Przewodnicz¹cy rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenia sali obrad osobom bêd¹cym publicznoci¹ które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzania quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby przewodnicz¹cy
mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub zarz¹dowi powiatu zajêcia stanowiska
wobec zg³oszonych wniosków, albo przygotowania
poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub
dokumentach.
2. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania radny mo¿e zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porz¹dku g³osowania.
§ 25
1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:

1) co najmniej 7 radnych,
2) przewodnicz¹cy rady,
3) klub radnych,
4) komisja rady,
5) zarz¹d powiatu.
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje rady.
3. Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w pkt 1 ppkt 1-4 wymagaj¹ zaopiniowania przez zarz¹d powiatu.
4. Przewodnicz¹cy rady przekazuje projekty uchwa³
wszystkich radnym i zarz¹dowi powiatu.
§ 26
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem
uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeb podjêcia
uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia.
§ 27
1. Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.
2. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady
powiatu uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy rady
prowadz¹cy sesjê.
§ 28
1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numery sesji, cyframi arabskimi
numery uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê
opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji rady powiatu. Rejestr uchwa³ prowadzi starosta.
3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie
uchwa³ rady w ci¹gu 7 dni od dnia podjêcia. Uchwa³a
organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega przekazaniu niezw³ocznie.
4. Starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej
na zasadach okrelonych w pkt 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
§ 29
1. Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich
publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeñ. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem
ich og³oszenia.
2. Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 30
Starostwo powiatowe gromadzi i udostêpnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

 2573 

Poz. 2176

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§ 31

§ 36

1. G³osowanie na sesji mo¿e byæ:
a) jawne,
b) tajne.
2. Radny w czasie g³osowania ma prawo do g³osu:
a) za,
b) przeciw,
c) wstrzymaæ siê.
3. Przed g³osowaniem nad projektem uchwa³y przewodnicz¹cy prowadz¹cy sesje odczytuje treæ projektu
uchwa³y.

1. W przypadku ujawnienia oczywistego b³êdu pisarskiego lub merytorycznego w podjêtej uchwale, dopuszczalna jest reasumpcja tej uchwa³y na zasadach okrelonych w § 35.
2. Reasumpcja uchwa³y, o której mowa w pkt 1 mo¿e nast¹piæ na tej samej sesji na której podjêto uchwa³ê zawieraj¹c¹ b³¹d pisarski lub na najbli¿szej sesji.
§ 37

1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê,
nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych
g³osów plus 1 wa¿nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów bezwzglêdna wiêkszoci¹
g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita, przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.

1. Z przebiegu sesji rady powiatu sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ z sesji rady powiatu powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelone numery, daty i miejsca odbywania sesji,
godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci obecnych na sesji, teksty
uchwa³ przyjêtych przez radê, protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wniosków, nie wyg³oszone
przez radnych, usprawiedliwienie osób nieobecnych,
owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego rady oraz pe³ne zapisy obrad na tamach magnetofonowych.
4. Protokó³ z sesji rady powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 7 dni przed terminem kolejnej sesji w
biurze rady.
5. Protokó³ z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia
do protoko³u powinny byæ wnoszone przez radnych
nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji rady, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.
6. Tama z nagraniami obrad sesji przechowuje siê w biurze rady jeden rok, a sesji w sprawie udzielenia absolutorium przez okres kadencji rady.
7. Odpis protoko³u obrad sesji dorêcza siê zarz¹dowi w
ci¹gu 7 dni po zamkniêciu sesji. Wyci¹gi z protoko³u
dorêcza siê w ci¹gu 7 dni po zamkniêciu sesji tym jednostkom, które s¹ nimi zainteresowane lub zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ.

§ 35

§ 38

1. W razie gdy wynik g³osowania jawnego budzi uzasadnione w¹tpliwoci, rada mo¿e dokonaæ reasumpcji g³osowania.
2. Rada rozstrzyga o reasumpcji g³osowania na wniosek
przewodnicz¹cego rady lub pisemny wniosek 5 radnych.
3. Wniosek o reasumpcjê zg³asza siê w czasie sesji, na
której odby³o siê g³osowanie uchwa³y maj¹cej podlegaæ reasumpcji.

1. Ka¿dy obywatel ma prawo wgl¹du do ka¿dego protoko³u sesji rady powiatu.
2. Z ¿¹daniem, o którym mowa w pkt 1 obywatel mo¿e
wyst¹piæ nie wczeniej jak ósmego dnia od zakoñczenia sesji rady powiatu.
3. Z udostêpnianych protoko³ów usuwa siê te fragmenty, które zosta³y wy³¹czone uchwa³¹ rady z jawnoci
obrad lub ich wy³¹czenie wynika z mocy innych ustaw.
4. Do wgl¹du s³u¿y kserokopia protoko³u spe³niaj¹ca

§ 32
1. W og³oszeniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie
g³osy przewodnicz¹cy rady powiatu.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
rady powiatu.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 33
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartkach opatrzonych pieczêci¹ rady.
2. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana przez radê powiatu sporód radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.Wydanie radnym kart do g³osowania tajnego nastêpuje za pokwitowaniem na licie obecnoci.
4. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
5. Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 34

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2176

 2574 

warunki, o których mowa w pkt 3 i potwierdzona za
zgodnoæ z orygina³em. Zgodnoæ z orygina³em potwierdza sekretarz powiatu lub upowa¿niony przez niego pracownik.
5. Udostêpnianie tych protoko³ów odbywa siê w biurze
rady powiatu w obecnoci pracownika.
6. Obywatel mo¿e przegl¹daæ udostêpnione protoko³y,
sporz¹dzaæ z nich notatki, wyci¹gi, odpisy bez ograniczeñ.
7. Organ powiatu nie potwierdza i nie uwierzytelnia zainteresowanym sporz¹dzonych notatek, odpisów, wyci¹gów.

posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji. W przypadku
równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Sekretarz komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³,
który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgod¹ rady powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.

§ 39

§ 44

1. Jawnoæ pracy komisji rady odbywa siê na warunkach
okrelonych w § 17.
2. Zasady dostêpu do protoko³ów komisji rady i korzystania z nich odbywaj¹ siê na warunkach okrelonych
w § 38.

1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, bior¹c pod uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny, sk³adaj¹cy siê z dwóch do trzech cz³onków komisji. Przewodnicz¹cy komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli, okrelaj¹c w nim jej zakres.
3. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, co najmniej na 3
dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na
pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego przed przyst¹pieniem
do czynnoci kontrolnych s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o
którym mowa w pkt 2.

§ 40
Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia biuro rady
powiatu, wchodz¹ce w sk³ad starostwa.
§ 41
1. Rada powiatu kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz radnych
bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
3. Komisja rewizyjna zbiera opinie wszystkich komisji
rady, które zajmowa³y siê wykonaniem bud¿etu, w terminie 4 tygodni przed planowan¹ sesji w sprawie udzielenia zarz¹dowi absolutorium.
4. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu i wystêpuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
5. Komisja rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w
zakresie kontroli zlecane przez radê powiatu.
6. Przepis pkt 5 nie narusza usprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez radê powiatu.
7. Wniosek o udzielenie absolutorium nale¿y ponadto
skierowaæ do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku na 3 tygodnie przed planowan¹ sesj¹.
§ 42
1. Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Rada powiatu wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej w liczbie piêciu, w
tym zastêpcê przewodnicz¹cego.
3. Komisja sporód swego grona wybiera sekretarza.
4. Komisja rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radê powiatu.
5. Komisja przedstawia radzie powiatu projekt planu, o
którym mowa w pkt 4, do 31 stycznia ka¿dego roku.
6. Za zgod¹ rady powiatu komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli.
§ 43
1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na

§ 45
1. Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u
w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego lub jego ma³¿onka, krewnych
lub powinowatych.
2. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
§ 46
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 47
1. Zespó³ kontrolny w terminie 7 dni od zakoñczenia kontroli sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³
komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jed-
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3.

4.

5.

6.

nostki oraz do zarz¹du powiatu wyst¹pienia pokontrolne, zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ komisjê rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie z zastrze¿eniem pkt 4.
Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od
otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego mo¿e odwo³aæ
siê do rady powiatu. Rozstrzygniêcie rady powiatu jest
ostateczne.
Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radê, wyników kontroli wykonania bud¿etu powiatu oraz realizacji rocznego planu kontroli.
Sprawozdanie z wyników kontroli zleconej przez radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na
pó³ roku.
§ 48

Cz³onkowie komisji rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i
s³u¿bowej, obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
§ 49
1. Rada powiatu, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³aæ ze
swojego grona sta³e i dorane komisje do okrelonych
zadañ. W uchwale tej okrela przedmiot ich dzia³ania
oraz sk³ad osobowy.
2. Komisje podlegaj¹ radzie powiatu w ca³ym zakresie
swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy
i sprawozdanie z dzia³alnoci.
3. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy powo³ywani i odwo³ywani przez radê powiatu. Komisja mo¿e wybraæ ze swojego sk³adu sekretarza.
4. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ czterech komisji sta³ych, a przewodnicz¹cy  tylko jednej.
5. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
tym sk³adzie przedstawia przewodnicz¹cy rady na
wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych
lub komisji, nie dotyczy to Komisji Etyki.
§ 50
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) przygotowanie i opiniowanie projektów uchwa³ rady
powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê, zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
mieszkañców powiatu dotycz¹cych dzia³alnoci rady
i zarz¹du,
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w
zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej raz w roku oraz
na ka¿de ¿¹danie rady.
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§ 51

1. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹
tak¿e uczestniczyæ: przewodnicz¹cy rady, radni nie bêd¹cy cz³onkami komisji, cz³onkowie zarz¹du powiatu i
mieszkañcy.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 52
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom
komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenie komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub przewodnicz¹cego rady
3. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cego.
§ 53
1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów
decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako
wnioski mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny sprawozdawca.
§ 54
1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji doranej okrela rada powiatu w uchwale o powo³aniu komisji.
2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem pkt1.
§ 55
Rada ma prawo powo³ywaæ zespo³y problemowe na
wniosek komisji rady lub zarz¹du powiatu.
§ 56
Radny pobiera diety z tytu³u cz³onkostwa w nie wiêcej
ni¿ dwóch komisjach. Wysokoci diety okreli rada powiatu.
§ 57
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej czterech radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 58
1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu rady powiatu w ci¹gu 30 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
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1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazwê klubu  jeli klub j¹ posiada.
Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu powiatu.
Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ
sprzeczny ze statutem powiatu.
Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady regulaminy klubów w
terminie 14 dni od ich uchwalenia.
Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad rady.

§ 62

1. Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. Rada powiatu wybiera starostê i na jego wniosek 4
cz³onków zarz¹du, w tym wicestarostê.
3. W sk³ad zarz¹du powiatu wchodz¹: starosta, jako jego
przewodnicz¹cy, wicestarosta i pozostali cz³onkowie
w liczbie trzech osób.
4. Cz³onkowie zarz¹du powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu rady.
5. Zarz¹d powiatu dzia³a do dnia wyboru nowego zarz¹du.

1. Starosta organizuje pracê zarz¹du powiatu i starostwa
powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami powiatu
oraz reprezentuje powiat na zewn¹trz.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych
spowodowaæ znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbêdne czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci zarz¹du powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.
3. Czynnoci, o których mowa w pkt 2, wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu zarz¹du powiatu.
4. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego,
zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników starostwa i
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci powiatu, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez zarz¹d powiatu.
6. Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie wicestarostê, poszczególnych cz³onków zarz¹du powiatu, pracowników
starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do
wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w
pkt 5.

§ 60

§ 63

1.Z cz³onkami zarz¹du spoza sk³adu rady powiatu nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru.
2. Z cz³onkami zarz¹du bêd¹cymi radnymi decyzjê w
przedmiocie nawi¹zania stosunku pracy podejmuje
rada powiatu w uchwale o wyborze.

1. Do zadañ starosty w zakresie organizowania pracy zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du,
2) okrelenie czasu i miejsca posiedzenie zarz¹du,
3) przygotowanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.

3.
4.
5.
6.

Zarz¹d powiatu
§ 59

§ 61
1. Zarz¹d powiatu wykonuje uchwa³y rady powiatu okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ rady,
2) wykonywanie uchwa³ rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu powiatu,
5) zatrudnienie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zastrze¿eniem § 77 pkt 5.
6) zarz¹d kontroluje przestrzeganie przez podleg³e i
nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur kontroli oraz
zasad wstêpnej oceny celowoci poniesienia wydatków, a tak¿e sposobu wykorzystania wyników kontroli.
3. W realizacji zadañ zarz¹du powiatu podlega wy³¹cznie
radzie powiatu.
4. Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
5. Organizacjê i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego okrela regulamin organizacyjny, uchwalony
przez radê powiatu na wniosek zarz¹du powiatu.
6. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalane przez zarz¹d powiatu, chyba ¿e przepisy
odrêbne stanowi¹ inaczej.

§ 64
1. Cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w jego pracach.
2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych raz w tygodniu. W przypadku
braku potrzeby zwo³ywania posiedzeñ raz w tygodniu
zarz¹d ma obowi¹zek zebraæ siê raz w miesi¹cu.
3. W razie potrzeby starosta mo¿e zwo³aæ zarz¹d w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.
4. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej trzech cz³onków w
terminie 7 dni od z³o¿enia wniosku.
5. Uchwa³y zarz¹du powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 3 cz³onków ustawowego sk³adu zarz¹du w g³osowaniu jawnym.
§ 65
1. Posiedzenie zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im starosta, a w przypadku jego nieobecnoci wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie zarz¹du- z g³osem stanowi¹cym, a sekretarz i skarbnik
powiatu  z g³osem doradczym.
3. Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
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jednostek organizacyjny powiatu w³aciwych ze wzglêdu na przedmiot obrad.
4. Do udzia³u w posiedzeniu zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.
§ 66
1. Za przygotowanie materia³ów odpowiada sekretarz
powiatu.
2. W sk³ad materia³ów wchodz¹:
1) informacje,
2) propozycje rozstrzygniêæ,
3) projekt uchwa³ z krótkim uzasadnieniem.
3. Projekty uchwa³ zarz¹du musz¹ byæ parafowane przez
sekretarza i gdy tego wymagaj¹ opiniowane przez radcê prawnego.
§ 67
1. Prawomocnoæ posiedzeñ zarz¹du stwierdza na pocz¹tku obrad przewodnicz¹cy.
2. Posiedzenia zarz¹du s¹ prawomocne, gdy uczestnicy
w nich co najmniej 3 cz³onków zarz¹du.
3. Posiedzenia odbywaj¹ siê wed³ug przyjêtego porz¹dku obrad.
4. Cz³onkowi zarz¹du s³u¿y prawo sk³adania wniosku o
uzupe³nienie proponowanego porz¹dku lub te¿ wykrelenia okrelonego punktu.
5. Proponowany porz¹dek i ewentualne uzupe³nienia lub
zmiany przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym.
§ 68
1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji, wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
2. Oprócz uchwa³, zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce opinie i stanowiska zarz¹du.
3. Uchwa³y zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du bior¹cy udzia³ w danym posiedzeniu.
4. Uchwa³y zarz¹du, bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej, podpisuje starosta. W
decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.
5. Uchwa³y s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu zarz¹du.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, a dotycz¹cych
ochrony zdrowia, ¿ycia lub mienia obywateli, ochrony
rodowiska naturalnego albo zapewnienia porz¹dku,
spokoju i bezpieczeñstwa publicznego, gdy przyczyny
te wystêpuj¹ na obszarze wiêcej ni¿ jednej gminy, zarz¹d mo¿e wydaæ przepisy porz¹dkowe.
7. Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w pkt 6, podlegaj¹ zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji.
8. Starosta przesy³a wydane przepisy porz¹dkowe do
wiadomoci:
 zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze powiatu,
 starostom s¹siednich powiatów.
Przepisy porz¹dkowe przesy³a siê wymienionym podmiotom nastêpnego dnia po ich uchwaleniu.
§ 69
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom zarz¹du oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.
2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ rady
powiatu, chyba ¿e rada okrela zasady wykonywania
swojej uchwa³y.
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§ 70

1. Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarz¹du uczestniczy³y równie¿
inne osoby, w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze te osoby
uczestniczy³y w posiedzeniu.
3. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du powinien dok³adnie
odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza
przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi przez zarz¹d.
4. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
5. Cz³onkowie zarz¹du mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub uzupe³nienie.
6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa w pkt 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
zarz¹d.
7. Protoko³y i za³¹czniki przechowuje siê zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej.
8. Uchwa³y zarz¹du rejestruje sekretarz powiatu.
9. Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ zarz¹du maj¹ prawo
wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ zarz¹du.
10. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ,
do publicznego wgl¹du.
§ 71
1. Protokó³ posiedzenia zarz¹du mo¿e zostaæ udostêpniony po up³ywie 7 dni od posiedzenia.
2. Zapoznanie z treci¹ protoko³u mo¿e odbywaæ siê w
obecnoci pracownika obs³uguj¹cego zarz¹d.
3. Do wgl¹du udostêpnia siê kopiê protoko³u potwierdzon¹ za zgodnoæ z orygina³em. Potwierdzenia dokonuje
sekretarz powiatu lub wskazany przez niego pracownik.
4. Zarz¹d powiatu nie potwierdza sporz¹dzonych notatek, odpisów, wyci¹gów.
5. Z protoko³ów udostêpnionych obywatelom usuwa siê
te zapisy, które s¹ zaliczane do wiadomoci niejawnych
b¹d s¹ danymi osobowymi chronionymi odrêbnymi
przepisami. Wy³¹czeniu podlegaj¹ równie¿ zagadnienia, które przez zarz¹d zosta³y uznane za niejawne.
§ 72
Starosta sk³ada radzie powiatu na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
§ 73
1. Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu
powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu, jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu powiatu, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce czynnoci prawnych, mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych.
4. Do kontrasygnaty czynnoci o których mowa w pkt 3,
skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê za zgod¹ starosty.
5. Skarbnik powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, jest
zobowi¹zany do jej dokonania na pisemne polecenie
starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.
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§ 74

§ 78

1. Sekretarz powiatu w imieniu starosty sprawuje nadzór
nad wykonaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególnoci nad terminowych i prawid³owym za³atwieniem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹ i
techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów
kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w
ramach upowa¿nieñ udzielonych przez zarz¹d powiatu i starostê.
3. Sekretarz prowadzi ewidencjê wydanych przepisów
porz¹dkowych i podaje je do publicznej wiadomoci.

1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Powiatowa Komenda Policji w Kwidzynie,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Kwidzynie,
3) Powiatowa Stacja Sanitarno  Epidemiologiczna w
Kwidzynie,
4) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kwidzynie,
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Kwidzynie.
2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt. 1 s¹
powiatowymi jednostkami bud¿etowymi w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
3. Starosta, sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek w
uzgodnieniu z Wojewoda Pomorskim, a tak¿e wykonuje wobec nich czynnoci z zakresu prawa pracy,
je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie
kontroli.
4. Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.

§ 75
Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach zarz¹du powiatu oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach rady
powiatu i jej komisji z g³osem doradczym.
§ 76
1. Zarz¹d wyznacza osoby odpowiedzialne za przygotowanie pe³nych materia³ów na posiedzenie rady powiatu.
2. Materia³y przygotowane na posiedzenie rady podlegaj¹ rozpatrzeniu przez zarz¹d.
3. Komplet materia³ów do rozpatrzenia przez radê powiatu
zarz¹d przedk³ada przewodnicz¹cemu rady.
4. Przyjête uchwa³y przez radê powiatu trafiaj¹ na najbli¿sze posiedzenie zarz¹du celem ustalenia terminów i
sposobu ich realizacji.
Rozdzia³ 3
Jednostki organizacyjne powiatu,
Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e
§ 77
1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu
wykonywania zadañ powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w pkt 1, nale¿¹ w szczególnoci:
1) powiatowe centrum pomocy rodzinie,
2) domy pomocy spo³ecznej,
3) zak³ady opieki zdrowotnej
4) szko³y ponadgimnazjalne i placówki owiatowe,
5) instytucje kultury,
6) powiatowy zak³ad obs³ugi zasobu geodezyjnego i
kartograficznego
7) instytucje sportowe.
8) powiatowy urz¹d pracy
3. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca
i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek rada powiatu.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalane przez zarz¹d powiatu, chyba ¿e przepisy
odrêbne stanowi¹ inaczej.
5. Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ odrêbne przepisy.
6. Zarz¹d powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych powiatu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w starostwie powiatowym.
7. Status prawny pracowników starostwa powiatowego
i jednostek organizacyjnych powiatu okrela ustawa.

Rozdzia³ 4
Gospodarka finansowa powiatu
§ 79
1. Powiat prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu powiatu.
2. Bud¿et powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym
dochody i wydatki powiatu.
3. Bud¿et powiatu jest uchwalany przez radê powiatu na
rok kalendarzowy, zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 80
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian
tego bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji zarz¹du powiatu.
2. Zarz¹d powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie póniej ni¿ do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c
ustawê o finansach publicznych oraz ustalenia rady
powiatu.
3. Bez zgody zarz¹du powiatu rada powiatu nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków, nie znajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszania
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 81
Rada powiatu okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y w toku prac nad
projektem bud¿etu powiatu,
2) wymagan¹ przez radê powiatu szczegó³owoæ projektu z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
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Poz. 2176

3) wymagane materia³y informacyjne, które zarz¹d powiatu powinien przedstawiæ radzie powiatu wraz z projektem uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem bud¿etu powiatu.
§ 82
1. Uchwa³a bud¿etowa powiatu powinna byæ uchwalona
przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.
2. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w pkt 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez
radê powiatu, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca
roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej
jest projekt bud¿etu przed³o¿ony radzie powiatu.
3. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie, o którym mowa w pkt 2, regionalna izba obrachunkowa ustala bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku
bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w pkt 2.
4. W przypadku gdy dochody i wydatki pañstwa okrela
ustawa o prowizorium bud¿etowym, rada powiatu
mo¿e uchwaliæ prowizorium bud¿etowe powiatu na
okres objêty prowizorium bud¿etowym pañstwa.
5. Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której
mowa w pkt 4, starosta przedk³ada regionalnej izbie
obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od jej podjêcia.
§ 83
1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada zarz¹d powiatu.
2. Zarz¹d sk³ada pisemne sprawozdanie z wykonania
bud¿etu za dany rok na rêce przewodnicz¹cego rady
powiatu, do 31 marca ka¿dego roku. Zarz¹d sk³ada informacjê z wykonania bud¿etu za pierwsze pó³rocze
do 31 sierpnia ka¿dego roku.
3. Zarz¹dowi powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu powiatu,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
4. Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê
w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest
spe³niony w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnianie sprawozdania zarz¹du z prac nad projektem bud¿etu powiatu.
§ 84
1. Bankow¹ obs³ugê bud¿etu powiatu wykonuje bank
wybrany przez radê powiatu w trybie okrelonym w
ustawie o zamówieniach publicznych.
2. Zasady wykonywania obs³ugi bankowej okrela umowa zawarta pomiêdzy (zarz¹dem) powiatem a bankiem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Zarz¹d powiatu mo¿e w granicach upowa¿nieñ zamieszczonych w uchwale bud¿etowej zaci¹gaæ kredyty w wybranych przez siebie bankach, stosuj¹c ustawê o zamówieniach publicznych.
Rozdzia³ 5
Mienie powiatu
§ 85
1. Mieniem powiatu jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby
prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, s¹
inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym
ustawy przyznaj¹ taki status, a tak¿e te osoby prawne,
które mog¹ byæ tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu, nie nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 86
1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d w drodze uchwa³y.
2. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu do sk³adania
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§ 87
Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis
ustawy stanowi inaczej.
§ 88
1. Zarz¹dzanie mieniem powiatu i jego ochrona powinny
byæ wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.
2. Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarz¹d powiatu, a tak¿e kierownicy
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych powiatu.
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§ 89
Zmian statutu powiatu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§ 90
Statut powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
M. Górski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2177
UCHWA£A Nr XXX/259/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686 i Nr 113, poz. 734, 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
95, poz. 1041), 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 Nowa Wie Lêborska
uchwala co nastêpuje:
§1
Na terenie gminy Nowa Wie Lêborska liczba punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y nie mo¿e przekroczyæ
60 punktów.
§2
Na terenie gminy Nowa Wie Lêborska liczba punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y nie mo¿e przekroczyæ 20
punktów.
§3

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 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041) Rada Gminy Nowa Wie Lêborska
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XII/117 Rady Gminy Nowa Wie Lêborska z dnia 28 padziernika 1999 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Nowa Wie Lêborska wprowadza siê zmianê do za³¹cznika uchwa³y tj. dopisuje siê § 6 do statutu o
nastêpuj¹cym brzmieniu:
Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Zasady na jakich realizowany bêdzie powy¿szy zapis okrela za³¹cznik nr 6.
Za³¹cznikowi nr 6 nadaje siê brzmienie okrelone za³¹cznikiem do niniejszej 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 Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda
Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y
Nr XXX/260/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy Nowa Wie Lêborska

Traci moc uchwa³a Nr XXX/189/93 z dnia 2 lipca 1993 r.
Rady Gminy w Nowej Wsi Lêborskiej w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.

Zasady udostêpniania dokumentów
oraz powiadamiania o terminach
sesji rady gminy oraz komisji

§4

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Udostêpnianie dokumentów organów gminy oraz komisji odbywaæ siê bêdzie z uwzglêdnieniem zasady jawnoci dzia³alnoci organów gminy.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

2178

§2
1. Ka¿dy obywatel mo¿e z³o¿yæ wniosek o udostêpnienie
dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych gminy.
2. Wniosek musi byæ z³o¿ony w formie pisemnej.
§3

UCHWA£A Nr XXX/260/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 28 sierpnia 2001 r.

1. Dokumenty udostêpniaæ bêdzie inspektor ds. obs³ugi
rady w godzinach pracy urzêdu.
2. Z przed³o¿onej dokumentacji mo¿na sporz¹dzaæ notatki.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy
Nowa Wie Lêborska.

§4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 art. 40 ust. 2 pkt 1
oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Wy³¹czone s¹ mo¿liwoci udostêpniania dokumentów
o charakterze indywidualnym.

Poz. 2178, 2179, 2180, 2181
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§5
Informacja o terminie sesji rady gminy i porz¹dku obrad bêdzie umieszczona na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy najpóniej 5 dni przed wyznaczonym terminem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art.73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
§2

§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Informacja o terminie obrad komisji rady gminy bêdzie umieszczona na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy najpóniej 3 dni przed wyznaczonym terminem.

§3

2179

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

UCHWA£A Nr XXV/160/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 7 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmian w statucie gminy.
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, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y
Nr XVI/110/96 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 17 skrela siê ust. 2.
2. W § 44 dodaje siê:
ust. 3, o treci:
Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje
dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du Gminy,
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
ust. 4, o treci:
Dokumenty wymienione w ust.3 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem.
ust. 5, o treci:
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, Zarz¹du i komisji udostêpnia pracownik do spraw obs³ugi Rady
w dniach pracy Urzêdu Gminy w godzinach przyjmowania interesantów.
ust. 6, o treci:
Z dokumentów wymienionych w ust. 3 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi lub je kopiowaæ.
ust. 7, o treci:
Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 6 mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu.
ust. 8, o treci:
Uprawnienia okrelone w ust.3  7 nie maj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,

2180
UCHWA£A Nr XXV/161/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 7 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmian w statucie so³ectw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, ust. 1, 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 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041) Rada Gminy postanawia, co nastêpuje:
§1
W statucie so³ectw stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XV/100/96 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 1996 r. w
sprawie uchwalenia statutu so³ectw
1) w § 3 skrela siê treæ pkt. 5.
2) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody so³ectwa stanowi¹ wyodrêbnione rodki
w bud¿ecie gminy, którymi so³ectwo gospodaruje
samodzielnie, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê
zadañ spoczywaj¹cych na so³ectwie.
§2
Pozosta³e postanowienia Statutu So³ectw pozostaj¹ bez
zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

2181
UCHWA£A Nr XXVIII/187/2001
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 21 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lêborskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2181, 2182
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Na podstawie art. 8a, art. 12 pkt 1, art. 40 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz § 77 Statutu Powiatu
Lêborskiego uchwalonego Uchwa³¹ Nr III/11/98 z 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lêborskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r., Nr 4, poz. 11 ze zm.)
Rada Powiatu Lêborskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu Lêborskiego uchwalonym Uchwa³¹ Nr III/11/98 z 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Lêborskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r.,
Nr 4, poz. 11 ze zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
po § 7 dodaje siê § 7a w brzmieniu:
§ 7a.1. Dzia³alnoæ organów Powiatu jest jawna, z zastrze¿eniem ograniczeñ wynikaj¹cych z przepisów ustawowych.
2. Jawnoæ dzia³ania organów Powiatu obejmuje
w szczególnoci:
1) jawnoæ sesji Rady i posiedzeñ Komisji;
2) prawo dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych;
3) prawo obywateli do uzyskiwania informacji o dzia³alnoci organów Powiatu.
3. Niezw³ocznie po wyznaczeniu terminu sesji
Rady Powiatu lub posiedzenia komisji nale¿y
informacjê o tym wywiesiæ na tablicy og³oszeñ
Starostwa.
4. Obywatel chc¹cy uzyskaæ dostêp do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez Radê lub Zarz¹d sk³ada probê
o ich udostêpnienie odpowiednio Przewodnicz¹cemu Rady lub Starocie.
5. Uchwa³y Rady Powiatu, uchwa³y Zarz¹du Powiatu oraz przyjête przez sesjê protoko³y z obrad Rady Powiatu powinny byæ udostêpniane
niezw³ocznie, bez ograniczeñ i bez koniecznoci sk³adania pisemnego wniosku.
6. Proba, o której mowa w ust. 1, musi zawieraæ
wskazanie dokumentów, do których obywatel
chce uzyskaæ dostêp.
7. Decyzje o udostêpnieniu informacji dotycz¹cych Rady Powiatu i jej komisji podejmuje Przewodnicz¹cy Rady, za decyzje o udostêpnieniu
pozosta³ych dokumentów podejmuje Starosta.
8. Je¿eli ¿¹dane przez obywatela dokumenty zawieraj¹ informacje niejawne lub prawem chronione, odpowiednio Przewodnicz¹cy Rady lub
Starosta w terminie 7 dni od dnia otrzymania
proby informuj¹ o niemo¿liwoci ich udostêpnienia, z podaniem uzasadnienia. Informacjê o
niemo¿noci udostêpnienia dokumentów przedstawia siê Radzie Powiatu na najbli¿szej sesji.
9. Jeli nie zachodz¹ okolicznoci wskazane w
ust. 8, proba o udostêpnienie dokumentów
jest spe³niana bez zbêdnej zw³oki.
10. Dokumenty organów powiatu i komisji udostêpniane s¹ odpowiednio w biurze rady powiatu i Wydziale Organizacyjno  Prawnym, w
godzinach pracy Starostwa Powiatowego, w
obecnoci pracowników tam zatrudnionych.
11. Obywatelowi przys³uguje prawo sporz¹dzania
notatek i odpisów z udostêpnionych dokumentów.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Kupper

2182
UCHWA£A Nr XXX/344/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. 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 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041) oraz art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 zm.: z
1991 r. Nr 101 poz. 444, Nr 116 poz. 502, z 1992 r. Nr 21
poz. 86, Nr 94 poz. 467, z 1993 r. Nr 121 poz. 540, z 1994 r.
Nr 123 poz. 600, Nr 132 poz. 675, z 1995 r. Nr 147 poz. 715,
z 1996 r. Nr 149 poz. 704, Nr 91 poz. 409, Nr 149 poz. 704,
z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 123 poz. 780, Nr 121 poz. 770,
Nr 107 poz. 689, Nr 143 poz. 956, z 1998 r. Nr 106 poz.
668, Nr 146 poz. 954, Nr 160 poz. 1058, z 1999 r. Nr 96
poz. 1129, z 2000 r. Nr 88 poz. 983, Nr 95 poz. 1041, Nr
105 poz. 1115, Nr 122 poz. 1315) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
a) czêæ piwnic w budynkach mieszkalnych lub inne pomieszczenia przeznaczone na kot³ownie i sk³adowanie
opa³u o powierzchni do 15 m2 w³¹cznie,
b) nieruchomoci ochotniczych stra¿y po¿arnych,
c) nieruchomoci instytucji kultury,
d) nieruchomoci zajête na potrzeby statutowej dzia³alnoci podmiotów realizuj¹cych zadania wskazane w
ustawie o pomocy spo³ecznej,
e) przewody sieci rozdzielczych wody oraz budowle s³u¿¹ce do odprowadzenia i oczyszczania cieków,
f) nieruchomoci przeznaczone i wykorzystywane jako
sk³adowiska odpadów komunalnych,
g) nieruchomoci przeznaczone na dzia³alnoæ sportow¹.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski
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UCHWA£A Nr 314/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
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, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041) oraz art. 21
ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Terminy i definicje u¿yte w uchwale bez bli¿szego wyjanienia oznaczaj¹ terminy i definicje zawarte w ustawie
z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733).
§2
1. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdañski, gospodaruj¹c
mieszkaniowym zasobem gminy, wynajmuje lokale na
czas nieoznaczony, lokale zamienne i lokale socjalne
na czas oznaczony mieszkañcom posiadaj¹cym sta³e
zameldowanie na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór
Gdañski przynajmniej przez okres ostatnich 5 lat.
2. W wyj¹tkowych wypadkach Zarz¹d Miasta i Gminy
Nowego Dworu Gdañskiego mo¿e udzieliæ zgody na
zawarcie umowy najmu z innymi osobami ni¿ okrelone w ust. 1.
§3
1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przys³uguje osobie, która
zamieszkuje w lokalu gdzie:
a) na osobê przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej, lub
b) którego stan techniczny nie odpowiada przyjêtym
standardom,
c) dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w okresie ostatnich trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych propozycjê zawarcia umowy
najmu lokalu, nie przekracza 150% najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 100%
gospodarstwie wieloosobowym, a wnioskodawca
nie posiada tytu³u prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
2. Za podstawê obliczenia dochodu przypadaj¹cego na
jednego cz³onka gospodarstwa domowego, o którym
mowa w ust. 1 pkt c, przyjmuje siê procedurê obliczania dochodu uprawniaj¹cego do otrzymania dodatku
mieszkaniowego.
§4
Najemc¹ lokalu zamiennego mo¿e zostaæ wy³¹cznie
osoba, której dotychczasowy lokal mieszkalny spe³nia
przynajmniej jeden z wymienionych warunków:
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a) zosta³ uznany za nie nadaj¹cy siê do przebywania w
nim ludzi,
b) znajduje siê w budynku przeznaczonym do remontu
kapitalnego b¹d rozkwaterowania z uwagi na z³y stan
techniczny,
c) zosta³ uszkodzony w wyniku klêski ¿ywio³owej lub katastrofy budowlanej w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym
przebywanie w nim ludzi.
§5
1. Najemc¹ lokalu socjalnego mo¿e zostaæ wy³¹cznie osoba:
a) która nie ma tytu³u prawnego do innego lokalu,
b) gdzie dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w okresie ostatnich trzech
miesiêcy poprzedzaj¹cych propozycjê oddania w najem lokalu, nie przekracza 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 50% gospodarstwie wieloosobowym.
2. W przypadkach orzeczeñ s¹dowych o uprawnieniu do
lokalu socjalnego, umowê tak¹ zawiera siê w pierwszej kolejnoci.
3. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na pó³
roku.
§6
1. Najemca mo¿e dokonaæ zamiany zajmowanego lokalu
na inny lokal za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego.
2. Nie zezwala siê na dokonanie zamiany lokali, w wyniku której na osobê przypadaæ bêdzie mniej ni¿ 5 m2
powierzchni mieszkalnej (pokoi) lub gdy zagra¿a to wa¿nym interesom gminy.
§7
1. Rozpatrywanie i za³atwianie wniosków o najem lokali
zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz zawieranie stosownych umów nale¿y do
kompetencji Zarz¹du Miasta i Gminy Nowego Dworu
Gdañskiego.
2. Ustalenie osób spe³niaj¹cych kryteria okrelone w § 2-4 Zarz¹d Miasta i Gminy Nowego Dworu Gdañskiego
realizuje w formie rocznych wykazów.
3. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o
zawarcie umowy najmu lokalu jest jawny, umo¿liwiaj¹cy poddanie tych spraw kontroli spo³ecznej.
§8
1. W razie opuszczenia lokalu przez najemcê lub jego
mierci, jego zstêpni, wstêpni, pe³noletnie rodzeñstwo,
osoby przysposabiaj¹ce albo przysposobione oraz osoba, która pozostawa³a faktycznie we wspólnym po¿yciu ma³¿eñskim z najemc¹, mieszkaj¹cy z nim stale do
chwili jego mierci jednak nie krócej ni¿ 10 lat, wstêpuj¹ w stosunek najmu lokalu oraz nabywaj¹ jego
uprawnienia i obowi¹zki zwi¹zane z tym lokalem, chyba ¿e siê tego prawa zrzekn¹ wobec wynajmuj¹cego.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotycz¹ osób, które w chwili
opuszczenia lokalu przez najemcê lub jego mierci
mia³y tytu³ prawny do zajmowania innego lokalu.
§9
1. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2
oddaje siê w najem za zap³at¹ czynszu wolnego.
2. Postanowieñ ust. 1 nie stosuje siê w razie oddania w
najem lokalu w drodze zamiany osobie, której gospodarstwo domowe sk³ada siê co najmniej z 6 osób.
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§ 10

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Nowego Dworu Gdañskiego.

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

§ 11
Trac¹ moc uchwa³y Nr:
1) 33/VI/94 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej,
2) 24/IV/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

2184
UCHWA£A Nr 319/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Za³o¿eñ do planu zaopatrzenia
w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe miasta i
gminy Nowy Dwór Gdañski.
Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i i art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Za³o¿enia do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe miasta i gminy
Nowy Dwór Gdañski stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Projekt za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o,energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe miasta i gminy Nowy
Dwór Gdañski zosta³ uzgodniony z:
 Wojewod¹ Pomorskim pod wzglêdem zgodnoci z
za³o¿eniami polityki energetycznej pañstwa,
 Sejmikiem Samorz¹dowym Województwa Pomorskiego pod wzglêdem zgodnoci w zakresie koordynacji wspó³pracy miasta i gminy Nowy Dwór Gd.
z s¹siaduj¹cymi gminami.
W trakcie wy³o¿enia Projektu za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe
miasta i gminy Nowy Dwór Gd do publicznego wgl¹du
nie zosta³y zg³oszone ¿adne uwagi ani wnioski.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

2185
UCHWA£A Nr XXVII/176/01
Rady Gminy Cz³uchów
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, e, i oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109,
112, 116, ust. 1 pkt 4, 5, 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.) oraz uchwa³y Nr XI/73/99
Rady Gminy z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych do projektu bud¿etu  po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 w
wysokoci
11.931.334 z³
w tym:
1) dochody z podatków i op³at
3.509.900 z³
2) udzia³y w podatkach stan.dochód bud¿etu pañstwa
724.245 z³
w tym:
a) od osób fizycznych
706.245 z³
b) od osób prawnych
18.000 z³
3) dochody z maj¹tku gminy
367.000 z³
4) pozosta³e dochody
794.540 z³
w tym:
a) z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ alkoh.
88.000 z³
5) subwencja ogólna
5.407.728 z³
w tym:
a) czêæ owiatowa
4.765.826 z³
b) czêæ podstawowa
383.469 z³
c) czêæ rekompensuj¹ca
258.433 z³
6) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rz¹dowej 1.105.640 z³
7) dotacje celowe z bud¿. pañst. na realizacjê w³asnych
zadañ bie¿¹cych gmin
22.281 z³
2. Szczegó³owy podzia³ dochodów wg wa¿niejszych róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, a wg
dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji za³¹cznik Nr 1/1 i 1/2*.
§2
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok w
wysokoci
12.165.748 z³
w tym:
1) wynagrodzenia
5.499.664 z³
2) pochodne od wynagrodzeñ
1.287.805 z³
w tym:
na realizacjê zadañ rozwi¹z. problemów alkoh. 3.000 z³
* Za³¹cznika Nr 1 i 1/2 nie publikuje siê.
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3) dotacje na podstawie poroz. miêdzy jedn. samorz¹du terytorialnego
100.000 z³
4) dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie zadañ zleconych stowarzyszeniom
61.000 z³
5) wydatki na obs³ugê d³ugu
3.000 z³
6) inwestycje
1.087.000 z³
7) pozosta³e bie¿¹ce wydatki
4.127.279 z³
w tym:
a) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilakt. i rozwi¹z. probl. alkohol.
85.000 z³
b) rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki w
wys. do 1% wydatków bud¿etu gminy w kwocie
120.000 z³
c) wydatki Rad So³eckich 11.000 z³
2. Podzia³ wydatków z wyodrêbnieniem o których mowa
w ust. 1 zawiera za³¹cznik Nr 2, a wg dzia³ów i rozdzia³ów za³¹cznik Nr 2/1 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Wyodrêbnia siê plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*
w tym:
 dochody z tytu³u dotacji 1.105.640 z³,
 wydatki z tytu³u dotacji 1.105.640 z³,
 dochody bud¿etu pañstwa 11.000 z³.
§4
Wyodrêbnia siê wydatki z tytu³u dotacji celowych dla
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§5
Wyodrêbnia siê wydatki inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
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2. Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ krótkoterminowych
w kwocie 80.000 z³ które mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ
Zarz¹d Gminy.
3. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i porêczeñ
w kwocie 130.000 z³ udzielonych przez zarz¹d w roku
bud¿etowym.
§ 10
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Dokonywania zmian w toku wykonywania bud¿etu polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
2. Przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków Dyrektorom i Kierownikom
jednostek organizacyjnych miêdzy paragrafami w ramach rozdzia³u o których to Zarz¹d zostanie poinformowany.
§ 11
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do lokowania wolnych
rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§ 12
Zarz¹d Gminy sporz¹dzi harmonogram dochodów i wydatków bud¿etowych w podziale na kwarta³y.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ i w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 1 stycznia 2002 r.

§6

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

Bud¿et zamyka siê niedoborem w kwocie 234.414 z³, oraz
zobowi¹zaniami z tytu³u po¿yczek w kwocie 26.300 z³.
§7

2186

ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego oraz zobowi¹zañ z tytu³u po¿yczki bêdzie nadwy¿ka bud¿etowa z lat
ubieg³ych w kwocie 260.714 z³.
Szczegó³owy podzia³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowania
nadwy¿ki bud¿etowej o której mowa w § 5 i 6 zawiera
za³¹cznik Nr 6 i 7 do uchwa³y bud¿etowej*.

UCHWA£A Nr XXVII/179/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 28 grudnia 2001 r.

§8
Uchwala siê plan przychodów i wydatków:
1. Funduszy celowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*
a) Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Przychody
19.000 z³
Wydatki
19.000 z³
2. Funduszy specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*
a) Fundusz rodków Specjalnych
Przychody
27.000 z³
Wydatki
27.000 z³
§9
1. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych w wysokoci 120.000 z³ do zaci¹gniêcia przez Zarz¹d Gminy na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu gminy.
* Za³¹czników Nr 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nie publikuje siê.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Cz³uchów.
Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 6 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.
Nr 71, poz. 733) Rada Gminy postanawia, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Cz³uchów.
§2
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-
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katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) zwana jest w
niniejszej uchwale ustaw¹.
§3
Mieszkaniowy zasób gminy Cz³uchów tworz¹ lokale
okrelone w art. 20 ust.1 ustawy.
§4
Wynajmuj¹cym lokale mieszkalne, zamienne i socjalne jest gmina Cz³uchów reprezentowana przez Zarz¹d
Gminy Cz³uchów lub podmiot przez niego upowa¿niony
(w tym zarz¹dca).
§5
Za dochód w rozumieniu uchwa³y uwa¿a siê sumê
wszystkich dochodów cz³onków gospodarstwa domowego osi¹gniêtych w II kwartale danego roku, w którym rozpatrywany jest wniosek.
Rozdzia³ II
Zasady gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Cz³uchów
§6
1. Gmina Cz³uchów gospodaruj¹c swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkañcom
posiadaj¹cym sta³e zameldowanie w gminie Cz³uchów
przynajmniej przez okres 5 lat.
2. W wyj¹tkowych przypadkach Zarz¹d Gminy Cz³uchów
mo¿e udzieliæ zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami ni¿ okrelone w ust. 1, o ile jest to uzasadnione interesem spo³ecznoci lokalnej.
§7
Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy Cz³uchów, z wyj¹tkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas stosunku pracy, mog¹
byæ wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.
Rozdzia³ III
Tryb rozpatrywania i za³atwiania
wniosków o najem lokali mieszkalnych
§8
1. Za³atwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna siê od z³o¿enia wniosku o najem lokalu mieszkalnego. Tryb sk³adania wniosku oraz miejsce jego z³o¿enia okrela Zarz¹d Gminy Cz³uchów.
2. Do prowadzenia spraw zwi¹zanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowi¹zany jest Zarz¹d Gminy Cz³uchów lub podmiot przez niego upowa¿niony (w tym zarz¹dca).
§9
Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o
zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny.
Jawny te¿ jest sposób wyboru osób, z którymi umowy
najmu powinny byæ zawierane. Jawnoæ postêpowania
ma na celu realizacjê kontroli spo³ecznej.

Rozdzia³ IV
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 10
1. Najemc¹ lokalu socjalnego z zastrze¿eniem art. 14 ust.
1 mo¿e zostaæ wy³¹cznie osoba, która nie ma tytu³u
prawnego do lokalu i której dochody brutto z gospodarstwa domowego w okresie poprzedzaj¹cym trzy
miesi¹ce nie przekracza³y 100% najni¿szej emerytury
w gospodarstwach jednoosobowych lub 50% najni¿szej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych
na jednego cz³onka rodziny.
2. W przypadkach orzeczenia przez s¹d o uprawnieniach
do lokalu socjalnego umowê na lokal socjalny zawiera
siê w pierwszej kolejnoci.
3. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na 3 lata.
§ 11
Najemc¹ lokalu mieszkalnego mo¿e zostaæ wy³¹cznie
osoba, która zamieszkuje w lokalu, w którym na osobê
przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej i której
dochody brutto z gospodarstwa domowego, w okresie
poprzedzaj¹cym trzy miesi¹ce, nie przekracza³y 150%
najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100% najni¿szej emerytury, w gospodarstwach
wieloosobowych na jednego cz³onka rodziny.
§ 12
Najemc¹ lokalu zamiennego mo¿e byæ wy³¹cznie osoba, której dotychczasowy lokal zosta³ uznany za niemieszkalny albo zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego b¹d rozkwaterowania: z uwagi na z³y
stan techniczny, albo utraci³a lokal w wyniku klêski ¿ywio³owej lub katastrofy budowlanej.
Rozdzia³ V
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków
o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób
poddania tych spraw kontroli spo³ecznej
§ 13
1. Ustalenie osób spe³niaj¹cych kryteria zawarte w § 10,
11 i 12 nastêpuje w formie rocznych wykazów.
2. Roczne wykazy sporz¹dza Zarz¹d Gminy Cz³uchów w
sposób jawny i zapewniaj¹cy ich spo³eczn¹ kontrolê
przez co rozumie siê opiniowanie przez Komisjê Mieszkaniow¹ wniosków osób ubiegaj¹cych siê o ujêcie w
wykazie oraz projektów wykazów.
3. Ostateczny wykaz osób ustala Zarz¹d Gminy Cz³uchów.
4. Iloæ osób ujêtych w rocznym wykazie powinna byæ
dostosowana do mo¿liwoci lokalowych gminy.
5. Warunki okrelone w § § 10, 11 i 12 musz¹ byæ spe³nione w chwili otrzymania skierowania na zawarcie
umowy najmu lokalu.
Rozdzia³ VI
Zamiany mieszkañ
§ 14
1. Najemca mo¿e dokonaæ zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemna zgod¹ wynajmuj¹cego.
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2. Nie zezwala siê na zamiany mieszkañ, gdy w jej wyniku na osobê bêdzie przypadaæ mnie ni¿ 5 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi lub gdy zamiana mo¿e zagroziæ interesowi gminy.
§ 15
1. Na wniosek najemcy wynajmuj¹cy mo¿e dokonaæ zamiany lokalu, je¿eli w wyniku takiej zamiany wynajmuj¹cy uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny, lokal o wy¿szym standardzie wyposa¿enia lub lokal o wiêkszym
metra¿u powierzchni mieszkalnej (pokoi).
2. Najemcy lokali, którzy maja utrudniony dostêp do swoich lokali z powodu warunków zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim mog¹
ubiegaæ siê o wymianê obecnego lokalu na lokal, w
którym utrudnienie w dostêpie do lokalu nie bêdzie
wystêpowaæ.
Rozdzia³ VII
Zwiêkszenie mieszkaniowego zasobu gminy
Cz³uchów poprzez adaptacjê lokali
niemieszkalnych na lokale mieszkalne
§ 16
Mieszkaniowy zasób gminy Cz³uchów mo¿na zwiêkszyæ poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt
w³asny adaptacji strychów, suszarni, pralni, i innych pomieszczeñ nie wchodz¹cych w sk³ad ju¿ istniej¹cych lokali mieszkalnych lub u¿ytkowych usytuowanych w obiektach stanowi¹cych w³asnoæ gminy Cz³uchów, w celu
wybudowania lub powiêkszenia zajmowanego mieszkania.
§ 17
Adaptacja, o której mowa w § 16 polega na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie, odbudowie pomieszczeñ
niemieszkalnych w obiektach budowlanych lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.
§ 18
Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienionych w § 17 robót budowlanych typuj¹ zarz¹dcy budynków.
§ 19
Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali zarz¹dca musi uzyskaæ pozytywna opiniê urbanistyczno-architektoniczn¹ co do mo¿liwoci przeprowadzenia inwestycji budowlanej.
§ 20
Informacje o obiektach budowlanych i lokalach, o których mowa w § 19 przeznaczonych do inwestycji budowlanej na koszt w³asny podawane bêd¹ do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w
gmachu Urzêdu Gminy w Cz³uchowie.
§ 21
Za³atwianie spraw dotycz¹cych zawarcia umowy i udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacje musi byæ poprzedzone z³o¿eniem wniosku.
Tryb sk³adania wniosku oraz miejsce z³o¿enie okrela
Zarz¹d Gminy Cz³uchów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 22

Po zakoñczeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym odbiorze lokalu, inwestor z którym zawarto umowê na udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu otrzymuje skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Rozdzia³ VIII
Zasady postêpowania w stosunku do osób,
które pozosta³y w lokalu opuszczonym
przez najemcê lub w lokalu, w którego najem
nie wst¹pi³y po mierci najemcy
§ 23
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu
stanowi¹cego w³asnoæ gminy ze stêpnymi, wstêpnymi,
rodzeñstwem i osobami przysposobionymi najemcy, którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu g³ównego najemcy, je¿eli dotychczasowy najemca:
a) przeprowadzi³ siê on do lokalu, do którego nie uzyska³ tytu³u prawnego,
b) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego,
c) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu, w którym 
w przypadku przekwaterowania wszystkich osób
uprawnionych  nast¹pi³oby przegêszczenie (poni¿ej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobê).
§ 24
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu
stanowi¹cego w³asnoæ gminy z osobami, które nie wst¹pi³y w stosunek najmu po mierci najemcy, je¿eli zamieszkiwa³y z min przez okres 10 lat.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 25
Wynajmuj¹cy powinien w pierwszej kolejnoci zaproponowaæ zawarcie umowy najmu lokalu, stanowi¹cego
w³asnoæ gminy z najemcami:
a) zajmuj¹cymi czêæ lokalu wspólnego, w którym przypada mniej ni¿ 10 m2 powierzchni mieszkalnej na jedna osobê uprawnion¹, na zwolnion¹ czêæ lokalu we
wspólnym sk³adzie.
b) zajmuj¹cymi czêæ lokalu wspólnego, w którym przypada mniej ni¿ 15 m2 powierzchni mieszkalnej na jedna osobê uprawnion¹, na zwolnion¹ czêæ lokalu we
wspólnym sk³adzie, w którym wystêpuje wspólna u¿ywalnoæ sanitariatów,
c) lokalu na opró¿niony lokal przyleg³y, który nie spe³nia
warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
§ 26
1. Uzale¿nia siê zawarcie umowy najmu  z wy³¹czeniem
umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz
umowy zawieranej w zwi¹zku ze zmian¹ lokalu  od
wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu lokalu przys³uguj¹cych
wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu.
2. Zasady dotycz¹ce ustalenia wysokoci kaucji, odst¹pienia od jej pobrania, roz³o¿enia jej na raty lub umorzenia okreli Zarz¹d Gminy Cz³uchów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2186, 2187

 2588 

§ 27

§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Cz³uchów.

Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej uchwala Zarz¹d Gminy.

§ 28

§7

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

Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekroczyæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w
gminnym zasobie mieszkaniowym.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

2187
UCHWA£A Nr XXVII/180/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 4 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733)  Rada Gminy postanawia, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale zamienne,
c) za lokale socjalne.

§8
1. W trakcie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz
najmu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem.
3. Przed zmian¹ umowy najmu zamieniaj¹c¹ wysokoæ
czynszu, nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt
powstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2.
§9
Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10-tego dnia ka¿dego miesi¹ca w kasie Urzêdu Gminy lub na wskazany
przez wynajmuj¹cego rachunek, z wyj¹tkiem przypadków,
gdy strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formê.
§ 10
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej
na miesi¹c naprzód na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹
zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Cz³uchów.

§3

§ 13

1. Czynsz obejmuje podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz
wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania w
tym op³aty za utrzymanie czystoci, energie ciepln¹ i
elektryczn¹.
2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych od w³aciciela, tj. op³at za dostawê do lokalu
energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystoci sta³ych i
p³ynnych w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie
ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów
lub dostawc¹ us³ugi.

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

§4
1. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu wed³ug
za³¹cznika do uchwa³y.
2. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.
§5
Czynsz za lokale mieszkalne i zamienne op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy
zasób gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVII/180/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia
zasad polityki czynszowej
Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu:
a) lokal bez ciep³ej wody dostarczanej centralnie,
b) lokal bez centralnego ogrzewania,
c) lokal bez ³azienki albo bez wspólnej u¿ywalnoci ³azienki,
d) lokal bez gazu przewodowego,
e) lokal bez WC,
f) lokal bez instalacji wodnej,
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g) lokal bez instalacji kanalizacyjnej,
h) lokal w suterenie lub na poddaszu,
i) lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki lub do
remontu kapitalnego ze wzglêdu na z³y stan techniczny albo mieszkanie, w którym ze wzglêdu na z³y stan
techniczny podstemplowano stopy,
j) lokal ze wspóln¹ u¿ywalnoci¹ kuchni lub ³azienki,
k) lokal z kuchni¹ albo wnêk¹ kuchenn¹ bez owietlenia
naturalnego,
l) lokal jednoizbowy (bez kuchni, wnêki kuchennej albo
kuchni wspólnej).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

czerwca 1996 r. Nr 21, poz. 77 skrela siê pkt 8 i pkt 10.
§2
Pozosta³e postanowienia Statutu Gminy pozostaj¹ bez
zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

2188
UCHWA£A Nr XXVII/186/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w statucie so³ectw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)  Rada
Gminy postanawia, co nastêpuje:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

2190
UCHWA£A Nr XXVI/181/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 marca 2001 r.

§1

w sprawie przyjêcia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy Luzino

W Statucie So³ectw stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XV/100/96 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 1996 r. w
sprawie uchwalenia statutu so³ectw wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 2 pkt 2 ppkt 21 otrzymuje brzmienie:
Wierzchowo  sk³ad którego wchodz¹: Wierzchowo  wie, M¹kowo,
2) § 2 pkt 2 ppkt 22 otrzymuje brzmienie:
Wierzchowo Dworzec  w sk³ad, którego wchodz¹:
Wierzchowo Dworzec, Wierzchowo  osada PGR.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041) w zwi¹zku
z § 39 Statutu Gminy Luzino przyjêtego Uchwa³¹ Nr XVIII/
136/96 Rady Gminy Luzino z dnia 26 stycznia 1996 r. Rada
Gminy Luzino uchwala co nastêpuje:

§2

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Przyjmuje siê Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy Luzino w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc § 1 ust. 2 Uchwa³y XXXV/267/98 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino.

2189

§4

UCHWA£A Nr XXVII/187/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 28 grudnia 2001 r.

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

w sprawie zmian w Statucie Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591)  Rada Gminy postanawia, co
nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 3 do Statutu Gminy Cz³uchów uchwalonego uchwa³¹ Nr XVI/110/96 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu
gminy og³oszonego w Dz. Urz. Woj. S³upskiego z dnia 14

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2190
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVI/181/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 marca 2001 r.
Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy Luzino
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy w Luzinie,
zwany dalej Regulaminem, okrela:
1. Organizacjê wewnêtrzn¹ Urzêdu.
2. Podzia³ kompetencji oraz zadania kierowników i pracowników.
3. Zakres dzia³ania poszczególnych referatów i stanowisk pracy.
4. Regulacje wewnêtrzne.
5. Obowi¹zki i uprawnienia.
6. Kontrolê wewnêtrzn¹, wspó³pracê i inne.
§2
Urz¹d Gminy w Luzinie zwany dalej Urzêdem realizuje
zadania w³asne Gminy okrelone ustawami, Statutem
Gminy, uchwa³ami Rady i Zarz¹du oraz zadania zlecone i
powierzone z zakresu administracji publicznej przekazane Gminie moc¹ przepisów ogólnie obowi¹zuj¹cych,
wzglêdnie drog¹ porozumieñ z w³aciwymi organami administracji.
§3
1. Urz¹d jest organem pomocniczym Zarz¹du.
2. Urzêdem kieruje Wójt przy pomocy Zastêpcy Wójta i
Sekretarza Gminy.
§4
Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników
Urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§5
Przy za³atwianiu spraw stosuje siê postanowienia Kodeksu Postêpowania Administracyjnego i innych przepisów prawa, chyba ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej.
§6
Czynnoci biurowe regulowane s¹ postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej reguluj¹cej organizacjê pracy kancelaryjnej Urzêdu.
§7
Siedzib¹ Urzêdu jest miejscowoæ Luzino.
§8
1. Budynek Urzêdu na cianie frontowej posiada tablicê
z napisem Urz¹d Gminy w Luzinie oraz herb Gminy.
2. Wewn¹trz budynku na widocznym miejscu znajduje siê
tablica informacyjna o sekretariacie, referatach i stanowiskach z numerami pokoi i godzinami pracy. Tablica informacyjna zawiera te¿ informacje o sk³adzie Rady
i jej komisji. Informacje winny byæ niezw³ocznie aktualizowane.
3. Na zewn¹trz budynku znajduje siê tablica og³oszeñ
Rady i Zarz¹du Gminy.

4. Drzwi pokoi Urzêdu posiadaj¹ informacjê dotycz¹c¹
nazwy referatu, stanowisk wraz z imionami i nazwiskami pracowników.
5.Ka¿dy pracownik nosi emblemat z nazw¹ jego stanowiska oraz imieniem i nazwiskiem.
Rozdzia³ II
Struktura organizacyjna Urzêdu Gminy
§9
W sk³ad Urzêdu wchodz¹:
1. Kierownictwo Urzêdu:
Wójt,
Zastêpca Wójta,
Sekretarz Gminy.
2. Referaty:
1) Referat Organizacyjny: liczba etatów  9 i 3/4
a) Kierownik  Sekretarz Gminy  1 etat,
b) Stanowisko ds. organizacyjno  kadrowych  1
etat,
c) Stanowisko ds. obs³ugi kancelarii tajnej, spraw
obronnych, bhp i p.po¿. oraz archiwum zak³adowego  1 etat,
d) Stanowisko ds. obs³ugi biura Rady  1 etat,
e) Stanowisko ds. kadr pracowników owiaty  1/2
etatu,
f) Stanowisko ds. koordynacyjnych owiaty  1 etat,
g) Kierowca i zaopatrzenie  2 etaty,
h) Sprz¹taczka  1 i 1/4 etatu,
i) Palacz  dozorca  1 etat.
2) Referat Finansowy: liczba etatów  9 i 1/2
a) Kierownik  Skarbnik Gminy  1 etat,
b) Stanowisko ds. ksiêgowoci bud¿etowej gminy 
2 etaty,
c) Stanowisko ds. ksiêgowoci bud¿etowej owiaty
 1 i 1/2 etatu,
d) Stanowisko ds. wymiaru podatków i op³at  1 etat,
e) Stanowisko ds. ksiêgowoci podatkowej i windykacji podatku i op³at  1 etat,
f) Stanowisko ds. ksiêgowoci, wymiaru i windykacji op³at za wodê i cieki  1 etat,
g) Stanowisko ds. obs³ugi kasy Urzêdu, podatku VAT
oraz op³aty skarbowej  1 etat,
h) Stanowisko ds. wynagrodzeñ pracowników owiaty  1 etat,
3) Referat Spraw Obywatelskich: liczba etatów  3
a) Kierownik  Kierownik USC  1 etat,
b) Stanowisko ds. ewidencji ludnoci  1 etat,
c) Stanowisko ds. wojskowych i dowodów osobistych  1 etat,
4) Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony rodowiska:
liczba etatów  4
a) Kierownik  Stanowisko ds. gospodarki gruntami
 1 etat,
b) Stanowisko ds. geodezji  1/2 etatu,
c) Stanowisko ds. planowania przestrzennego 
1/2 etatu,
d) Stanowisko ds. budownictwa  1 etat,
e) Stanowisko ds. ochrony rodowiska i rolnictwa 
1 etat.
5) Referat Eksploatacyjno  Inwestycyjny: liczba etatów  8 i 1/2,
a) Kierownik  Pe³nomocnik Zarz¹du Gminy ds. rozwoju gospodarczego  1 etat,
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

b) Stanowisko ds. budynków komunalnych i obiektów
u¿ytecznoci publicznej oraz ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej  1 etat,
c) Stanowisko ds. zamówieñ publicznych i dróg gminnych  1 etat,
d) Stanowisko ds. inwestycji  1 etat,
e) Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej  1 etat,
f) Stanowisko ds. obs³ugi technicznej wodoci¹gów i
kanalizacji  2 i 1/2 etatu,
g) Konserwator mienia komunalnego  1 etat.
Urz¹d Stanu Cywilnego w tym:
a) Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego  powo³any
przez Radê Gminy, który jest jednoczenie Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich,
b) Z-ca kierownika USC  osoba powo³ana przez Radê
Gminy sporód pracowników Urzêdu.
Administrator Bezpieczeñstwa Informacji  zatrudniany w ramach umowy o pracê.
Pe³nomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych  zatrudniany w ramach umowy o pracê.
Pe³nomocnik ds.Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych  zatrudniany w ramach umowy
o pracê.
Obs³uga prawna Urzêdu  na zlecenie.
Obs³uga informatyczna Urzêdu  na zlecenie.
§ 10

Strukturê organizacyjn¹ Urzêdu przedstawia schemat
organizacyjny stanowi¹cy za³¹cznik do Regulaminu.
Rozdzia³ III
Podzia³ kompetencji
§ 11
Do kompetencji Wójta jako kierownika Urzêdu nale¿y
w szczególnoci:
1) reprezentowanie Urzêdu na zewn¹trz,
2) podejmowanie czynnoci z zakresu prawa pracy i
wyznaczanie innych osób do podejmowania tych
czynnoci,
3) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego wobec wszystkich pracowników Urzêdu,
4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie
komórki organizacyjne Urzêdu oraz jego pracowników,
5) koordynowanie dzia³alnoci komórek organizacyjnych Urzêdu oraz organizowanie ich wspó³pracy,
6) rozstrzyganie sporów pomiêdzy poszczególnymi
komórkami organizacyjnymi, w szczególnoci dotycz¹cymi podzia³u zadañ,
7) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
8) czuwanie nad tokiem i terminowoci¹ wykonywania zadañ Urzêdu,
9) upowa¿nianie swojego Zastêpcy lub innych pracowników Urzêdu do wydawania w jego imieniu
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10) wykonywanie innych zadañ zastrze¿onych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwa³y
Rady i Zarz¹du.
§ 12
1. Zastêpca Wójta wykonuje obowi¹zki ustalone dla niego przez Wójta przy akceptacji Zarz¹du Gminy.
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2. Wójt informuje Radê Gminy o zakresie ustalonych obowi¹zków dla Zastêpcy Wójta.
3. Zastêpca Wójta przyjmuje obowi¹zki Wójta w czasie
jego nieobecnoci.
§ 13
1. Sekretarz Gminy wykonuje funkcjê kierownika administracyjnego Urzêdu Gminy i w tym zakresie:
1) opracowuje zakresy czynnoci dla poszczególnych
stanowisk, w oparciu o projekty sporz¹dzone przez
bezporednich prze³o¿onych,
2) informuje Wójta o koniecznoci dokonywania zmian
personalnych,
3) przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzania pracownikom okrelonych nowych czynnoci
do wykonania,
4) nadzoruje czas pracy pracowników Urzêdu,
5) prowadzi kontrolê wewnêtrzn¹ Urzêdu,
6) prowadzi sprawy zwi¹zane z doskonaleniem kadr
Urzêdu,
7) prezentuje nowoprzyjêtych pracowników,
8) dba o wygl¹d budynków Urzêdu i ich otoczenie,
9) nadzoruje w³aciwe wydawanie pieniêdzy na materia³y biurowe,
10) planuje koszty utrzymania Urzêdu i rozlicza siê z
wydatków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie,
11) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzêdu,
12) koordynuje i organizuje sprawy zwi¹zane z wyborami i spisami,
13) wykonuje obowi¹zki w granicach udzielonego mu
pe³nomocnictwa Wójta.
2. Ponadto do zadañ Sekretarza Gminy nale¿y:
1) przygotowywanie materia³ów i dokumentów na posiedzenia Zarz¹du Gminy,
2) organizowanie biblioteki Urzêdu i dbanie o sta³e
uzupe³nianie jej zbiorów w tym g³ównie aktów normatywnych,
3) prowadzenie rejestrów zg³oszonych skarg i wniosków oraz dokumentacji ich za³atwienia,
4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiêdzy
referatami i pracownikami,
5) kieruje bezporednio Referatem Organizacyjnym,
6) wykonywanie innych czynnoci zleconych przez
Wójta.
§ 14
1. Skarbnik Gminy zajmuje siê problemami ekonomiczno-finansowymi Gminy oraz obs³ug¹ finansowo-ksiêgow¹ Gminy i Urzêdu.
2. Do zadañ Skarbnika Gminy nale¿y w szczególnoci:
1) realizacja bud¿etu Gminy,
2) bezporednie kierowanie prac¹ Referatu Finansowego,
3) wykonywanie okrelonych przepisami prawa obowi¹zków w zakresie rachunkowoci,
4) kontrasygnowanie czynnoci prawnych mog¹cych
spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych,
5) przygotowywanie projektów bud¿etu Gminy,
6) dokonywanie analizy bud¿etu i bie¿¹ce informowanie Zarz¹du o jego realizacji,
7) dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów
finansowych,
8) zapewnianie ochrony mienia komunalnego bêd¹cego w dyspozycji Gminy (ubezpieczenia),
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9) prowadzenie rejestru umów i zleceñ oraz nadzorowanie prawid³owej ich realizacji w zakresie finansowym,
10) sporz¹dzanie sprawozdawczoci bud¿etowej,
11) sporz¹dzanie bilansu bud¿etu Gminy,
12) prowadzenie rozliczeñ z so³ectwami,
13) przedstawianie propozycji w sprawie tworzenia bud¿etów so³ectw w ramach bud¿etu Gminy oraz udzielanie pe³nych informacji i pomocy w planowaniu bud¿etu przez so³ectwa,
14) wykonywanie innych czynnoci zleconych przez Wójta.
§ 15
Do wspólnych zadañ referatów i innych jednostek organzacyjnych nale¿y w szczególnoci:
1) koordynowanie i stymulacja procesów rozwoju
spo³eczno-gospodarczego Gminy,
2) zapewnienie w³aciwej i terminowej realizacji zadañ,
3) prowadzenie postêpowania administracyjnego i
przygotowywanie decyzji administracyjnych w
sprawach indywidualnych w zakresie prowadzonych spraw przez referat oraz stosowania przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji,
4) przygotowywanie projektów aktów prawnych
Rady, Zarz¹du i Wójta,
5) organizowanie wykonania zadañ wynikaj¹cych z aktów prawnych Rady i Zarz¹du oraz zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,
6) organizowanie i podejmowanie niezbêdnych przedsiêwziêæ w celu ochrony informacji niejawnych,
7) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdañ,
8) ci¹g³e doskonalenie znajomoci przepisów prawnych w zakresie ogólnym i specjalistycznym,
9) rozpatrywanie interpelacji i wniosków Radnych,
wniosków i postulatów mieszkañców oraz przygotowywanie propozycji ich za³atwienia,
10) wspó³dzia³anie w zakresie wykonywanych zadañ z
innymi komórkami Urzêdu oraz innymi jednostkami i instytucjami,
11) prowadzenie zbioru przepisów i innych aktów
prawnych dotycz¹cych zakresu czynnoci,
12) usprawnianie organizacji, metod i form pracy,
13) wspó³praca z administracj¹ publiczn¹,
14) stawianie wniosków co do oszczêdnoci jak i znalezienia róde³ dochodów,
15) planowanie zadañ rzeczowych i wydatków dotycz¹cych prowadzonej dziedziny,
16) przechowywanie akt,
17) stosowanie jednolitego wykazu akt,
18) stosowanie zasad dotycz¹cych wewnêtrznego
obiegu akt,
19) przygotowywanie innych materia³ów na polecenie
zwierzchników s³u¿bowych.
§ 16
1. Kieruj¹cy referatami s¹ odpowiedzialni przed Wójtem
za wykonywanie zadañ okrelonych dla referatu, a w
szczególnoci za:
1) nadzór nad wype³nianiem obowi¹zków s³u¿bowych
przez podleg³ych pracowników,

2) inicjowanie i opracowywanie projektów niezbêdnych
zarz¹dzeñ, decyzji i wytycznych w zakresie prowadzonych spraw,
3) w³aciwe przyjmowanie i za³atwianie interesantów,
4) dyscyplinê pracy i podnoszenie kwalifikacji podleg³ych pracowników,
5) nale¿yte przygotowanie wydawanych przez referat
dokumentów.
2. Kierownicy referatów wykonuj¹ swoje zadania bezporednio, przy pomocy podleg³ych pracowników.
3. Przy wykonywaniu zadañ kierownicy s¹ upowa¿nieni
do zasiêgania opinii Komisji Rady i przedstawiania
spraw do rozpatrzenia przez te Komisje oraz do wspó³dzia³ania z w³aciwymi instytucjami i jednostkami.
4. W przypadku, gdy kieruj¹cy Referatem nie mo¿e pe³niæ swych obowi¹zków z powodu urlopu, choroby lub
innych przyczyn, zastêpuje go wyznaczony przez niego pracownik.
§ 17
1. Pracownicy s¹ odpowiedzialni za wykonywanie zadañ
okrelonych dla poszczególnych stanowisk, a w szczególnoci za:
1) zgodnoæ z prawem opracowywanych projektów decyzji,
2) inicjowanie i opracowywanie projektów zarz¹dzeñ,
decyzji i wytycznych w zakresie prowadzonych
spraw,
3) w³aciwe przyjmowanie i za³atwianie interesantów,
4) dok³adn¹ znajomoæ i stosowanie przepisów prawnych oraz wytycznych obowi¹zuj¹cych w powierzonych im dziedzinach,
5) przestrzeganie terminów za³atwianych spraw, nale¿yte ewidencjowanie, przechowywanie akt, zbiorów zarz¹dzeñ, rejestrów itp.
2. Pracownicy Urzêdu ponosz¹ odpowiedzialnoæ s³u¿bow¹ przed Wójtem.
3. Szczegó³owe kompetencje i odpowiedzialnoæ pracowników okrelaj¹ zakresy czynnoci.
Rozdzia³ IV
Zakres dzia³ania referatów
§ 18
Do podstawowego zakresu dzia³ania Referatu Organizacyjnego nale¿y:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania
Urzêdu,
2) zapewnienie sprawnego kierowania i nadzoru nad
funkcjonowaniem jednostek pomocniczych,
3) prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz
racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem
p³ac,
4) prowadzenie spraw zwi¹zanych z obs³ug¹ Rady i Zarz¹du Gminy oraz jednostek pomocniczych,
5) ewidencja aktów stanowionych przez Radê Gminy,
6) nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania
skarg, wniosków i listów,
7) okresowe kontrole obiegu dokumentów i trybu za³atwiania spraw,
8) ewidencja oraz kontrola wykonywania aktów stanowionych przez organy Gminy,
9) prowadzenie ca³oci zagadnieñ kontroli wewnêtrznej Urzêdu,
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10) obs³uga prawna Rady, Zarz¹du i Urzêdu Gminy,
11) prowadzenie spraw z zakresu informatyki i komputeryzacji Urzêdu,
12) zapewnienie prawid³owej obs³ugi interesantów przez
Urz¹d,
13) zapewnienie prawid³owych warunków pracy, bhp i
ppo¿. dla Urzêdu oraz prowadzenie spraw zwi¹zanych
z ochron¹ p.po¿. Gminy (Stra¿e Po¿arne),
14) prowadzenie magazynu biurowego, kancelarii, archiwum i tablic informacyjnych,
15) wykonywanie zadañ z zakresu obrony cywilnej i
obronnoci kraju,
16) prowadzenie kancelarii tajnej  przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów stanowi¹cych informacje niejawne,
17) realizacja zadañ zwi¹zanych z potrzeb¹ natychmiastowego uzupe³nienia Si³ Zbrojnych,
18) inne zadania zlecone przez Zarz¹d Gminy i Wójta.
§ 19
Do podstawowego zakresu dzia³ania Referatu Finansowego nale¿y:
1) opracowywanie projektów planów finansowych
Gminy,
2) zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb
Gminy dochodami w³asnymi i zasilaj¹cymi,
3) analiza wykorzystania bud¿etu i realizacji planu finansowego oraz wnioskowanie w sprawach zmian
w bud¿ecie w celu racjonalnego dysponowania
rodkami,
4) prowadzenie obs³ugi kasowej i ksiêgowej w zakresie bud¿etu oraz podatków i op³at,
5) naliczanie podatków i op³at lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
6) nadzór i kontrola nad dzia³alnoci¹ finansow¹ podleg³ych jednostek,
7) opracowywanie sprawozdañ z wykonania planu finansowego,
8) wspó³praca z Regionaln¹ Izb¹ Obrachunkow¹, Izbami i Urzêdami Skarbowymi oraz bankami,
9) wykonywanie obs³ugi finansowo-ksiêgowej samorz¹du mieszkañców wsi,
10) wykonywanie obs³ugi finansowo-ksiêgowej placówek owiatowych,
11) prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej wiadczeñ pieniê¿nych nale¿¹cych do w³aciwoci Wójta,
12) inne zadania zlecone przez Zarz¹d Gminy i Wójta.
§ 20
Do podstawowego zakresu dzia³ania Referatu Spraw
Obywatelskich nale¿y:
1) realizowanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych,
2) prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrêbnymi przepisami,
3) przygotowywanie poboru na terenie gminy i udzia³
w jego przeprowadzaniu,
4) wspó³praca z organami sprawiedliwoci i cigania
w zakresie utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego,
5) udzielanie i cofanie pozwoleñ na prowadzenie zbiórek publicznych,
6) wydawanie zezwoleñ na zgromadzenia i zabawy publiczne,
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7) sporz¹dzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów
powszechnych,
8) przyjmowanie pism s¹dowych i prokuratorskich w przypadku niemo¿noci ich dorêczenia adresatowi w miejscu zamieszkania,
9) inne zadania zlecone przez Zarz¹d Gminy i Wójta.
§ 21
Do podstawowego zakresu dzia³ania Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony rodowiska nale¿y:
1) prowadzenie spraw zwi¹zanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz z budownictwem na terenie Gminy,
2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr kultury
(zabytków, pomników przyrody i przedmiotów archeologicznych),
3) prowadzenie spraw dotycz¹cych rolnictwa, gospodarki gruntami rolnymi, lenictwa oraz ³owiectwa,
4) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska,
5) prowadzenie spraw gospodarki gruntami i geodezji,
6) prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego,
7) sporz¹dzanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich,
8) prowadzenie spraw zwi¹zanych z opracowywaniem
projektów rozwoju lokalnej sieci drogowej,
9) inne zadania zlecone przez Zarz¹d Gminy i Wójta.
§ 22
Do podstawowego zakresu dzia³ania Referatu Eksploatacyjno  Inwestycyjnego nale¿y:
1) przygotowanie i prowadzenie spraw zwi¹zanych z
realizacj¹ inwestycji i remontów obiektów i urz¹dzeñ komunalnych,
2) prowadzenie spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ urz¹dzeñ gminnych,
3) prowadzenie spraw gospodarki komunalnej,
4) przygotowanie i prowadzenie zamówieñ publicznych,
5) prowadzenie spraw zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych,
6) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeñstwa i organizacji ruchu drogowego, konserwacji nawierzchni ulic, znaków drogowych i urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu,
7) wspó³dzia³anie z odpowiednimi instytucjami w zakresie kontroli stanu obiektów i infrastruktury komunalnej,
8) prowadzenie ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,
9) prowadzenie spraw z zakresu owietlenia ulicznego,
10) przygotowywanie i prowadzenie zadañ wynikaj¹cych ze strategii gminy w zakresie infrastruktury
technicznej
11) inne zadania zlecone przez Zarz¹d Gminy i Wójta.
§ 23
Do podstawowego zakresu dzia³ania Urzêdu Stanu Cywilnego nale¿y:
prowadzenie rejestru stanu cywilnego,
1) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
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2) prowadzenie spraw wynikaj¹cych z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuñczego oraz prawa o USC,
3) prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie i konserwacja ksi¹g stanu cywilnego,
4) prowadzenie spraw zwi¹zanych z obrzêdowoci¹
wieck¹.
§ 24
Zakres dzia³ania i obowi¹zki Pe³nomocnika Zarz¹du
Gminy ds. rozwoju gospodarczego gminy okrela Zarz¹d
Gminy w drodze uchwa³y.
§ 25
Zakres dzia³ania i obowi¹zki Administratora Bezpieczeñstwa Informacji wynikaj¹ z zarz¹dzenia Wójta oraz z ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 26
Zakres dzia³ania i obowi¹zki Pe³nomocnika ds.Ochrony Informacji Niejawnych wynikaj¹ z zarz¹dzenia Wójta
oraz z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
§ 27
Zakres dzia³ania i obowi¹zki Pe³nomocnika ds.Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych okrela
Zarz¹d Gminy w drodze uchwa³y w oparciu o ustawê o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
§ 28
Zadania i obowi¹zki Radcy Prawnego wynikaj¹ z Regulaminu Obs³ugi Prawnej oraz z ustawy
o radcach prawnych.
§ 29
Zadania i obowi¹zki informatyka wynikaj¹ z Regulaminu Obs³ugi Informatycznej Urzêdu.
§ 30
Zakresy dzia³ania gminnych jednostek organizacyjnych
i pomocniczych reguluj¹ ich statuty lub regulaminy organizacyjne nadane tym jednostkom w obowi¹zuj¹cym trybie.
Rozdzia³ V
Regulacje wewnêtrzne
§ 31
1. Sekretarz Gminy zapoznaje wszystkich pracowników z
pracownikiem nowoprzyjêtym oraz zapoznaje go ze
wszystkimi przepisami dotycz¹cymi funkcjonowania
Urzêdu, a przede wszystkim z jego obowi¹zkami.
2. Pracownik sk³ada owiadczenie o zapoznaniu siê z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz o fakcie, ¿e
posiada ich znajomoæ. Owiadczenie umieszcza siê
w aktach osobowych.
3. Pracownik obowi¹zany jest dostarczyæ wszelkie dokumenty, które mog¹ rodziæ przysz³e skutki finansowe np.
warunkuj¹ce otrzymanie dodatku za sta¿ pracy lub nagrodê jubileuszow¹. Po uzupe³nieniu dokumentów prawo do otrzymania wiadczeñ przys³uguje pracownikowi pocz¹wszy od nastêpnego miesi¹ca chyba, ¿e
przepisy szczególne stanowi¹ inaczej. Pracownik odpowiedzialny za prawid³owe prowadzenie akt osobo-

wych obowi¹zany jest ka¿de zawiadczenie zaopatrzyæ
dat¹ wp³ywu.
§ 32
1. Obs³uga interesantów winna byæ grzeczna, rzeczowa
i sprawna. Pracownik obowi¹zany jest zaprosiæ interesanta do zajêcia miejsca zanim przyst¹pi do rozmowy.
2. Je¿eli sprawa wymaga uzupe³nienia jej dodatkowym
dokumentem znajduj¹cym siê na terenie Urzêdu, czynnoci te wykonuje pracownik. Pracownik odpowiedzialny jest równie¿ za potwierdzenie otrzymania dokumentu tj. podania lub wniosku.
3. Obs³uga telefoniczna interesantów powinna byæ krótka i rzeczowa. Przed przyst¹pieniem do rozmowy pracownik przedstawia siê podaj¹c nazwisko i nazwê instytucji oraz powinien d¹¿yæ do przedstawienia siê
osoby z któr¹ rozmawia. Je¿eli oka¿e siê w trakcie
rozmowy, ¿e sprawa dotyczy innego pracownika,
nale¿y poinformowaæ rozmówcê z kim powinien rozmawiaæ podaj¹c imiê i nazwisko oraz stanowisko tej
osoby.
4. Niezw³ocznie powinny byæ za³atwiane sprawy, które
mog¹ byæ rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronê lub w oparciu o fakty i dowody
powszechnie znane, b¹d mo¿liwe do ustalenia na
podstawie danych, którymi rozporz¹dza Urz¹d.
5. Za³atwianie sprawy wymagaj¹cej postêpowania wyjaniaj¹cego powinno nast¹piæ nie póniej ni¿ w ci¹gu miesi¹ca a sprawy szczególnie skomplikowanej
nie póniej ni¿ w ci¹gu dwóch miesiêcy od dnia wszczêcia postêpowania.
6. Przy za³atwianiu spraw stosuje siê najprostsze i najbardziej celowe formy za³atwiania.
Przy za³atwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej pracownicy stosuj¹ przepisy Kodeksu Postêpowania Administracyjnego lub inne przepisy proceduralne a w dziedzinie merytorycznej 
przepisy prawne normuj¹ce dany dzia³ administracji.
7. Pracownicy za³atwiaj¹cy indywidualne sprawy obowi¹zani s¹ do nale¿ytego informowania stron o okolicznociach faktycznych i prawnych oraz czuwaj¹ nad
tym aby strony i inne osoby nie ponios³y szkody z
powodu nieznajomoci prawa.
8. Z regu³y obowi¹zuje pisemna forma za³atwiania
spraw. Za³atwianie ustne powinno byæ utrwalone w
aktach w formie protoko³u lub podpisanej przez stronê adnotacji.
9. Pracownicy za³atwiaj¹ sprawy wed³ug kolejnoci ich
wp³ywu i stopnia pilnoci.
10. O ka¿dym przypadku nie za³atwienia sprawy w terminie pracownik obowi¹zany jest zawiadomiæ strony,
podaj¹c przyczyny zw³oki i wskazuj¹c nowy termin
za³atwienia sprawy.
11. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie
za³atwi³ sprawy w terminie podlega odpowiedzialnoci porz¹dkowej lub dyscyplinarnej.
§ 33
1. W chwili podjêcia pracy pracownik otrzymuje niezbêdny do jej wykonywania sprzêt, który kwituje na specjalnej karcie. Karta z wyposa¿eniem potwierdzonym
do indywidualnego korzystania znajduje siê w aktach
osobowych pracownika oraz w referacie finansowym.
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2.
3.

4.
5.
6.

Karta ta s³u¿y rozliczeniu pracownika w chwili jego rozwi¹zania umowy o pracê.
Literatura fachowa, pobierana z biblioteki Urzêdu równie¿ znajduje siê na karcie pracownika.
Wszelkie uszkodzenia lub braki pracownik zg³asza niezw³ocznie bezporedniemu prze³o¿onemu. Informacje
te s³u¿¹ uaktualnieniu karty.
Przebywanie w Urzêdzie poza normalnym czasem pracy dopuszczalne jest jedynie za zgod¹ bezporedniego prze³o¿onego po uprzednim poinformowaniu Wójta.
Zabranie dokumentów oraz wyposa¿enia poza teren
Urzêdu wymaga równie zgody bezporedniego prze³o¿onego.
Prowadzi siê cis³¹ ewidencjê dokumentów i sprzêtu
na terenie Urzêdu.
Pracownicy s¹ informowani o osobach posiadaj¹cych
klucze do budynku Urzêdu.
Informacje te stanowi¹ tajemnicê zastrze¿on¹.
Rozdzia³ VI
Obowi¹zki i uprawnienia
§ 34

Obowi¹zkiem pracownika jest:
1) przestrzeganie przepisów prawa oraz zadañ wspólnych Regulaminu,
2) wykonywanie zadañ Urzêdu sprawnie, sumienne i
bezstronnie,
3) informowanie zainteresowanych o stanie sprawy z
wyj¹tkiem udzielania informacji osobom postronnym
w toku sprawy, a dotycz¹cej indywidualnego interesanta,
4) zachowanie tajemnicy w ka¿dym przypadku, gdy dobro sprawy tego wymaga,
5) zachowanie uprzejmoci i ¿yczliwoci w kontaktach
ze zwierzchnikiem, podw³adnym i wspó³pracownikami,
6) zachowanie szczególnej grzecznoci w kontaktach z
interesantami,
7) zachowanie siê z godnoci¹ w pracy i poza ni¹,
8) staranny i estetyczny ubiór,
9) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów i zasad
bhp oraz przepisów p.po¿.,
10) przestrzeganie ustalonego w Urzêdzie czasu pracy i
porz¹dku.
§ 35
Obowi¹zkiem pracodawcy jest:
1) nale¿yte zorganizowanie pracy,
2) umo¿liwienie podnoszenia kwalifikacji pracownika, a
tak¿e zorganizowanie dokszta³cania,
3) stworzenie warunków do pracy, a tak¿e warunków do
przystosowania siê pracownika nowoprzyjêtego,
4) prezentacja nowoprzyjêtego pracownika,
5) terminowe wyp³acanie wynagrodzenia oraz innych
wiadczeñ wszystkim pracownikom Urzêdu Gminy,
jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz udostêpnianie pracownikom dokumentów zwi¹zanych z ich
wyp³atami, za zgod¹ pracownika, pracodawca mo¿e
przelewaæ nale¿ne mu wynagrodzenie na konto bankowe,
6) stosowanie kar dyscyplinarnych w ka¿dym przypadku
zaniedbywania obowi¹zków,
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7) zabezpieczanie zastêpstwa,
8) organizowanie spotkañ z pracownikami w celu omówienia spraw Urzêdu oraz jednostek
9) organizacyjnych i pomocniczych.
§ 36
Pracownik ma prawo:
1) otrzymywaæ urlop zgodnie z planem urlopu zatwierdzonym do 30-go marca na dany rok kalendarzowy,
2) korzystaæ z praw mu przys³uguj¹cych, okrelonych w
odrêbnych przepisach.
§ 37
Pracodawca ma prawo:
1) wybieraæ termin, przedmiot i osoby w celu przeprowadzenia dorywczej kontroli,
2) wybieraæ kary wed³ug w³asnej oceny, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem,
3) skierowaæ pracownika do wykonywania chwilowej lub
okresowej czynnoci, nie zwi¹zanej z jego stanowiskiem na czas nie przekraczaj¹cy trzech miesiêcy,
4) odwo³aæ pracownika z urlopu wypoczynkowego gdy
jego obecnoci w Urzêdzie wymagaj¹ okolicznoci nie
przewidziane w chwili rozpoczynania urlopu, koszty
zwi¹zane bezporednio z przerwaniem urlopu zwracane s¹ pracownikowi przez Urz¹d.
§ 38
1.
2.
3.

4.

Rejestracja czasu pracy:
Okrelenie czasu pracy nastêpuje w drodze zarz¹dzenia Wójta.
Ka¿dy pracownik obowi¹zany jest po przybyciu do pracy podpisaæ listê obecnoci.
W celu ewidencjonowania zwolnieñ w pracy prowadzi
siê rejestr w postaci indywidualnych kart pracy, na których dokonuje siê zapisów:
1) nieobecnoci z prawem do wynagrodzenia,
2) nieobecnoci usprawiedliwionych bez prawa do wynagrodzenia,
3) nieobecnoci nieusprawiedliwionych.
W dziale kadr prowadzony jest rejestr wyjæ w czasie
pracy, z którego natychmiast po powrocie pracownika, przenosi siê dane do indywidualnej karty czasu pracy.
Rozdzia³ VII
Kontrola wewnêtrzna
§ 39

1. Celem kontroli wewnêtrznej jest badanie prawid³owoci realizacji zadañ i efektywnoci dzia³ania.
2. W szczególnoci do zadañ kontroli wewnêtrznej nale¿y:
1) badanie zgodnoci kontrolowanego postêpowania
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
2) badanie efektywnoci dzia³ania i realizacji zadañ wynikaj¹cych z planu rozwoju i bud¿etu Gminy,
3) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawid³owoci, ustalanie osób odpowiedzialnych za powsta³e nieprawid³owoci,
4) wskazywanie sposobów i rodków umo¿liwiaj¹cych
likwidacjê stwierdzonych nieprawid³owoci,
5) zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alno-
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ci Urzêdu, inicjowanie kierunków prawid³owego dzia³ania.
3. Do przeprowadzania kontroli upowa¿nieni s¹:
1) Komisja Rewizyjna Rady we wszystkich sprawach
dotycz¹cych Gminy, zleconych przez Radê,
2) Wójt, jego zastêpca i Sekretarz w sprawach funkcjonowania Urzêdu,
3) Zarz¹d w sprawach dzia³alnoci jednostek organizacyjnych, ich kierowników oraz w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ pracowników mianowanych,
4) kierownicy Referatów w stosunku do swoich podw³adnych.
4. Ustalenia ust. 1 nie zwalniaj¹ od sta³ego przeprowadzania samokontroli.
5. Kontrola mo¿e dotyczyæ ca³oci spraw prowadzonych
przez dan¹ osobê lub dzia³ wzglêdnie okrelonych
spraw i mo¿e dotyczyæ:
1) sposobu prowadzenia i przechowywania akt zarówno w biurku jak i szafie,
2) sprawy bie¿¹cej z kwarta³u lub roku bie¿¹cego, a jeli
to jest konieczne, równie¿ z lat ubieg³ych,
3) znajomoci przepisów dotycz¹cych prowadzonych
przez pracownika spraw.
6. Dokumentacja u pracownika winna byæ tak prowadzona, aby bez zw³oki móg³ on okazaæ teczkê, w której
znajdowaæ siê powinna wskazana korespondencja lub
sprawa.
7. Z kontroli sporz¹dza siê protokó³ wskazuj¹c w nim prawid³owoci jak i nieprawid³owoci.
Protokó³ winien byæ zakoñczony wnioskami. Sporz¹dza siê go w 3 egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, prze³o¿ony, a jeden egzemplarz pozostaje w aktach kontroluj¹cego.
Protoko³y z kontroli przekazuje siê za pokwitowaniem.
8. Protokó³ z kontroli powinien zawieraæ:
1) nazwê stanowiska lub jednostki kontrolowanej,
2) imiê, nazwisko i stanowisko kontroluj¹cego,
3) datê rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli,
4) okrelenie przedmiotu kontroli,
5) ustalenia kontroli,
6) wyszczególnienie za³¹czników,
7) miejsce i datê sporz¹dzenia protoko³u oraz podpisy
kontroluj¹cego i kontrolowanego.
9. O wynikach kontroli niezw³ocznie powiadamia siê organ lub osobê, której kontroluj¹cy i kontrolowany podlega oraz opracowuje siê projekt wyst¹pienia pokontrolnego, które powinno zawieraæ:
1) opis stwierdzonych osi¹gniêæ i nieprawid³owoci,
2) zalecenia,
3) termin wykonania zaleceñ i powiadomienia o sposobie ich realizacji.
10. Kontrole zlecone przez Radê lub jej Komisje oraz przez
inne upowa¿nione osoby s¹ jawne.
Oznacza to, ¿e kontrolowany jest uprzedzony o dacie
i temacie kontroli ustnie lub pisemnie.
Rozdzia³ VIII
Korespondencja, za³atwianie spraw
§ 40
1. W sprawie prowadzenia dokumentów stosuje siê instrukcjê kancelaryjn¹.
2. Korespondencja wp³ywaj¹ca do Urzêdu jest niezw³ocznie rejestrowana, co oznacza:

3.

4.
5.

6.
7.
8.

1) nadanie korespondencji pieczêci i daty wp³ywu na
pimie lub kopercie (w przypadku koperty nie podlegaj¹cej otwarciu),
2) wpisanie do rejestru pism pod kolejnym numerem i
naniesienie tego numeru do pieczêci wp³ywu na
korespondencji,
3) wpisanie do rejestru oznaczeñ literowych (symboli)
adresata w Urzêdzie
4) niezw³ocznie, jeli w korespondencji podany jest ten
symbol i korespondencja
5) dotyczy sprawy przez niego prowadzonej.
Korespondencja, która wymaga dyspozycji kierownika Urzêdu, zostaje skierowana do adresata po zwrocie
od kierownika Urzêdu. Sekretariat Urzêdu jest odpowiedzialny za uzupe³nianie rejestru symbolami adresata i niezw³oczne kierowanie ka¿dej korespondencji
do w³aciwego adresata. Sekretariat jest odpowiedzialny za odbiór korespondencji od kierownika Urzêdu.
Korespondencja do Rady Gminy przyjmowana jest do
rejestru w sekretariacie i niezw³ocznie kierowana do
Biura Rady.
Korespondencja zawieraj¹ca jedynie imiê i nazwisko
adresata bez opatrzenia jej pieczêci¹ nadawcy winna
byæ traktowana jako prywatna i nie podlega rejestracji. Je¿eli oka¿e siê, ¿e korespondencja ta nie mia³a
charakteru prywatnego, adresat niezw³ocznie przedk³ada j¹ do zarejestrowania i opatrzenia w³aciw¹ pieczêci¹ i numerem rejestru.
Korespondencja zwi¹zana z prowadzonym postêpowaniem administracyjnym lub s¹dowym wysy³ana jest
listami poleconymi.
Referaty i samodzielne stanowiska wysy³aj¹ korespondencjê zwyk³¹ za porednictwem sekretariatu, prowadz¹c w³asny rejestr.
Ka¿de pismo powinno byæ redagowane w taki sposób
aby bez trudu mo¿na by³o zrozumieæ jego treæ.
§ 41

1. Ka¿da sprawa otwieraj¹ca postêpowanie administracyjne wymaga za³o¿enia teczki akta sprawy..............
2. Je¿eli z okolicznoci wynika, ¿e sprawa wymaga wy³¹cznie odpowiedzi, bez szukania i kompletowania dokumentacji, pismo wraz z odpowiedzi¹ wpina siê do
teczki korespondencji. Teczka korespondencji zawiera
zawsze pismo i odpowied, ewentualnie adnotacjê bez
odpowiedzi.
3. Poza wymienionymi w pkt 2 ka¿dy samodzielny pracownik przechowuje akta spraw w nastêpuj¹cych teczkach:
1) sprawy do za³atwienia,
2) sprawy ostatecznie za³atwione (posiadaj¹ce prawomocne decyzje, postanowienia lub owiadczenia).
4. W teczce sprawy do za³atwienia nie przechowuje siê
korespondencji, w której udzielenie odpowiedzi za³atwia sprawê.
5. Pracownik prowadzi terminarz, w którym umieszcza
pod dat¹ numer sprawy do za³atwienia a tak¿e sprawy
wymagaj¹ce sprawdzenia. Pracownik przegl¹da terminarz codziennie na pocz¹tku pracy.
6. Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z
czynnoci w terenie sporz¹dza siê, o ile nie jest dla
nich przewidziana forma protoko³u  notatki s³u¿bowe
lub czyni adnotacje na aktach, je¿eli uzyskane t¹ drog¹
wiadomoci lub informacje maj¹ istotne znaczenie w
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za³atwianej sprawie. notatki do³¹cza siê do akt w³aciwej sprawy.
§ 42
1. W korespondencji obowi¹zuj¹ oznaczenia podane w
schemacie graficznym. Pisma i akty normatywne oznacza siê pieczêciami wg. wzorów podanych w instrukcji
kancelaryjnej.
2. Korespondencjê podpisuje Wójt lub osoba upowa¿niona.
3. Decyzje, postanowienia oraz owiadczenia podpisuje
Wójt lub upowa¿niona przez niego osoba.
4. Wszystkie strony pisma lub innego dokumentu sporz¹dzonego w Gminie musz¹ byæ oznaczone w lewym
dolnym rogu podpisem pracownika prowadz¹cego
sprawê (dot. strony zapisanej).
Rozdzia³ IX
Zasady opracowywania aktów prawnych
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cownik nie uczestniczy w rozmowie chyba, ¿e skar¿¹cy wyranie sobie tego ¿yczy.
4. Wnioski, interpelacje i skargi winny byæ za³atwione w
nieprzekraczalnym terminie trzech tygodni. Gdy brak
jest mo¿liwoci terminowego za³atwienia, osobê zainteresowan¹ informuje siê o tym podaj¹c termin za³atwienia sprawy.
5. Nie za³atwione wnioski, interpelacje i skargi mog¹ byæ
g³osowane na sesji w celu udzielenia polecenia.
6. Zarz¹d w formie zarz¹dzenia ustali tryb i procedurê
za³atwiania interpelacji, skarg i wniosków.
Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe
§ 45
Rada uchwala niniejszy Regulamin na wniosek Zarz¹du w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

§ 43

§ 46

1. Projekty uchwa³ pod obrady Rady i Zarz¹du przygotowuj¹ pracownicy z w³asnej inicjatywy lub na polecenie Wójta lub Sekretarza.
2. Po uzyskaniu opinii Radcy Prawnego projekty kierowane s¹ do Zarz¹du, a nastêpnie pod obrady odpowiednich Komisji Rady.
3. Projekt uchwa³y winien odpowiadaæ wymogom ustalonym przez Radê.
4. Kontrolê merytoryczn¹ przedk³adanego projektu uchwa³y wykonuje Zarz¹d, a nastêpnie przed w³¹czeniem
uchwa³y do porz¹dku obrad  Przewodnicz¹cy Rady.
5. Zarówno na posiedzeniu Zarz¹du jak i na sesji Rady
czy posiedzeniu Komisji, pracownik obowi¹zany jest
tak przygotowaæ sprawê, aby maj¹ce nast¹piæ rozstrzygniêcie by³o jasne.
W tym celu referuje on sprawê przytaczaj¹c kolejne
dokumenty (stanowi¹ce za³¹czniki do projektu) oraz
przepisy prawne, które winien zacytowaæ w ka¿dej
chwili na ¿¹danie lub z w³asnej inicjatywy.
6. Uchwa³a Rady i Zarz¹du po jej podjêciu kierowana jest
przez Sekretarza do w³aciwego stanowiska. Potwierdzenie odbioru uchwa³y odbywa siê w rejestrze uchwa³.
7. Je¿eli z treci uchwa³y wynika, ¿e ma byæ z³o¿one sprawozdanie, pracownik przedk³ada to sprawozdanie Sekretarzowi, który jest odpowiedzialny za przed³o¿enie
sprawozdania Radzie i Zarz¹dowi  nie dotyczy to sprawozdania finansowo  rzeczowego za które odpowiada Skarbnik.

Zmiany do Regulaminu uchwalane s¹ w trybie obowi¹zuj¹cym dla jego uchwalenia.

X. Interpelacje, wnioski i skargi
§ 44
1. Wójt nie oczekuj¹c na pisemn¹ informacjê z sesji, niezw³ocznie przystêpuje do realizacji wniosków, interpelacji czy skarg zg³oszonych podczas sesji i na które nie
by³o mo¿liwoci udzieliæ wyczerpuj¹cej odpowiedzi
podczas jej przebiegu.
2. Sk³adane na pimie skargi nie mog¹ byæ za³atwiane
przez osoby, których skarga dotyczy.
Maj¹ one obowi¹zek udostêpnienia wszelkich danych
osobie sprawdzaj¹cej podstawy skargi.
3. Je¿eli skarga zosta³a z³o¿ona w gabinecie Wójta, pra-

§ 47
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ zastosowanie przepisy szczególne.
§ 48
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
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UCHWA£A Nr XXVIII/201/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych
drzew w gminie Luzino.
Na podstawie art. 34 ust 1, art. 31 a ustawy z dnia 16
padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114,
poz. 492 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
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 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz.
1041) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada
Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uznaje siê za pomniki przyrody:
a) d¹b o obwodzie 405 cm, piercienicy 129, rosn¹cy
w miejscowoci Kêb³owo, gmina Luzino na gruntach bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, w Zarz¹dzie Nadlenictwa Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie, Lenictwo Góra Pomorska, w oddziale 37,
wydz. a (dz. nr 37 LP),
B) d¹b o obwodzie 380 cm, piercienicy 121, rosn¹cy
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w miejscowoci Kêb³owo, gmina Luzino na gruntach bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, w Zarz¹dzie Nadlenictwa Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie, Lenictwo Góra Pomorska, w oddziale 37,
wydz. a (dz. nr 37 LP),
c) buk Kamienny Buk o obwodzie 370 cm, piercienicy 118 cm, rosn¹cy w miejscowoci Kêb³owo, gmina Luzino na gruntach bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, w Zarz¹dzie Nadlenictwa Strzebielino
z siedzib¹ w Luzinie, Lenictwo Góra Pomorska, w
oddziale 45, wydz h. (dz. nr 45 LP),
d) klon o obwodzie 340 cm, piercienicy 108 cm, rosn¹cy w miejscowoci Kêb³owo, gmina Luzino na
gruntach bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, w
Zarz¹dzie Nadlenictwa Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie, Lenictwo Luzino, w oddziale 52 wydz. b (dz.
nr 52 LP),
e) d¹b o obwodzie 405 cm, piercienicy 122 cm, Roz³o¿ysty, rosn¹cy w miejscowoci Kêb³owo, gmina
Luzino na gruntach bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu
Pañstwa w Zarz¹dzie Nadlenictwa Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie, Lenictwo Luzino, w oddziale 52
wydz. d (dz. nr 52 LP),
f) d¹b o obwodzie 480 cm, piercienicy 153 cm, Dziurawy, rosn¹cy w miejscowoci Kêb³owo, gmina Luzino na gruntach bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa w Zarz¹dzie Nadlenictwa Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie, Lenictwo Luzino, w oddziale 52
wydz. d (dz. nr 52 LP),
g) d¹b o obwodzie 487 cm, piercienicy 155 cm, Murkot, rosn¹cy w miejscowoci Kêb³owo, gmina Luzino na gruntach bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa w Zarz¹dzie Nadlenictwa Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie, Lenictwo Luzino, w oddziale 52
wydz. d (dz. nr 52 LP),
h) Aleja Lipowa w miejscowoci Luzino  sk³adaj¹ca
siê z 35 szt. drzew lip rosn¹cych wzd³u¿ drogi prowadz¹cej do leniczówki w Luzinie, gmina Luzino na
gruntach bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa zarz¹dzie Nadlenictwa Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie, Lenictwo Luzino, w oddziale 55 B, wydz. a (dz.
nr 55 LP),
i) d¹b o obwodzie 350 cm, rosn¹cy w miejscowoci
Luzino, gmina Luzino na gruntach bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa w Zarz¹dzie Nadlenictwa
Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie, Lenictwo Bar³omino, w oddziale 117, wydz. a (dz. nr 52 LP),
j) d¹b o obwodzie 380 cm, piercienicy 120 cm, rosn¹cy w miejscowoci Bar³omino, gmina Luzino na
gruntach bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa w
Zarz¹dzie Nadlenictwa Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie, Lenictwo Sma¿yno, w oddziale 156, wydz. a
(dz. nr 156 LP).
2. Obwody drzew pomnikowych wymienionych w punkcie 1 lit. od a do j zosta³y zmierzone na wysokoci
130 cm od ziemi.
§2
Drzewa wymienione w § 1 pkt 1 podlegaj¹ szczególnej
ochronie prawnej polegaj¹cej na zakazie:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub
przeciwpowodziowym,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci,
5) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych oraz gospodarki rybackiej,
7) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych,
8) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych,
9) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
10) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony
b¹d spowodowaæ degradacjê krajobrazu.
§3
1. Nieprzestrzeganie postanowieñ uchwa³y podlega odpowiedzialnoci karnej okrelonej w przepisach ustawy o ochronie przyrody, przywo³anej na wstêpie.
2. Drzewa , o których mowa w § 1 pkt 1 nie zosta³y ustalone jako pomniki przyrody przez Wojewodê.
§4
Uchyla siê w ca³oci uchwa³ê Nr XXVII/195/2001r Rady
Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody niektórych drzew w gminie Luzino.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

2192
UCHWA£A Nr XXIV/160/2001
Rady Gminy w Koczale
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Kocza³a za 2000 rok.
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 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041) 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
uchwala, co nastêpuje:
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§1

Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za
2000 r. zamykaj¹cy siê kwotami:
1. Dochody ogó³em
 plan
4.662.486 z³
 wykonanie
4.664.480 z³
w tym dotacja na zadania zlecone
 plan
496.062 z³
 wykonanie
493.450 z³
2. Wydatki ogó³em
 plan
5.142.486 z³
 wykonanie
5.012.507 z³
w tym wydatki na zadania zlecone
 plan
496.062 z³
 wykonanie
493.450 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

2193
UCHWA£A 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 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z pón. zm.), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) oraz 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) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1

Dziennik Urzêdowy
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2) zwiêz³y opis nieruchomoci o których mowa w § 1
oraz opis powsta³ych szkód,
3) opiniê komisji powo³anej przy Urzêdzie Miasta i Gminy Gniew ds. oszacowania skutków powodzi na mocy
zarz¹dzania wojewody pomorskiego z dnia 12 lipca 2001 r.
Nr 108/2001.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

2194
UCHWA£A Nr XLV/249/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów
alkoholowych oraz zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku 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, 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) oraz art.
41 ust. 1 pkt 4, art. 12, ust. 2, art. 18 ust. 1-7 i art. 181
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, Komisji Porz¹dku i Spraw Socjalnych uchwala, co nastêpuje:
§1

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci za drugie pó³rocze 2001 r. budynki, budowle, grunty lub ich czêci,
które na skutek powodzi jaka mia³a miejsce w miesi¹cu
lipcu i sierpniu 2001 r. uleg³y zniszczeniu lub uszkodzeniu, je¿eli nastêpstwem tych stanów faktycznych by³o
trwa³e lub czasowe wy³¹czenie ich z u¿ytkowania.

Ustalaj¹c usytuowanie punktów sprzeda¿y alkoholu
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew kieruje siê zasad¹ bezpieczeñstwa ludzi i zachowania porz¹dku, warunkami
okrelonymi w ustawie o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, gminnym programem profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz
niniejsz¹ uchwa³¹.

§2

§2

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomoci nastêpuje na
wniosek podatnika z³o¿ony nie póniej jednak ni¿ do
dnia 19 padziernika 2001 r. w Urzêdzie Miasta i Gminy
Gniew.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawieraæ:
1) imiê, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwê i
siedzibê wnioskodawcy,

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania miejsc, warunków sprzeda¿y i wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gniew:
1. Placówki i punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych
mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci nie powoduj¹cej zak³óceñ w funkcjonowaniu obiektów szkolnych.
Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych dla
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tych placówek mog¹ byæ wydawane po uzyskaniu
pozytywnej opinii danej placówki owiatowej oraz
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Usytuowanie placówek ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych nie powinno kolidowaæ z prac¹ pozosta³ych instytucji, zak³adów, obiektów kultu religijnego, dworców.
Nie wydaje siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w placówkach zlokalizowanych w:
a) w punktach handlowych prowadz¹cych sprzeda¿
wy³¹cznie towarów przemys³owych.
Osobom ubiegaj¹cym siê o zezwolenie na sprzeda¿
napojów alkoholowych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y, zezwolenia wydaje siê pod warunkiem podpisania dodatkowego zobowi¹zania o nie zezwalaniu
klientom na spo¿ywanie napojów alkoholowych wewn¹trz placówki i jej najbli¿szej okolicy.
Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y wydaje siê dla:
a) sklepów monopolowo  spo¿ywczych,
b) sklepów spo¿ywczych,
c) sklepów spo¿ywczo  przemys³owych,
Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y wydaje
siê dla:
a) restauracji,
b) kawiarni,
c) barów,
d) piwiarni,
e) pizzeri,
f) barów ma³ej gastronomii.
Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y wydaje
siê osobom dysponuj¹cym sal¹ konsumpcyjn¹ wyposa¿on¹ w bie¿¹c¹ wodê oraz ogólnodostêpne w.c. dla
klientów.
Sprzeda¿ napojów alkoholowych mo¿e odbywaæ siê
w Ogródkach sezonowych dzia³aj¹cych przy lokalach
gastronomicznych posiadaj¹cych zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spo¿ycia na miejscu z wyj¹tkiem zlokalizowanych wewn¹trz
zwartej zabudowy miejskiej, po spe³nieniu wymogów
okrelonych w odrêbnych przepisach i dotycz¹cych
prowadzonej dzia³alnoci.

b) nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu
w trzewoci oraz uchwa³ Rady Miejskiej,
c) przyzwalanie klientom na spo¿ywanie napojów alkoholowych w sklepie oraz w jego najbli¿szej okolicy,
3. Wniosek przedsiêbiorcy, u którego w wyniku kontroli
stwierdzonego naruszenia prawa, o którym mowa w
ust. 2 pkt a do c, nie mo¿e byæ pozytywnie za³atwiony
przed up³ywem 3 m-cy.
§4
Placówki zobowi¹zane s¹ do umieszczenia w widocznym miejscu wywieszek informuj¹cych o:
a) szkodliwoci spo¿ywania napojów alkoholowych,
b) zakazie sprzeda¿y alkoholu osobom nieletnim i nietrzewym,
c) zakazie sprzeda¿y na kredyt lub pod zastaw,
d) o sprzeda¿y alkoholu tylko na wynos w placówkach
posiadaj¹cych zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
e) warunkach, numerze i danych zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
§5
1. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych cofa
Burmistrz w przypadkach okrelonych w art. 18 ust. 6
ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi. Przypadki cofniêcia zezwolenia okrelone w art. 18 ust. 6 w/w ustawy wymagaj¹ zasiêgniêcia
opinii Gminnej komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
2. Podstaw¹ wszczêcia postêpowania o cofniêcie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych s¹ w szczególnoci:
a) protoko³y funkcjonariuszy Policji, Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych stwierdzaj¹ce zak³ócenie porz¹dku publicznego w miejscu
sprzeda¿y lub w bezporednim s¹siedztwie punktu
sprzeda¿y.
b) Protokó³ udowadniaj¹cy sprzedanie napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzewym sporz¹dzony przez funkcjonariuszy Policji oraz Gminn¹
Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
c) Inne dokumenty potwierdzaj¹ce naruszenie ustawy
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

§3

§6

1. Zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych wydaje siê zgodnie z art. 18, ust. 1, 2, 3, 5 oraz
181 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Gminnej Komisji R.P.A. oraz dostarczenia:
a) tytu³u prawnego do lokalu lub terenu,
b) odpisu wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub krajowego rejestru s¹dowego,
2. Odmawia siê wydania zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych przedsiêbiorcom, je¿eli
w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy zdarzy³ siê przypadek:
a) sprzeda¿y napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia,

Burmistrz wydaje upowa¿nienia dla cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
oraz wyznaczonych pracowników Urzêdu Miasta i Gminy do kontroli placówek prowadz¹cych sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y w zakresie:
przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, uchwa³ Rady
Miejskiej w Gniewie oraz warunków okrelonych w zezwoleniu.
§7
Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie:
1. Nr XXXII/191/97 z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie okre-
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lenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy
Gniew miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.
2. Nr XXXII/192/97 z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych na terenie
miasta i gminy Gniew.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Gniew.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
Z. Chy³a

2195
UCHWA£A Nr XLV/250/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie: ustalenia na terenie miasta i gminy Gniew
liczby punktów sprzeda¿y i podawania napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
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, 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 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) oraz art.
12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 roku 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,
Komisji Porz¹dku i Spraw Socjalnych uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie miasta i gminy Gniew liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) z przeznaczeniem do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y w liczbie 20 placówek.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Gniew.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
Z. Chy³a
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UCHWA£A Nr XLV/254/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIII/131/2000 z dnia 26
lutego 2000 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza uczniom szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadpodstawowych mieszkañców
gminy Gniew zmienionej uchwa³¹ Nr XXXII/174/2000
Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 padziernika 2000 r.
Na podstawie art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686 i Nr 113, poz. 734, 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 95, poz. 1041) Rada Miejska w Gniewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Owiaty
uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 2 za³¹cznika nr 1 do wy¿ej wymienionej uchwa³y otrzymuje brzmienie:
§ 2.1.
O przyznanie stypendium mog¹ ubiegaæ siê uczniowie szkó³, którzy legitymuj¹ siê wzorow¹ ocen¹ ze sprawowania oraz spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
 klas V i VI szko³y podstawowej  osi¹gnêli redni¹
ocen minimum 5,20;
 gimnazjum  osi¹gnêli redni¹ ocen minimum 5,00;
 szko³y ponadgimnazjalnej  osi¹gnêli redni¹ ocen
minimum 4,80.
2. rednia ocen, o której mowa w ust. 1 dotyczy wiadectwa ukoñczenia klasy za ubieg³y rok szkolny lub
szko³y.
3 Oprócz redniej ocen dodatkowymi kryteriami, które
organ przyznaj¹cy stypendium mo¿e wzi¹æ pod uwagê s¹:
 zakwalifikowanie siê do konkursów lub zawodów na
szczeblu okrêgowym,
 szczególne osi¹gniêcia w nauce,
 trudna sytuacja materialna ucznia,
 wybitne osi¹gniêcia w sporcie.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XLV/255/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniew.
Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr
13 poz. 74 z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr
132 poz. 622 z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 123 poz. 775, Nr
107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 106 poz. 679 z 1998 r.
Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz.1126 z 2000 r. Nr 26 poz.
306, Nr 48 poz. 552, Nr 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. 15 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45,
poz. 497) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Gniew stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXV/152/96 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia
27 czerwca 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Gniew (Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1997 r. Nr 8, poz. 24 z dnia 10 marca 1997 r.)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Po Rozdziale VII. Tryb g³osowania organów gminy
wprowadza siê Rozdzia³ VIII. w brzmieniu:
VIII. Jawnoæ w dzia³alnoci organów gminy.
Dostêp do dokumentów.
§ 74
1. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje:
1) prawo do uzyskiwania informacji,
2) prawo wstêpu na sesje Rady Miejskiej i posiedzeñ
jej komisji,
3) dostêp do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych w tym protoko³ów z posiedzeñ organów gminy i komisji Rady Miejskiej.
2. Dostêp do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt
3 jest swobodny z zastrze¿eniem ust. 3-5.
3. Dokumenty zawieraj¹ce dane o charakterze osobowym
s¹ udostêpniane i przekazywane wed³ug zasad okrelonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
4. Nie s¹ udostêpniane dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne, którym przyznano klauzulê tajnoci wed³ug zasad okrelonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz dokumenty zawieraj¹ce tajemnicê skarbow¹. Dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne s¹ udostêpniane organom w³adzy i administracji publicznej, organom kontroli, organom cigania i wymiaru sprawiedliwoci na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
5. Protoko³y z posiedzeñ organów gminy i komisji Rady
Miejskiej podlegaj¹ udostêpnieniu po ich przyjêciu
przez w³aciwe organy.
6. Dokumenty udostêpniane s¹ do wgl¹du w Urzêdzie
Miasta i Gminy w godzinach urzêdowania:

1) w biurze Rady Miejskiej z zakresu dzia³alnoci Rady
Miejskiej i jej komisji,
2) u Sekretarza Gminy z zakresu dzia³alnoci Zarz¹du
Miasta i Gminy.
7. Dopuszcza siê mo¿liwoæ sporz¹dzania notatek z dokumentów podlegaj¹cych udostêpnieniu.
2) Dotychczasowy Rozdzia³ VIII. Postanowienia koñcowe
otrzymuje odpowiednio oznaczenie:
IX. Postanowienia koñcowe.
§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XLIV/237/2001 z dnia 24 sierpnia 2001 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

2198
UCHWA£A Nr XXI/135/2001
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 26 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. Nr 13 poz. 74 z
1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z
1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 123 poz. 775, Nr 107 poz. 686, Nr
113 poz. 734, Nr 106 poz. 679 z 1998 r. Nr 155 poz. 1014,
Nr 162 poz.1126 z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552,
Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz.
1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497) po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z
pón. zm.) Rada Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za rok
2000 zamykaj¹ce siê kwotami:
Dochody:
Plan
2.860.377 z³,Wykonanie
2.903.141 z³,Wykonanie:
w tym zadania zlecone:
Plan
340.040 z³,Wykonanie
339.644 z³,Wydatki
Plan
Wykonanie
Wykonanie:
w tym zadania zlecone:

3.228.874 z³,3.099.747 z³,-

Poz. 2198
Plan
Wykonanie
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340.040 z³,339.644 z³,-

Bud¿et zamyka siê deficytem w kwocie 196.606 z³,-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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