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990
UCHWA£A Nr XXI/154/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 21 czerwca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zarz¹dzenia poboru podatków objêtych ³¹cznym zobowi¹zaniem podatkowym
w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków
oraz wysokoci ich wynagradzania.
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) oraz
art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach
(Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Poz. 990

dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie zarz¹dzania poboru podatków objêtych ³¹cznym zobowi¹zaniem podatkowym
w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz
wysokoci ich wynagradzania za³¹cznik otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
W uchwale Nr XXXII/139/97 Rady Gminy Kwidzyn z

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXI/154/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 21 czerwca 2001 r.

Stawki procentowe wynagrodzenia za inkaso nale¿noci zobowi¹zañ pieniê¿nych dokonane przez so³tysów

L.p.

Miejscowoæ

%

1

Baldram

4,0

2

Brachlewo

3,6

3

Brokowo

13,0

4

Dankowo

7,4

5

Dubiel

3,8

6

Gilwa Ma³a

7

Gniewskie Pole

3,4

8

Grabówko

4,0

9

Gurcz

3,7

10

Janowo

3,4

11

Kamionka

4,7

12

Korzeniewo

4,5

13

Licze

3,6

14

Lipianki

4,0

15

Mareza

3,0

16

Nowy Dwór Kwidzyñski

3,9

17

Obory

4,5

18

Pastwa

3,4

19

Podzamcze

3,6

13,0
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20

Rakowice

4,8

21

Rakowiec

3,0

22

Rozpêdziny

4,0

23

Szadowo

24

Tychnowy

25

Górki

13,0

26

Bronno

13,0

27

Sza³winek

13,0

28

Ono

13,0

29

Pawlice

13,0

13,0
3,0
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§ 30 a

UCHWA£A Nr XXIII/162/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna, a ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.

w sprawie zmiany statutu gminy Kwidzyn.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1, w zwi¹zku z art. 11b
ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie Gminy Kwidzyn, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXV/112/96 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 13
listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Kwidzyn (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 46, poz. 120), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W gminie funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce gminne jednostki organizacyjne:
1) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej,
2) Gminny Zespó³ Kultury, Sportu i Turystyki,
3) Przedszkole w Korzeniewie,
4) Przedszkole w Marezie,
5) Przedszkole w Rakowcu,
6) Szko³a Podstawowa w Janowie,
7) Szko³a Podstawowa w Korzeniewie,
8) Szko³a Podstawowa w Rakowcu,
9) Szko³a Podstawowa w Tychnowach,
10) Zespó³ Szkó³ w Liczu,
11) Zespó³ Szkó³ w Nowym Dworze Kwidzyñskim.
2. Rozdzia³ III otrzymuje brzmienie:
III. Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z
nich.

§ 30 b
Obywatele maj¹ prawo do uzyskiwania informacji o
dzia³alnoci organów gminy, wstêpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych,
w tym protoko³ów posiedzeñ Rady i Zarz¹du Gminy oraz
komisji Rady Gminy.
§ 30 c
1. Dokumenty z pracy Rady i Zarz¹du s¹ udostêpniane w
siedzibie Urzêdu Gminy Kwidzyn, niezw³ocznie po ich
opracowaniu, w obecnoci pracownika Urzêdu Gminy, w godzinach pracy Urzêdu.
2. Obywatele maj¹ prawo wgl¹du do dokumentów oraz
sporz¹dzania notatek i wypisów, bez powielania i kopiowania.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

992
UCHWA£A Nr XXIII/163/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy
Kwidzyn.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr13,
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,
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Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin organizacyjny Urzêdu Gminy
Kwidzyn, okrelaj¹cy organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu, stanowi¹cy za³¹cznik do tej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc:
1) Uchwa³a Nr XXVIII/112/93 Rady Gminy Kwidzyn z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy Kwidzyn,
2) Uchwa³a Nr IV/23/94 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30
wrzenia 1994 r. o zmianie uchwa³y Nr XXVIII/112/93
Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy Kwidzyn,
3) Uchwa³a Nr XI/62/95 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 31
lipca 1995 r. o zmianie uchwa³y Nr XXVIII/112/93 Rady
Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy Kwidzyn,
4) Uchwa³a Nr XXIII/98/96 Rady Gminy Kwidzyn z dnia
29 lipca 1996 r. o zmianie uchwa³y Nr XXVIII/112/93
Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy Kwidzyn.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIII/163/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Regulamin organizacyjny Urzêdu Gminy Kwidzyn
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Urz¹d Gminy Kwidzyn jest jednostk¹ organizacyjn¹,
przy pomocy której Zarz¹d Gminy Kwidzyn i Wójt wykonuj¹ swoje zadania.
§2
Urz¹d Gminy ma siedzibê w Kwidzynie przy ul. Grudzi¹dzkiej 30.
§3
U¿yte w regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1) Rada  Radê Gminy Kwidzyn,
2) Radny  radnego Rady Gminy Kwidzyn,
3) Zarz¹d  Zarz¹d Gminy Kwidzyn,

4) Wójt, Sekretarz, Skarbnik  Wójta, Sekretarza, Skarbnika Gminy Kwidzyn,
5) Urz¹d  Urz¹d Gminy Kwidzyn,
6) pracownik  pracownika Urzêdu Gminy, zatrudnionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca
1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21,
poz. 124 ze zm.),
7) ustawa o samorz¹dzie gminnym  ustawê z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74 ze zm.),
8) Kodeks postêpowania administracyjnego  ustawê z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071),
9) instrukcja kancelaryjna  instrukcjê kancelaryjn¹ dla
organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych, wprowadzon¹ rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1319),
10) Regulamin  Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy Kwidzyn,
11) placówki owiatowe  przedszkola, szko³y podstawowe i gimnazja na terenie gminy, podleg³e Radzie.
§4
Regulamin okrela:
1) strukturê organizacyjn¹ Urzêdu,
2) zadania i zasady funkcjonowania Urzêdu.
§5
Urz¹d realizuje zadania w³asne gminy okrelone ustaw¹ samorz¹dow¹, innymi ustawami szczególnymi, statutem gminy, uchwa³ami Rady i Zarz¹du oraz zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej, przekazane gminie ustawami lub w drodze porozumieñ zawartych z w³aciwymi organami administracji rz¹dowej.
Rozdzia³ II
Struktura organizacyjna Urzêdu
§6
W sk³ad Urzêdu wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyjne, które przy znakowaniu prowadzonych spraw i
akt pos³uguj¹ siê okrelonymi symbolami:
1. Referat finansowy z nastêpuj¹cymi stanowiskami
pracy:
1) Skarbnik Gminy  Kierownik Referatu  Fn.,
2) stanowisko ds. wymiaru zobowi¹zañ pieniê¿nych
 Fn.I,
3) stanowisko ds. ksiêgowoci i egzekucji zobowi¹zañ pieniê¿nych  Fn.II,
4) stanowisko ds. podatków lokalnych i innych op³at
 Fn.III,
5) stanowisko ds. ksiêgowoci bud¿etowej  Fn.IV
6) stanowisko ds. ksiêgowoci inwestycyjnej  Fn.V,
7) stanowisko ds. bud¿etowych, kasjer  Fn.VI.
2. Referat Administracyjno  Bud¿etowy Owiaty z nastêpuj¹cymi stanowiskami pracy:
1) stanowisko ds. koordynacji i analiz bud¿etu owiaty  Kierownik Referatu  O.,
2) stanowisko ds. pracowniczych owiaty  O.I,
3) dwuosobowe stanowisko ds. ksiêgowoci placówek owiatowych  O.II
3. Stanowisko ds. administracyjnych i ochrony przeciwpo¿arowej  AOP.
4. Stanowisko ds. dzia³alnoci gospodarczej, handlu i
us³ug  DG.
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5. Stanowisko ds. zasobów mienia komunalnego  GG.
6. Stanowisko ds. ewidencji ludnoci i ochrony mienia
 EL.
7. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i
transportu  GK.
8. Stanowisko ds. gospodarki lokalowej i us³ug komunalnych  GM.
9. Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i
budownictwa  GP.
10. Stanowisko ds. ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej  O i GW.
11. Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i samorz¹dowych  OKS
12. Stanowisko ds. obronnych i dowodów osobistych 
SO.
13. Stanowisko ds. socjalnych, technicznych i zdrowia 
STZ.
14. Stanowisko ds. rolnictwa i inicjatyw gospodarczych
 Rl.
15. Stanowisko ds. pozyskiwania rodków pozabud¿etowych i wspó³pracy regionalnej i miêdzynarodowej 
WRiM.
Stanowiska pomocnicze:
16. Sprz¹taczka  2 osoby (2 etaty).
17. Kierowca.
18. Kierowca Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej  4 osoby (2
etaty).
19. Konserwator  dozorca i magazynier Obrony Cywilnej.
20. Obs³uga gminnych oczyszczalni cieków  4 osoby
(2 etaty).
§7
Sekretarz u¿ywa przy oznaczaniu prowadzonych spraw
symbolu Or.
§8
W uzasadnionych przypadkach w Urzêdzie mog¹ byæ
tworzone inne stanowiska pracy.
§9
W Urzêdzie tworzy siê nastêpuj¹ce stanowiska kierownicze:
1) Skarbnik Gminy, pe³ni¹cy równoczenie funkcjê kierownika Referatu Finansowego,
2) Kierownik Referatu Owiaty.
§ 10
Schemat organizacyjny Urzêdu stanowi za³¹cznik do
Regulaminu.
Rozdzia³ III
Zasady podzia³u zadañ i kompetencji
pomiêdzy kierownictwo Urzêdu
§ 11
1. Wójt jest kierownikiem Urzêdu i zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników Urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Wójt kieruje Urzêdem przy pomocy Sekretarza.
§ 12
1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzêdu i
w tym zakresie nadzoruje pracê pracowników Urzêdu.
2. Sekretarz w uzgodnieniu z Wójtem dokonuje podzia³u
zadañ pomiêdzy pracowników Urzêdu.
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3. Wójt mo¿e powierzyæ Sekretarzowi prowadzenie spraw
gminy w swoim imieniu w zakresie ustalonym przez
Zarz¹d.
§ 13
Skarbnik zapewnia w³aciwe przygotowanie projektu
bud¿etu gminy oraz nadzoruje wykonanie bud¿etu.
§ 14
1. Wójt wykonuje zadania okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych przepisach prawnych
okrelaj¹cych obowi¹zki Wójta.
2. Wójtowi podlegaj¹ bezporednio nastêpuj¹ce stanowiska pracy:
1) Sekretarz,
2) Skarbnik,
3) Kierownik referatu administracyjno  bud¿etowego
owiaty,
4) stanowisko ds. rolnictwa i inicjatyw gospodarczych,
5) stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
i budownictwa,
6) stanowisko ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i
transportu,
7) stanowisko ds. zasobów mienia komunalnego,
8) stanowisko ds. obronnych i dowodów osobistych,
9) stanowiska pomocnicze: kierowcy Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych oraz obs³uga gminnych oczyszczalni cieków.
3. Do wy³¹cznej kompetencji Wójta nale¿y:
1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewn¹trz,
2) organizowanie pracy Zarz¹du oraz przewodniczenie jego posiedzeniom,
3) podejmowanie czynnoci nale¿¹cych do kompetencji Zarz¹du w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki,
zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu
publicznego,
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z
zakresu administracji publicznej,
5) sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu gminy w sprawach zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci gminy,
6) udzielanie pe³nomocnictw w sprawach nale¿¹cych
do jego wy³¹cznej kompetencji,
7) wykonywanie uchwa³ Rady i Zarz¹du oraz przedk³adanie na sesje Rady i posiedzenia Zarz¹du sprawozdañ z ich wykonania,
8) gospodarowanie funduszem p³ac i innymi funduszami Urzêdu,
9) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
10) uczestniczenie w pracach zwi¹zków gmin, porozumieñ miêdzygminnych oraz stowarzyszeñ gmin,
których gmina Kwidzyn jest cz³onkiem,
11) wykonywanie innych zadañ zastrze¿onych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwa³ami Rady.
§ 15
1. Do zadañ Sekretarza nale¿y:
1) nadzór nad organizacj¹ pracy w Urzêdzie,
2) kontrola wewnêtrzna Urzêdu,
3) kontrola dyscypliny pracy w Urzêdzie,
4) nadzór nad poprawnoci¹ formalno-prawn¹ przygotowywanych pism i decyzji,
5) nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
pracowników,
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6) wspó³dzia³anie z Zarz¹dem, Rad¹ i komisjami Rady,
a w tym zakresie nadzorowanie w³aciwego przygotowania materia³ów pod obrady Zarz¹du i Rady
oraz nadzorowanie kompletowania dokumentacji z
prac Rady i Zarz¹du,
7) przyjmowanie ustnych owiadczeñ ostatniej woli
spadkodawcy,
8) przyjmowanie pism s¹dowych i prokuratorskich w
wypadku niemo¿noci dorêczenia ich adresatowi w
miejscu zamieszkania,
9) zastêpowanie Wójta w obowi¹zkach kierownika
Urzêdu i organu administracji publicznej w razie jego
d³u¿szej nieobecnoci w pracy.
2. Sekretarzowi podlegaj¹ bezporednio pracownicy zatrudnieni na nastêpuj¹cych stanowiskach pracy:
1) ds. organizacyjnych, kadrowych i samorz¹dowych,
2) ds. ewidencji ludnoci i ochrony mienia,
3) ds. ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,
4) ds. gospodarki lokalowej i us³ug komunalnych,
5) ds. administracyjnych i ochrony przeciwpo¿arowej,
6) ds. socjalnych, technicznych i zdrowia,
7) stanowiskach pomocniczych sprz¹taczki, konserwatora i kierowcy.
3. W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, Sekretarza zastêpuje Inspektor do
spraw organizacyjnych, kadrowych i samorz¹dowych.
§ 16
1. Do zadañ Skarbnika nale¿y:
1) opracowywanie projektu bud¿etu,
2) dokonywanie analiz bud¿etu i bie¿¹ce informowanie Zarz¹du o jego realizacji,
3) czuwanie nad prawid³owym obiegiem informacji i
dokumentacji finansowej,
4) wspó³praca z Regionaln¹ Izb¹ Obrachunkow¹, Izb¹
i Urzêdami Skarbowymi,
5) sprawowanie nadzoru nad gospodark¹ finansow¹
gminnych jednostek organizacyjnych pod wzglêdem
prawid³owoci wykorzystania dotacji z bud¿etu,
6) prowadzenie wewnêtrznej kontroli finansowej i przygotowywanie w tym celu dokumentów finansowych
oraz organizowanie ich obiegu,
7) opracowywanie przepisów wewnêtrznych, dotycz¹cych gospodarki finansowej,
8) wspó³dzia³anie z Rad¹ i komisjami Rady w zakresie
swego dzia³ania,
9) wykonywanie zadañ i obowi¹zków wynikaj¹cych z
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991
r. w sprawie praw i obowi¹zków g³ównych ksiêgowych bud¿etów, jednostek bud¿etowych, zak³adów
bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U.
Nr 40, poz. 174 ze zm.).
2. Skarbnik nadzoruje bezporednio dzia³alnoæ referatu
finansowego oraz referatu administracyjno  bud¿etowego owiaty.
3. W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, Skarbnika zastêpuje Inspektor ds.
ksiêgowoci bud¿etowej.
Rozdzia³ IV
Zadania i kompetencje
realizowane na stanowiskach pracy
§ 17
W celu realizacji powierzonych zadañ, pracownicy

Urzêdu wykonuj¹ nastêpuj¹ce czynnoci o charakterze
ogólnym:
1) przygotowuj¹ projekty uchwa³ Rady i Zarz¹du oraz
zarz¹dzeñ Wójta,
2) opracowuj¹ za³o¿enia do projektu bud¿etu w czêci
dotycz¹cej zakresu ich dzia³ania,
3) opracowuj¹ prognozy, analizy, oceny oraz sprawozdania w ramach prowadzonych spraw,
4) zapewniaj¹ w³aciw¹ i terminow¹ realizacjê zadañ,
5) w zakresie wykonywania przypisanych zadañ wspó³dzia³aj¹ z innymi pracownikami Urzêdu, z jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami,
6) zapewniaj¹ merytoryczn¹ obs³ugê komisji Rady w
sprawach nale¿¹cych do ich zakresu dzia³ania,
7) rozpatruj¹ i za³atwiaj¹ interpelacje i wnioski radnych
oraz skargi i wnioski obywateli,
8) przygotowuj¹ projekty decyzji administracyjnych,
9) wykonuj¹ na polecenie Wójta lub Sekretarza inne zadania, nie objête zakresem ich dzia³ania,
10) wspó³dzia³aj¹ z so³tysami i samorz¹dem mieszkañców wsi,
11) wspó³dzia³aj¹ z organami administracji rz¹dowej i
samorz¹dowej oraz z organizacjami spo³eczno-politycznymi, dzia³aj¹cymi na terenie gminy,
12) wykonuj¹ powierzone zadania zwi¹zane z obronnoci¹ kraju, przeciwdzia³aniem klêskom ¿ywio³owym,
zapewnieniem spokoju i porz¹dku publicznego,
13) zaznajamiaj¹ siê na bie¿¹co ze wszystkimi przepisami prawa i instrukcjami dotycz¹cymi powierzonego
odcinka pracy oraz stosuj¹ je umiejêtnie w praktyce.
§ 18
1. W referacie finansowym realizowane s¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
1) opracowywanie projektu bud¿etu gminy na dany rok
oraz przedk³adanie go Zarz¹dowi,
2) przygotowywanie projektów uchwa³ w sprawie
zmian w bud¿ecie gminy,
3) dokonywanie analiz wykonania bud¿etu,
4) przekazywanie wytycznych do planowania bud¿etowego i wskaników bud¿etowych gminnym jednostkom bud¿etowym,
5) opracowywanie planów finansowych z zakresu zadañ zleconych i powierzonych,
6) zapewnienie obs³ugi finansowo-ksiêgowej w zakresie gospodarki bud¿etowej gminy poprzez:
a) prowadzenie ksiêgowoci bud¿etowej oraz wszelkich urz¹dzeñ ksiêgowych z tym zwi¹zanych, w
tym rejestru dochodów bud¿etu, kart wydatków
oraz analityki do kart rozrachunkowych,
b) prowadzenie ewidencji rozliczeniowej podatku od
towarów i us³ug (VAT),
c) prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz
umorzenia rodków trwa³ych,
d) prowadzenie ewidencji realizowanych inwestycji,
e) prowadzenie ewidencji funduszy pozabud¿etowych,
f) obs³uga kasowa Urzêdu,
g) prowadzenie rachuby p³ac Urzêdu,
7) prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatków i
op³at lokalnych, poprzez:
a) wymiar podatków,
b) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie
podatków,
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c) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów podatkowych,
d) prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg podatkowych,
e) kontrola podatników w zakresie prowadzonych
podatków,
f) wspó³dzia³anie ze stanowiskami ds. zasobów mienia komunalnego i ds. dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie przekazywania na bie¿¹co informacji
niezbêdnych do ustalenia podatków lokalnych,
g) wydawanie zawiadczeñ o stanie maj¹tkowym,
8) prowadzenie ksiêgowoci w zakresie ewidencji podatków i op³at lokalnych poprzez:
a) prowadzenie urz¹dzeñ ksiêgowych dla zobowi¹zañ podatkowych i nie podatkowych,
b) ksiêgowanie wp³ywów i zwrotów, dotycz¹cych
podatków i op³at, bêd¹cych dochodami gminy,
c) prowadzenie windykacji zaleg³oci podatkowych
i nie podatkowych, tzn. wystawianie upomnieñ,
decyzji oraz tytu³ów wykonawczych,
d) wspó³praca z Urzêdem Skarbowym oraz Komornikiem S¹dowym w zakresie prowadzonej egzekucji,
9) organizowanie i kontrolowanie prawid³owoci obiegu dokumentacji finansowej.
2. W referacie administracyjno  bud¿etowym owiaty
realizowane s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
1) koordynacja dzia³alnoci w zakresie organizacyjnym, finansowej i merytorycznej placówek owiatowych,
2) zatwierdzanie projektów organizacyjnych placówek
owiatowych,
3) wspó³dzia³anie z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny nad placówkami owiatowymi,
4) wspó³dzia³anie ze zwi¹zkami zawodowymi, dzia³aj¹cymi w placówkach owiatowych,
5) czuwanie nad zabezpieczeniem potrzeb wynikaj¹cych ze statutowej dzia³alnoci placówek owiatowych,
6) wyliczanie dla poszczególnych placówek owiatowych wysokoci subwencji i dotacji,
7) przekazywanie placówkom owiatowym zaliczek na
prowadzenie dzia³alnoci statutowej i nadzór nad
ich terminowym rozliczaniem,
8) prowadzenie obs³ugi finansowo-ksiêgowej placówek owiatowych i przekazywanie im na bie¿¹co
informacji o wykorzystanych rodkach,
9) opracowywanie zbiorczych planów finansowania
placówek owiatowych oraz sprawozdañ z ich wykonania,
10) wspó³dzia³anie z dyrektorami placówek owiatowych w zakresie zaopatrywania placówek w pomoce naukowe, sprzêt szkolny i inne materia³y niezbêdne do funkcjonowania placówek,
11) sporz¹dzanie list p³ac, zasi³ków i potr¹ceñ zwi¹zanych z wyp³at¹ wynagrodzeñ za pracê, odprowadzanie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne oraz
podatku dochodowego od wynagrodzeñ, a tak¿e
prowadzenie kart wynagrodzeñ,
12) dokonywanie wpisów w ksi¹¿eczkach ubezpieczeniowych,
13) wspó³dzia³anie z dyrektorami placówek owiatowych w zakresie prowadzenia spraw osobowych
pracowników zatrudnionych w tych placówkach,
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14) wspó³dzia³anie z dyrektorami placówek owiatowych w zakresie prowadzenia spraw osobowych
pracowników zatrudnionych w tych placówkach,
15) udzielanie dyrektorom placówek owiatowych innej pomocy zwi¹zanej z zarz¹dzaniem tymi placówkami,
16) prowadzenie dokumentacji w zakresie organizacji
szkó³ i przedszkoli,
17) prowadzenie ewidencji rodków trwa³ych i przedmiotów nietrwa³ych dla placówek owiatowych,
18) przygotowywanie projektów uchwa³, analiz, informacji i sprawozdañ na posiedzenia Zarz¹du, Komisji Rady i sesje Rady,
19) prowadzenie dokumentacji funduszu wiadczeñ socjalnych dla pracowników placówek owiatowych,
20) prowadzenie spraw zwi¹zanych z organizacj¹ dowozu dzieci do placówek owiatowych.
3. Na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych i
ochrony przeciwpo¿arowej realizowane s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
1) prowadzenie sekretariatu Urzêdu,
2) prowadzenie dziennika korespondencji,
3) rozdzia³ korespondencji i jej wysy³ka,
4) zaopatrzenie Urzêdu w materia³y biurowe i kancelaryjne oraz zakup materia³ów dla so³tysów,
5) prenumerata aktów normatywnych i czasopism,
6) zamawianie pieczêci urzêdowych i prowadzenie ich
ewidencji,
7) wywieszanie og³oszeñ i informacji dla interesantów na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz ich
aktualizacja,
8) wspó³udzia³ w nadzorze nad funkcjonowaniem i obs³ug¹ centrali telefonicznej, telefaksu, kserokopiarki i MORADU,
9) sprawdzanie pod wzglêdem merytorycznym, formalnym i rachunkowym rachunków za zakupy powierzone temu stanowisku,
10) bie¿¹cy nadzór nad utrzymaniem porz¹dku i czystoci w pomieszczeniach biurowych,
11) nadzór nad planowaniem urlopu wypoczynkowego przez pracowników Urzêdu i jego wykorzystaniem,
12) ewidencja list obecnoci i nadzór nad wyjciami
s³u¿bowymi,
13) prowadzenie rejestru delegacji s³u¿bowych,
14) ewidencjonowanie szkoleñ i kursów pracowników
oraz dokonywanie zg³oszeñ na szkolenia,
15) systematyczne, bie¿¹ce przekazywanie pracownikom Urzêdu Gminy aktów prawnych i innych róde³ informacji,
16) nadzór nad utrzymaniem sta³ej sprawnoci technicznej, prawid³ow¹ eksploatacj¹ i konserwacj¹ samochodów po¿arniczych, motopomp i innych urz¹dzeñ po¿arniczych w jednostkach ochotniczych
stra¿y po¿arnych na terenie gminy Kwidzyn,
17) prowadzenie ewidencji podstawowego sprzêtu po¿arniczego oraz technicznego w jednostkach ochotniczych stra¿y po¿arnych i uzupe³nianie niezbêdnego sprzêtu,
18) planowanie i organizowanie napraw, konserwacji i
przegl¹dów sprzêtu po¿arniczego,
19) za³atwianie spraw rejestracji i ubezpieczenia rodków transportowych,
20) kierowanie kierowców samochodów po¿arniczych
na badania i szkolenia,
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21) udzia³ w dochodzeniach poawaryjnych i powypadkowych sprzêtu po¿arniczego,
22) rozliczanie zu¿ycia paliwa, kart pracy samochodów
po¿arniczych i motopomp w OSP,
23) opiniowanie wniosków o przyznanie premii i wynagrodzenia kierowców OSP,
24) opracowywanie projektów zakresów czynnoci i zadañ do premiowania kierowców OSP,
25) prowadzenie ewidencji jednostek stra¿y po¿arnych,
26) nadzór nad remizami stra¿ackimi,
27) wspó³udzia³ w organizowaniu zawodów i imprez
sportowo po¿arniczych,
28) sta³a wspó³praca z Komend¹ Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kwidzynie.
W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, pracownika na tym stanowisku zastêpuje referent ds. socjalnych, technicznych i zdrowia.
4. Na samodzielnym stanowisku ds. dzia³alnoci gospodarczej, handlu i us³ug realizowane s¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
1) prowadzenie ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,
2) wydawanie zawiadczeñ o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej (na podstawie indywidualnych
zg³oszeñ),
3) przekazywanie na stanowisko ds. wymiaru zobowi¹zañ pieniê¿nych bie¿¹cych informacji o podmiotach prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na
terenie gminy i dokonywanych zmianach w ewidencji, maj¹cych zwi¹zek z naliczaniem podatku od
nieruchomoci,
4) udzielanie podmiotom gospodarczym niezbêdnych
informacji ich dotycz¹cych, a przekazywanych przez
inne jednostki do Urzêdu Gminy,
5) przygotowanie umów dzier¿awy gruntów rolnych
stanowi¹cych mienie komunalne gminy,
6) naliczanie czynszu za dzier¿awê gruntów rolnych i
przekazywanie przypisu nale¿noci czynszowych
do referatu finansowego Urzêdu Gminy,
7) prowadzenie rejestru umów dzier¿awy gruntów,
8) wykazywanie wolnych gruntów do dzier¿awy poprzez wywieszanie ich wykazu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy oraz przesy³anie (przekazywanie)
tego wykazu do poszczególnych so³tysów wsi, w
których te grunty s¹ po³o¿one, celem wywieszenia
wykazu na tablicy og³oszeñ w tej wsi,
9) nadzór nad dzia³alnoci¹ handlow¹ i us³ugow¹ placówek na terenie gminy,
10) przygotowywanie propozycji iloci punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych na terenie gminy (do
projektów uchwa³ rady gminy w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych),
11) przygotowywanie decyzji o zezwoleniu na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
12) przyjmowanie od handluj¹cych alkoholem na terenie gminy owiadczeñ o wielkoci sprzeda¿y w
danym roku i wyliczanie nale¿nych op³at rocznych
za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
13) przygotowywanie decyzji o cofniêciu zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w przypadku nie
uiszczenia w terminie op³aty, o której mowa wy¿ej.
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W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, pracownika na tym stanowisku
zastêpuje Inspektor ds. zasobów mienia komunalnego
lub Inspektor ds. rolnictwa i inicjatyw gospodarczych.
5. Na samodzielnym stanowisku ds. zasobów mienia komunalnego realizowane s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
1) tworzenie zasobów mienia komunalnego,
2) prowadzenie ewidencji zasobów mienia komunalnego,
3) prowadzenie spraw zwi¹zanych z przejmowaniem
na stan mienia komunalnego gruntów i nieruchomoci zabudowanych oraz zbywania nieruchomoci komunalnych,
4) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
5) przygotowywanie projektów uchwa³ w sprawach
sprzeda¿y i u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci oraz podejmowanie innych dzia³añ zwi¹zanych
z tymi sprawami,
6) tworzenie zasobów gruntów dla celów budownictwa,
7) przygotowywanie dla utworzonych zasobów mienia komunalnego opracowañ geodezyjnych,
8) przygotowywanie decyzji w sprawach podzia³u i
rozgraniczenia nieruchomoci,
9) przygotowywanie decyzji w sprawach przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoci,
10) przygotowywanie dokumentacji dla celów ustalania odszkodowañ za przejmowane grunty pod zabudowê,
11) prowadzenie spraw zwi¹zanych z przys³uguj¹cym
gminie prawem pierwokupu nieruchomoci,
12) prowadzenie spraw zwi¹zanych z dokonywaniem
zamiany gruntów,
13) podejmowanie dzia³añ w sprawie sprzeda¿y lokali
mieszkalnych i u¿ytkowych,
14) okrelanie udzia³ów we wspó³w³asnoci gruntów
przy sprzeda¿y lokali w domach wielorodzinnych,
15) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wyra¿aniem zgody na czasowe lub sta³e zajêcie gruntów komunalnych,
16) za³atwianie spraw zwi¹zanych z wydawaniem zezwoleñ na ustawianie reklam i tablic informacyjnych na gruntach komunalnych.
W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, pracownika na tym stanowisku zastêpuje Inspektor ds. dzia³alnoci gospodarczej lub Inspektor ds. rolnictwa i inicjatyw gospodarczych.
6. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji ludnoci i
ochrony mienia realizowane s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
1) realizacja zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawnych
o ewidencji ludnoci,
2) prowadzenie sta³ego rejestru wyborców w gminie i
przygotowywanie spisów wyborców do wyborów:
Prezydenta, do Sejmu i do Senatu, do rady gminy,
powiatu i sejmiku województwa, a tak¿e do referendum,
3) wydawanie zezwoleñ na organizacjê zgromadzeñ publicznych i innych imprez masowych,
4) wspó³dzia³anie z organami sprawiedliwoci i cigania w zakresie utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
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5) prowadzenie spraw zwi¹zanych z kierowaniem osób
wskazanych przez s¹d do wykonywania nieodp³atnej dozorowanej pracy na cele publiczne,
6) prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych
7) pe³nienie sta³ego zastêpstwa stanowiska ds. obronnych i dowodów osobistych w zakresie wydawania
dowodów osobistych.
W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, pracownika na tym stanowisku
zastêpuje Inspektor ds. obronnych i dowodów osobistych.
7. Na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu realizowane s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
1) realizacja zadañ inwestycyjnych i gospodarczych
w zakresie transportu oraz gospodarki komunalnej, przyjêtych przez Radê, w tym:
a) budowa i modernizacja dróg, chodników i cie¿ek rowerowych oraz nadzór nad ich eksploatacj¹,
b) budowa i modernizacja urz¹dzeñ owietlenia
ulicznego,
c) realizacja remontów budynków komunalnych i
dokonywanie przegl¹dów okresowych budynków,
d) budowa i remont wiat przystankowych,
2) przygotowywanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego, a w szczególnoci:
a) opracowywanie koncepcji,
b) opracowywanie projektu,
c) przeprowadzanie przetargów,
d) realizacja inwestycji,
e) prowadzenie ewidencji prowadzonych projektów,
3) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i mostów,
4) sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym
ulic, placów, wiaduktów i mostów, stanowi¹cych
w³asnoæ gminy i koordynacja prac realizowanych
na poszczególnych obiektach,
5) zlecanie robót oraz ich rozliczanie zgodnie z umowami i stanem faktycznym wykonanych prac oraz
obowi¹zuj¹cymi przepisami,
6) przeprowadzanie przegl¹dów gwarancyjnych zadañ oddanych do eksploatacji,
7) prowadzenie spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem
owietlenia ulicznego w gminie, a tak¿e jego konserwacj¹ i napraw¹ oraz prowadzenie rozliczeñ finansowych z tym zwi¹zanych,
8) prowadzenie spraw zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
ruchu na drogach publicznych,
9) przygotowywanie pozwoleñ na zajêcie pasa drogowego dróg gminnych,
10) nadzór nad remontami obiektów owiatowych w
gminie, prowadzonymi przez dyrektorów placówek,
11) organizacja robót publicznych,
12) organizacja zimowego utrzymania dróg i placów
gminnych oraz nadzór nad odnie¿aniem pozosta³ych dróg publicznych na terenie gminy.
W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, pracownika na tym stanowisku zastêpuje Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i bu-
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downictwa lub Inspektor ds. ochrony rodowiska i
gospodarki wodnej, a w sprawach organizacji robót
publicznych Inspektor ds. rolnictwa i inicjatyw gospodarczych
8. Na samodzielnym stanowisku ds. lokalowych i us³ug
komunalnych realizowane s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
1) gospodarka komunalnymi zasobami lokalowymi, w
tym:
a) ewidencjonowanie wniosków o przydzia³ mieszkania,
b) kwalifikowanie wniosków o przydzia³ mieszkania
zgodnie z uchwalonymi przez Radê kryteriami,
c) przygotowywanie umów najmu,
d) prowadzenie spraw zwi¹zanych z zamian¹ mieszkañ pomiêdzy lokatorami,
e) prowadzenie spraw formalno  prawnych zwi¹zanych z gospodark¹ lokalami,
f) prowadzenie spraw o eksmisjê,
g) naliczanie op³at z tytu³u najmu (czynsz, op³aty za
wodê i cieki, energiê ciepln¹, itp.),
h) zarz¹dzanie nieruchomociami wspólnymi z udzia³em gminy,
i) ewidencjonowanie kosztów ponoszonych na administracjê budynkami, z rozliczeniem na ka¿dy
budynek osobno,
j) prowadzenie ewidencji budynków stanowi¹cych
zasób komunalny.
2) nadzór nad us³ugami pocztowymi i telekomunikacyjnymi,
3) nadzór nad us³ugami w zakresie oczyszczania gminy (wywóz mieci, cieków, odpadów segregowanych, itp.),
4) nadzór nad cmentarzami komunalnymi,
5) nadzór nad funkcjonowaniem transportu osobowego rodkami komunikacji publicznej na terenie gminy Kwidzyn oraz zg³aszanie wniosków do rozk³adu
jazdy PKS i PKP,
6) prowadzenie spraw zwi¹zanych z przyznawaniem
dodatków mieszkaniowych: przyjmowanie wniosków, przeprowadzanie postêpowania administracyjnego w sprawie i przygotowywanie decyzji.
W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, pracownika na tym stanowisku zastêpuje Inspektor ds. administracyjnych i ochrony przeciwpo¿arowej lub referent ds. socjalnych, technicznych
i zdrowia.
9. Na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa realizowane s¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
1) sporz¹dzanie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) sporz¹dzanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
3) wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
4) wydawanie informacji o terenie,
5) ustalanie kierunków rozwoju gminy,
6) opracowywanie wieloletnich planów rozwoju gminy,
7) planowanie rednioterminowe rozwoju gminy, a w
szczególnoci:
a) analiza potrzeb inwestycyjnych w skali roku,
b) weryfikacja mo¿liwoci inwestycyjnych gminy,
c) konstruowanie za³o¿eñ do projektu bud¿etu gminy w zakresie inwestycji,
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8) opracowywanie koncepcji urbanistyczno  architektonicznych na wybrane fragmenty gminy,
9) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10) przygotowywanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego, a w szczególnoci:
a) opracowywanie koncepcji,
b) opracowywanie projektu,
c) przeprowadzanie przetargów,
d) realizacja inwestycji,
e) prowadzenie ewidencji prowadzonych projektów,
11) inicjowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê infrastruktury gminy oraz uzbrajanie terenów pod
budownictwo,
12) nadzór nad realizacj¹ polityki mieszkaniowej gminy w zakresie nowych inwestycji,
13) wspó³praca z instytucjami w zakresie koordynacji wszelkich zamierzeñ s³u¿¹cych rozwojowi gminy,
14) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic oraz nadawanie numeracji porz¹dkowej nieruchomoci.
W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, pracownika na tym stanowisku
zastêpuje Podinspektor ds. gospodarki komunalnej,
inwestycji i transportu lub Inspektor ds. ochrony rodowiska i gospodarki wodnej.
10. Na samodzielnym stanowisku ds. ochrony rodowiska i gospodarki wodnej realizowane s¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
1) prognozowanie i programowanie przedsiêwziêæ w
zakresie ochrony rodowiska i ochrony przyrody,
2) nadzór nad stanem estetycznym gminy oraz nad
utrzymaniem czystoci i porz¹dku na terenie gminy,
3) nadzór nad stanem urz¹dzeñ melioracyjnych i stosunków wodnych oraz podejmowanie dzia³añ w
celu jego poprawy,
4) planowanie i realizacja inwestycji w zakresie budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
oraz nadzór nad modernizacj¹ i napraw¹ istniej¹cych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
5) realizacja spraw zwi¹zanych z in¿ynieri¹ rodowiska, a w szczególnoci z gospodark¹ odpadami,
6) wydawanie zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoci zwi¹zanej z usuwaniem i gromadzeniem odpadów komunalnych,
7) opiniowanie wniosków o zezwolenie na wytwarzanie i gromadzenie odpadów niebezpiecznych
8) sporz¹dzanie planu wycinki i leczenia starych
drzew oraz wydawanie decyzji na wycinkê drzew
i krzewów,
9) realizacja zadañ z zakresu lenictwa i ³owiectwa,
przypisanych gminie ustawami szczególnymi,
10) realizacja inwestycji w zakresie tworzenia terenów
zieleni, w tym równie¿ terenów rekreacyjnych oraz
konserwacja ju¿ urz¹dzonych terenów zieleni,
11) nadzór nad zalesianiem gruntów porolnych na terenie gminy,
12) realizacja koszenia poboczy dróg publicznych na
terenie gminy,
13) organizacja dzia³añ przeciwpowodziowych,
14) udzielanie informacji o terenie,
15) przygotowywanie i prowadzenie inwestycji w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, a
w szczególnoci:
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a) opracowywanie koncepcji,
b) opracowywanie projektu,
c) przeprowadzanie przetargów,
d) realizacja inwestycji,
e) prowadzenie ewidencji prowadzonych projektów.
W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, pracownika na tym stanowisku
zastêpuje Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa lub Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu.
11. Na samodzielnym stanowisku ds. organizacyjnych,
kadrowych i samorz¹dowych realizowane s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
1) prowadzenie spraw zwi¹zanych z obs³ug¹ Rady,
Zarz¹du, jednostek pomocniczych oraz samorz¹du mieszkañców wsi,
2) wspó³dzia³anie z Sekretarzem w zakresie zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania jednostek Urzêdu,
3) prowadzenie spraw osobowych kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie:
a) powo³ywania i odwo³ywania,
b) ustalania wynagrodzenia,
c) dokonywania oceny pracy,
d) przedstawiania propozycji odznaczeñ i nagród,
4) prowadzenie spraw kadrowych pracowników
Urzêdu,
5) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowym udzielaniem na nie odpowiedzi,
6) prowadzenie rejestrów uchwa³ Rady, Zarz¹du,
komisji Rady, wniosków i interpelacji radnych oraz
przekazywanie ich na poszczególne stanowiska
pracy w Urzêdzie do realizacji,
7) opracowywanie zbiorczych informacji z realizacji
uchwa³ i wniosków,
8) opracowywanie sprawozdañ z dzia³alnoci miêdzy sesyjnej Zarz¹du,
9) ewidencjonowanie aktów prawnych wydawanych
przez Radê, Zarz¹d i Wójta,
10) nadzór i koordynacja zadañ z zakresu statystyki
publicznej,
11) wspó³praca z mediami,
12) wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi.
W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, pracownika na tym stanowisku
zastêpuje Sekretarz.
12. Na samodzielnym stanowisku ds. obronnych i dowodów osobistych realizowane s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
1) wykonywanie zadañ z zakresu obronnoci kraju i
spraw wojskowych,
2) wykonywanie zadañ z zakresu obrony cywilnej,
3) wydawanie dowodów osobistych,
4) pe³nienie sta³ego zastêpstwa stanowiska ds. ewidencji ludnoci i ochrony mienia.
W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, pracownika na tym stanowisku
zastêpuje Inspektor ds. ewidencji ludnoci i ochrony
mienia.
13. Na samodzielnym stanowisku do spraw socjalnych,
technicznych i zdrowia realizowane s¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
1) prowadzenie archiwum zak³adowego,
2) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urz¹dzeñ
i sprzêtu stanowi¹cego wyposa¿enie Urzêdu,
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3) nadzór nad kluczami i nad zabezpieczeniem pomieszczeñ,
4) zaopatrzenie Urzêdu w rodki do utrzymania czystoci,
5) nadzór nad funkcjonowaniem i obs³uga centrali
telefonicznej, telefaksu, kserokopiarki i MORADU,
6) rozliczanie rozmów telefonicznych pracowników
Urzêdu Gminy, Gminnego Zespo³u Kultury, Sportu i Turystyki oraz so³tysów,
7) prowadzenie spraw zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, w tym:
a) organizowanie okresowych badañ lekarskich i
nadzór nad ich dope³nieniem przez poszczególnych pracowników,
b) zaopatrzenie pracowników w przys³uguj¹c¹ im
odzie¿ i obuwie ochronne oraz materia³y higieniczno-sanitarne i spo¿ywcze,
c) za³atwianie spraw zwi¹zanych z wypadkami w
pracy oraz w drodze do pracy i z pracy,
8) oprowadzenie spraw socjalnych Urzêdu, w tym
m.in. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, zabaw, itp., dla pracowników w ramach
zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych oraz
nadzór nad realizacj¹ indywidualnych wiadczeñ
dla pracowników i wydatkowaniem rodków
zgodnie z regulaminem funduszu,
9) wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych dla
pracowników Urzêdu i cz³onków ich rodzin oraz
dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
10) sprawdzanie pod wzglêdem merytorycznym, formalnym i rachunkowym rachunków za zakupy
powierzone temu stanowisku,
11) nadzór nad ca³okszta³tem opieki zdrowotnej w
gminie,
12) wspó³dzia³anie z instytucjami sprawuj¹cymi opiekê zdrowotn¹ nad mieszkañcami gminy,
13) prowadzenie ewidencji funkcjonuj¹cych na terenie gminy zak³adów opieki zdrowotnej, gabinetów lekarskich, godzin ich pracy oraz osób w nich
zatrudnionych,
14) wspó³dzia³anie z Gminnym Orodkiem Pomocy
Spo³ecznej.
W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, pracownika na tym stanowisku
zastêpuje Inspektor ds. administracyjnych i ochrony
przeciwpo¿arowej.
14. Na samodzielnym stanowisku ds. rolnictwa i inicjatyw gospodarczych realizowane s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
1) podejmowanie dzia³añ na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej w gminie,
2) wspó³dzia³anie ze s³u¿b¹ kwarantanny i ochrony
rolin w zakresie w³aciwego nadzoru nad ochron¹ rolin przed szkodnikami i chwastami,
3) wspó³dzia³anie ze s³u¿b¹ weterynaryjn¹ w zakresie zwalczania chorób zakanych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
4) wspó³dzia³anie ze s³u¿bami doradztwa rolniczego w zakresie wdra¿ania postêpu w rolnictwie na
terenie gminy,
5) sprawowanie nadzoru nad warunkami zoohigienicznymi w gminie, w tym:
a) nadzór nad zbiórk¹ padliny z terenu gminy,
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b) nadzór nad wy³apywaniem wa³êsaj¹cych siê
psów,
c) wspó³praca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzêtami,
d) wspó³praca z Inspekcj¹ Weterynaryjn¹,
e) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
w sprawach znêcania siê nad zwierzêtami,
f) przyjmowanie i przekazywanie do publicznej
wiadomoci zg³oszeñ to zachorowaniu zwierz¹t
na choroby zakane,
6) ochrona gruntów rolnych i lenych,
7) koordynacja i wdra¿anie inicjatyw oraz dzia³añ
wp³ywaj¹cych na rozwój gospodarczy gminy,
8) wspó³dzia³anie z Powiatowym Biurem Pracy w
Kwidzynie Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w zakresie organizacji robót publicznych i
prac interwencyjnych oraz nadzór nad tymi robotami,
9) nadzór nad spraw¹ obowi¹zkowego ubezpieczenia gospodarstw rolnych,
10) nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpo¿arowym
gospodarstw rolnych w gminie,
11) nadzór nad upraw¹ maku,
12) organizacja targowisk gminnych,
13) wspó³praca ze zwi¹zkami bran¿owymi rolników.
W czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków, pracownika na tym stanowisku
zastêpuje Inspektor ds. zasobów mienia komunalnego lub Inspektor ds. dzia³alnoci gospodarczej, a w
sprawach organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych  Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu.
15. Na samodzielnym stanowisku ds. pozyskiwania rodków pozabud¿etowych, wspó³pracy regionalnej i miêdzynarodowej realizowane s¹ nastêpuj¹ce sprawy:
1) wspó³praca miêdzygminna, regionalna i miêdzynarodowa,
2) nawi¹zywanie ró¿nych form wspó³pracy w celu
ci¹gniêcia kapita³u do gminy,
3) gromadzenie informacji o funduszach pozabud¿etowych,
4) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze rodków pozabud¿etowych, w tym ze
rodków przed akcesyjnych z Unii Europejskiej,
5) opracowywanie programów operacyjnych do strategii rozwoju gminy Kwidzyn.
§ 19
Prowadzenie spraw z zakresu administracji publicznej
mo¿e byæ powierzone w drodze uchwa³y Rady organom
gminnych jednostek organizacyjnych.
Rozdzia³ V
Zadania i tryb funkcjonowania Urzêdu.
§ 20
Pracownicy s¹ odpowiedzialni przed bezporednim
prze³o¿onym za wykonywanie powierzonych im zadañ, a
w szczególnoci za:
1) zgodnoæ z prawem opracowywanych projektów
uchwa³ Rady i Zarz¹du oraz projektów decyzji,
2) w³aciwe przyjmowanie i kompetentne za³atwianie
interesantów,
3) terminowe za³atwianie spraw,
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4) dok³adn¹ znajomoæ obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie zadañ powierzonych danemu stanowisku pracy.
§ 21
Zasady i tryb postêpowania ze sprawami wniesionymi
do Urzêdu reguluj¹ przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna oraz przepisy
szczególne, dotycz¹ce zw³aszcza organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i za³atwiania skarg i wniosków.
Rozdzia³ VI
Zasady podpisywania pism i decyzji
§ 22
1. Wójt podpisuje osobicie:
1) zarz¹dzenia i okólniki,
2) pisma i dokumenty kierowane do organów administracji rz¹dowej, samorz¹dowej, przedstawicielstw
dyplomatycznych oraz pisma kierowane do organów i instytucji innych pañstw,
3) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz
wnioski Pos³ów i Senatorów,
4) odpowiedzi na skargi, wnioski i listy.
2. Sekretarz i Skarbnik podpisuj¹ pisma odpowiednio do
podzia³u kompetencji oraz w ramach udzielonych upowa¿nieñ przez Wójta.
3. Pozostali pracownicy Urzêdu podpisuj¹ pisma w ramach udzielonych upowa¿nieñ przez Wójta.
Rozdzia³ VII
Obieg dokumentów
§ 23
Przy obiegu dokumentów nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
1) sprawy pilne przedk³ada siê niezw³ocznie,
2) w korespondencji przygotowywanej na poszczególnych stanowiskach obowi¹zuj¹ oznaczenia podane
w dziale II Regulaminu,
3) wewnêtrzny obieg dokumentów i opatrywanie ich
odpowiednimi pieczêciami odbywa siê na zasadach
okrelonych w Instrukcji kancelaryjnej.
§ 24
Korespondencja wp³ywaj¹ca do Urzêdu przyjmowana
jest w sekretariacie Urzêdu, gdzie te¿ prowadzony jest
dziennik korespondencji.
§ 25
1. Korespondencja wysy³ana jest za porednictwem sekretariatu.
2. Korespondencja zwi¹zana z prowadzonym postêpowaniem administracyjnym lub s¹dowym oraz maj¹ca
szczególne znaczenie wysy³ana jest listami poleconymi, pozosta³a listami zwyk³ymi,
3. Koperta wysy³anej korespondencji powinna byæ zaopatrzona w symbol pisma w lewym górnym rogu, pod
pieczêci¹ Urzêdu.
§ 26
Pisma przeznaczone do podpisu Wójta i Sekretarza
powinny byæ uprzednio parafowane przez pracownika
przygotowuj¹cego projekt pisma. Parafa winna byæ
umieszczona w lewym dolnym rogu pisma i zawieraæ imiê
i nazwisko pracownika oraz datê sporz¹dzenia.

§ 27
1. W referatach i na samodzielnych stanowiskach prowadzone s¹ rejestry umów.
2. Umowy oznacza siê nastêpuj¹co: symbol stanowiska
(kolejny numer umowy) rok jej zawarcia, np. GK/1/2001.
3. Ka¿da strona umowy jest parafowana przez jedn¹ z
osób reprezentuj¹cych w umowie Gminê Kwidzyn.
Rozdzia³ VIII
Zasady postêpowania przy
opracowywaniu projektów aktów prawnych
§ 28
1. Projekty aktów prawnych pod obrady Rady lub Zarz¹du przygotowuj¹ pracownicy na polecenie Wójta, Sekretarza, Skarbnika lub z w³asnej inicjatywy w przypadku, gdy obowi¹zek w tym zakresie wynika z obowi¹zuj¹cych przepisów.
2. Projekt aktu powinien odpowiadaæ zasadom techniki
prawodawczej.
3. Projekt aktu prawnego powinien byæ zaakceptowany
przez:
1) Sekretarza  pod wzglêdem merytorycznym,
2) Radcê prawnego  pod wzglêdem zgodnoci z prawem.
4. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez osoby wymienione w ust. 3, projekt aktu prawnego przedk³ada siê Zarz¹dowi, a nastêpnie kieruje do w³aciwej komisji Rady.
5. Uzyskanie pozytywnych opinii komisji stanowi podstawê do przed³o¿enia projektu aktu Radzie.
Rozdzia³ IX
Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania
i za³atwiania skarg, wniosków i interpelacji
§ 29
1. Interpelacje i wnioski Radnych oraz wnioski komisji
Rady kierowane do Zarz¹du oraz do Wójta rejestrowane s¹ przez biuro Rady.
2. Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest na stanowisku do spraw organizacyjnych, kadrowych i samorz¹dowych.
3. Sekretarz w porozumieniu z Wójtem ustala w³aciw¹
osobê do przygotowania odpowiedzi oraz wskazuje termin do za³atwienia skargi, wniosku lub interpelacji.
4. Przygotowan¹ odpowied przedk³ada siê do akceptacji i podpisu Wójta.
5. Odpowiedzi otrzymuj¹:
1) na interpelacje i wnioski Radnych:
a) Radny sk³adaj¹cy interpelacjê lub wniosek,
b) Przewodnicz¹cy Rady,
2) na wnioski komisji Rady:
a) przewodnicz¹cy danej komisji,
b) Przewodnicz¹cy Rady,
3) na skargê:
a) skar¿¹cy,
b) stanowisko do spraw organizacyjnych, kadrowych i samorz¹dowych.
6. W przypadku, gdy udzielona odpowied nie stanowi
ostatecznego za³atwienia sprawy, wnioskodawca winien otrzymaæ odrêbn¹ odpowied o ostatecznym za³atwieniu skargi, wniosku lub interpelacji.
7. Negatywna odpowied na wniosek lub interpelacjê
winna byæ szczegó³owo uzasadniona.
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8. Wójt przyjmuje mieszkañców gminy w sprawach skarg
i wniosków w ka¿d¹ rodê w godzinach od 12.00 do
16.00.
9. Pozostali pracownicy Urzêdu przyjmuj¹ mieszkañców
gminy w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzêdu.
§ 30
Kontrolê i koordynacjê dzia³añ pracowników Urzêdu
w zakresie za³atwiania indywidualnych spraw obywateli,
w tym zw³aszcza skarg, wniosków i interpelacji, sprawuje Sekretarz.

993
UCHWA£A Nr XXIII/164/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kwidzyn liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych, zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i
w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34,
poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73,
poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184,
z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113,
poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 60, poz. 610) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y na 35.
§2
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na 12.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/101/93 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o
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UCHWA£A Nr XXIV/265/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Szar³ata, dzia³ka nr 112, w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych, przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do
9,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20 % powierzchni
dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 20 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej nr
10217,
KD  projektowany dojazd o szer. 6 m w liniach ograniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej nr 10217
(szer. poszerzenia 10 m od osi jezdni).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania
kanalizacji dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych, opró¿nianych okresowo przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje, cieki wywo¿one
bêd¹ na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w
Przodkowie, pod warunkiem, ¿e oczyszczalnia w
Przodkowie odbierze planowan¹ iloæ cieków zgromadzonych w zbiornikach bezodp³ywowych, w przypadku zgody (owiadczenia na pimie) oczyszczalni
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na odbiór cieków, wymagane jest udokumentowanie wywozu cieków ze zbiorników na oczyszczalniê gminn¹,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej za porednictwem projektowanego dojazdu,
5. Ustalenia inne.
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) projektowany dojazd wewnêtrzny,
6) poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i
wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.

§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 20,
poz. 139) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr XXIV/268/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Przodkowo,
czêæ dzia³ki nr 641/4, w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z
2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych, teren us³ug zdrowia oraz owiaty przeznacza
siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20 % powierzchni
dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  700 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20 % powierzchni ogólnej dzia³ki), teren le¿¹cy
w strefie 15 m od jeziora zadrzewiæ i zakrzewiæ,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 5 m, 6 m i 10 m od KD,
 6 m od lini elektroenergetycznej SN,
 15 m od brzegu jeziora.
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KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
Zi  zieleñ izolacyjna:
 na teren wprowadziæ zieleñ nisk¹, redni¹ i wysok¹,
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do oczyszczalni w Przodkowie,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  odpady winny byæ segregowane wed³ug grup asortymentowych w miejscu ich wytwarzania, organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników
usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej za porednictwem
projektowanej drogi wewnêtrznej,
5. Ustalenia inne:
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
6) zieleñ izolacyjn¹.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 20,
poz. 139) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr XXIV/270/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kobysewo,
dzia³ka nr 321, w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z
2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas tereny orodków
produkcji gospodarki rolnej, przeznacza siê pod us³ugi produkcyjno-sk³adowe.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
P, S  tereny us³ug produkcyjno-sk³adowych:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do
11,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 powierzchnia zabudowy  do 30 % powierzchni
dzia³ki,
 architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
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 uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
 obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce
siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20 % powierzchni ogólnej dzia³ki, w grupach o
³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 5 % powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 20 m od krawêdzi istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr 224,
KD 1  poszerzenie istniej¹cej drogi wojewódzkiej
nr 224 (szer. poszerzenia 12,5 m od osi jezdni)
Zi  zieleñ izolacyjna:
 zieleñ wysoka, rednia i niska,
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania kanalizacji nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych, po
wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej cieki
odprowadzane do tej kanalizacji musz¹ odpowiadaæ
dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni w Przodkowie, na terenie posesji nale¿y przewidzieæ lokalizacjê poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piasku do wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i piasku musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê,
odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ
segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug
grup asortymentowych i zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
 dojazd z istniej¹cej drogi wojewódzkiej,
 ustala siê jeden zjazd z drogi wojewódzkiej nr 224
dla terenu objêtego planem, w uzgodnieniu z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Gdañsku.
5. Ustalenia inne.
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochron-

nej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja
Nr O-V-7626/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny us³ug produkcyjno-sk³adowych,
5) poszerzenie istniej¹cej drogi wojewódzkiej,
6) zieleñ izolacyjn¹.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod us³ugi produkcyjno-sk³adowe na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 20,
poz. 139) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr XXIV/274/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Barwik, czêæ
dzia³ki nr 236, w gminie Przodkowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z
2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy
Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych, przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z funkcj¹ us³ugowo-handlow¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN,UH  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z funkcj¹ us³ugowo-handlow¹:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do
11,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-35° lub 45°-50°),
 powierzchnia zabudowy  do 20 % powierzchni
dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki, dotyczy to
tak¿e uci¹¿liwoci z tytu³u parkowania,
 obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce
siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 5 m od linii elektroenergetycznej NN,
 6 m od KD i KD1,
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD 1  pas terenu przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej nr 1026006 (szer. poszerzenia 3 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania
kanalizacji dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych, opró¿nianych okresowo przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie
urz¹dzenia i koncesje, cieki wywo¿one bêd¹ na punkt
zlewny przy oczyszczalni cieków w Przodkowie, pod
warunkiem, ¿e oczyszczalnia w Przodkowie odbierze planowan¹ iloæ cieków zgromadzonych w
zbiornikach bezodp³ywowych, w przypadku zgody
(owiadczenia na pimie) oczyszczalni na odbiór
cieków, wymagane jest udokumentowanie wywozu cieków ze zbiorników na oczyszczalniê gminn¹,
po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej cieki odprowadzane do tej kanalizacji musz¹ odpowia-
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daæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla
oczyszczalni w Przodkowie, na terenie posesji nale¿y przewidzieæ lokalizacjê poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piasku do wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i piasku musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady technologiczne i poprodukcyjne winny
byæ segregowane w miejscach ich powstawania
wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej nr 1026006 za porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej,
5. Ustalenia inne.
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja Nr O-V-7626/1/93 z zdnia 6 sierpnia 1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
funkcj¹ us³ugowo-handlow¹,
5) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
6) poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ z funkcj¹ us³ugowo-handlow¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
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2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 20,
poz. 139) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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PROTOKÓ£
WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
przeprowadzonego w dniu 30 wrzenia 2001 r.
w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej przed up³ywem
kadencji sporz¹dzony dnia 30 wrzenia 2001 r. przez
Gminn¹ Komisjê Do Spraw Referendum Lokalnego w
Brusach.
Referendum gminne przeprowadzono w 10 obwodach
g³osowania. Komisja stwierdza, ¿e otrzyma³a protoko³y
g³osowania od wszystkich, tj. od 10 obwodowych komisji i na podstawie tych protoko³ów ustali³a nastêpuj¹cy
wynik referendum:
1) liczba osób uprawnionych do g³osowania
9.359
2) liczba osób, którym wydano karty do g³osowania
1.476
3) liczba kart wyjêtych z urny
1.476
4) kart niewa¿nych oddano
0
5) kart wa¿nych oddano
1.476
6) g³osów niewa¿nych oddano
9
7) g³osów wa¿nych oddano
1.467
8) g³osów wa¿nych za odwo³aniem Rady Miejskiej oddano
1.409
9) g³osów wa¿nych przeciwnych odwo³aniu Rady Miejskiej oddano
58
Komisja stwierdza, ¿e w referendum wziê³o udzia³
1.476*) uprawnionych do g³osowania, tj. 15,77% ogó³u
uprawnionych do g³osowania w gminie, a zatem na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985) referendum jest:
b) niewa¿ne
Uwagi:
nie wniesiono uwag

Poz. 997, 998, 999
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2.
3.
4.
5.
6.

Przy sporz¹dzaniu protoko³u obecni byli:
El¿bieta Singer  Przewodnicz¹ca
Urszula Brzeska  Z-ca Przewodnicz¹cego
Piotr Elszkowski Cz³onek
Jadwiga Kobus  Cz³onek
Lidia Gierszewska  Cz³onek
El¿bieta Bieliñska  Cz³onek
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POROZUMIENIE Nr 103
z dnia 13 lipca 2001 r.
(dotacja celowa na zadanie z zakresu
administracji rz¹dowej objête mecenatem pañstwa
w dziedzinie kultury)
zawarte w Warszawie, pomiêdzy Andrzejem Sylwestrem
Zieliñskim Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zwanym dalej Ministrem
a Urzêdem Miejskim w Gdañsku z siedzib¹ w 80-802
Gdañsk ul. Nowe Ogrody 8/12,
reprezentowanym przez p. Paw³a Adamowicza  Prezydenta Miasta Gdañska
p. Adama Landowskiego  Wiceprezydenta Miasta Gdañska
zwanym dalej , jednostk¹ samorz¹du.
§1
1. Na podstawie niniejszego porozumienia jednostka samorz¹du zobowi¹zuje siê do realizacji zadañ.
a) V Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i
Ulicznych przez Miejski Dom Kultury,
b) Miêdzynarodowe Sympozjum Muzyki Chóralnej Kolory narodowe w muzyce europejskiej przez Polski
Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis,
c) realizacja albumu p³ytowego z muzyk¹ Gdañskakoncerty zwi¹zane z jubileuszem 20-lecia Zespo³u
Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis przez Zespó³
Muzyki Dawnej Capella Gedanensis
przez instytucje kultury, dla których jest organizatorem.
Szczegó³owy zakres rzeczowo-finansowy zawieraj¹ za³¹czniki nr 1 do porozumienia, sk³adaj¹ce siê z wniosku
finansowego oraz ca³kowitego kosztorysu zadañ.
Minister owiadcza, ¿e na sfinansowanie realizacji zadania okrelonego w ust. 1 udziela, jednostce samorz¹du na podstawie niniejszego porozumienia dotacji w trybie § 1 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie okrelenia zakresu
zadañ w dziedzinie kultury objêtych mecenatem pañstwa
oraz szczegó³owych zasad i trybu udzielania jednostkom
samorz¹du terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji
celowych na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych,
zwi¹zanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejêtych
w dniu 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 463) w wysokoci 37.000 z³ z przeznaczeniem:
a) kwota 7.000 z³ na us³ugi niematerialne,
b) kwota 10.000 z³ na honoraria i us³ugi materialne,
c) kwota 20.000 z³ na rekomendowane punkty kosztorysu do wysokoci dotacji.
§2
Jednostka samorz¹du zobowi¹zuje siê do zamieszczenia w materia³ach reklamowych (plakatach, programach,
katalogach, zaproszeniach, informacjach itp.) zapisu: Zre-
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alizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
§3
Jednostka samorz¹du zobowi¹zuje siê wykonaæ prace
objête zadaniami, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie do dnia 30 wrzenia 2001 r.
§4
Strony porozumienia zgodnie ustalaj¹, ¿e kwota o której mowa w § 5 mo¿e byæ wydatkowana jedynie na cele
wskazane w § 1 ust. 1
§5
Minister przeka¿e jednostce samorz¹du na realizacjê
zadañ dotacjê celow¹ (zwan¹ dalej dotacj¹) w wysokoci
z³ 37.000 (s³ownie z³otych: trzydzieci siedem tysiêcy) z
rozdzia³u 92105 § 2020 w terminie do dnia 15 padziernika, na konto bankowe Urzêdu Miejskiego Gdañsk na konto
11601058-42-555000-929 w banku BIG Bank Gdañski III
O/Gdañsk.
§6
1. Jednostka samorz¹du zobowi¹zuje siê do:
a) nadzoru nad przebiegiem realizacji zadañ oraz sposobem wydatkowania przyznanych rodków finansowych,
b) przeprowadzenia kontroli w instytucjach kultury realizuj¹cych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1,
c) niezw³ocznego zawiadomienia Ministra o stwierdzonych nieprawid³owociach,
d) podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu wyjanienie przyczyn wyst¹pienia nieprawid³owoci, oraz
dzia³añ zmierzaj¹cych do usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci,
e) przekazania w terminie 7 dni - na ¿yczenie Ministra informacji o zakresie i sposobie realizacji porozumienia.
2. Je¿eli instytucja kultury realizuj¹ca zadanie, o którym
mowa w § 1 ust. l nie usunie nieprawid³owoci na ¿¹danie jednostki samorz¹du, jednostka samorz¹du za¿¹da zwrotu przekazanej dotacji oraz wstrzyma przekazanie instytucji pozosta³ych rat dotacji.
3. rodki finansowe zwrócone do jednostki samorz¹du
lub nie przekazane na podstaw¿e ust. 2 niniejszego
§ podlegaj¹ zwrotowi na rzecz Ministra.
§7
1. Jednostka samorz¹du jest obowi¹zana do przed³o¿enia zleceniodawcy sprawozdañ merytorycznych i sprawozdañ finansowych oraz sprawozdania z przeprowadzonej kontroli. Sprawozdania powinny byæ przed³o¿one do dnia 30 padziernika 2001 r oddzielnie dla ka¿dego zadania wymienionego w § 1 ust 1 .
§8
1. Sprawozdanie merytoryczne powinno zawieraæ w
szczególnoci nastêpuj¹ce informacje:
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termin i miejsce zadañ, iloæ uczestników i wykonawców (krajowych i zagranicznych) , listê wspó³organizatorów zadania (zadañ), opis przebiegu zadañ wraz z
wnioskami odnonie osi¹gniêcia zamierzonych celów,
dokumentacjê przebiegu zadañ (tj. foldery, recenzje,
zdjêcia itp.).
2. Sprawozdanie finansowe powinno zawieraæ nastêpuj¹ce informacje: przeznaczenie dotacji, rozliczenie wp³ywów i poniesionych kosztów ca³ego zadañ, wyszczególnienie wysokoci i róde³ finansowania oraz zestawienie przekazanych dotacji wed³ug instytucji kultury.
Sprawozdanie stanowi za³¹cznik Nr 2* do niniejszego
porozumienia.
§9
1. rodki finansowe uzyskane na podstawie niniejszego
porozumienia podlegaj¹ zwrotowi w czêci, w jakiej
zadanie nie zosta³o wykonane. Zwrotowi podlega równie¿ niewykorzystana kwota dotacji.
2. Jednostka samorz¹du o przekazaniu rodków finansowych zgodnie z niniejszym paragrafem powiadomi Ministra na pimie oraz przele kserokopiê przelewu powiadczon¹ za zgodnoæ z orygina³em.
§ 10
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ra¿¹cego naruszenia niniejszego porozumienia, a w szczególnoci nieterminowego
wykonania porozumienia lub nienale¿ytego jego wykonania, zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego
zadania (zadañ), wykorzystania dotacji na inne cele ni¿
okrelone w porozumieniu.
§ 11
Wszelkie dodatkowe, uzasadnione zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadañ bêd¹cych przedmiotem niniejszego porozumienia, w tym zakresu finansowego; wymagaj¹ sporz¹dzenia pisemnego aneksu i
zgody obu stron pod rygorem niewa¿noci.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje siê przepisy ustawy o finansach publicznych
§ 13
Porozumienie spisano w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 1 dla ka¿dej ze stron.
Minister
A. Zieliñski

Jednostka samorz¹du terytorialnego
Prezydent Miasta Gdañska
P. Adamowicz
Wiceprezydent Miasta Gdañska
A. Landowski
Skarbnik Miasta Gdañska
W. Pietrzak
Dyrektor
Wydzia³u Spraw Spo³ecznych
K. Konieczny

* Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.
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