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§2

UCHWA£A Nr 22/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 30 marca 2001 r.

Terytorium Gminy obejmuje obszar 467 km2, a jej granice okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do
niniejszego statutu.

w sprawie Statutu Miasta i Gminy Miastko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala Statut Miasta i Gminy stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 23/XXII/96 Rady Miasta i Gminy
Miastko z dnia 9 luty 1996 r. w sprawie Statutu Miasta i
Gminy Miastko z pón. zm.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 22/III/2001
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT
MIASTA I GMINY MIASTKO
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gmina Miastko, zwana dalej Gmin¹ jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹ wszystkich jej mieszkañców.

§3
Gmina posiada herb, którego wzór zawiera za³¹cznik
nr 2* do niniejszego statutu; herb Gminy Miastko podlega ochronie prawnej.
§4
Gmina posiada osobowoæ prawn¹ i wykonuje zadania
publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ. Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej.
§5
Gminie przys³uguje prawo w³asnoci i inne prawa maj¹tkowe.
§6
Siedzib¹ w³adz Miasta i Gminy jest miasto Miastko.
§7
Ilekroæ w statucie mowa jest o:
1) Miasto i Gmina  nale¿y przez to rozumieæ Miasto i
Gminê Miastko, bêd¹ce w rozumieniu ustawy o samorz¹dzie gminnym gmin¹,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Rada Miasta i Gminy Miastko,
3) Zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Miasta i
Gminy Miastko,
4) Przewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Miasta i Gminy Miastko,
5) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta i Gminy Miastko,
6) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miasta i
Gminy w Miastku,
7) Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón..zm.).
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA GMINY
§8
1. Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one na
rzecz innych podmiotów, które wykonuje we w³asnym
imieniu.
2. Podstawowym celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkañców. Gmina spe³nia ten obowi¹zek poprzez swoje organy realizuj¹c zadania w³a* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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sne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej.
§9
Zadania w³asne Gminy obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami, ochrony rodowiska,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, wysypisk, utrzymania czystoci, porz¹dku i utylizacji
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹, ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych oraz ¿³obków,
7) owiaty, w tym przedszkoli, szkó³ podstawowych,
gimnazjów i innych placówek owiatowo-wychowawczych,
8) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i
urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracji gminnej,
16) zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
§ 10
1. W celu wykonywania swoich zadañ Gmina tworzy
wyspecjalizowane gminne jednostki organizacyjne, wyposa¿a je w maj¹tek oraz zawiera umowy z innymi podmiotami.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych w
strukturze Gminy stanowi za³¹cznik Nr 3* do niniejszego statutu.
Rozdzia³ III
JEDNOSTKI POMOCNICZE
§ 11
1. Jednostkami pomocniczymi Gminy s¹ so³ectwa i osiedla.
2. So³ectwa i osiedla tworzy w drodze uchwa³y Rada
Gminy, okrelaj¹c ich terytorialny zasiêg.
3. Rada mo¿e dokonaæ podzia³u miasta na osiedla, bior¹c pod uwagê uwarunkowania przestrzenne.
4. Podjêcie przez Radê uchwa³y o utworzeniu jednostki
pomocniczej poprzedzone jest przeprowadzeniem konsultacji z mieszkañcami.
5. Rada mo¿e tworzyæ so³ectwa równie¿ z inicjatywy
mieszkañców, którzy wystêpuj¹ do Rady z pismem lub
uzasadnionym wnioskiem w tej sprawie.
6. Konsultacje z mieszkañcami przeprowadza siê na ze* Za³¹cznika Nr 3 nie publikuje siê.

braniach wiejskich i ogólnych spotkaniach z mieszkañcami miasta.
7. Uchwa³y i wnioski finansowo  rzeczowe z zebrañ wiejskich do projektu bud¿etu Miasta i Gminy s¹ rejestrowane w Biurze Rady i przekazywane do Zarz¹du MiG.
§ 12
Z wnioskiem o utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostek pomocniczych mog¹ wyst¹piæ Radni,
Komisja Rady, Zarz¹d oraz mieszkañcy zamieszkuj¹cy
obszar, którego wniosek dotyczy.
§ 13
1. Rada mo¿e przekazaæ jednostce pomocniczej czêæ
maj¹tku Gminy oraz rodki bud¿etowe na realizacjê
zadañ.
2. Przekazanie mienia Gminy nastêpuje w drodze u¿yczenia.
§ 14
Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostek pomocniczych mog¹ braæ udzia³ w sesjach rady, sk³adaæ
interpelacje i zapytania bez prawa g³osowania.
§ 15
1. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz zakres dzia³ania jednostek pomocniczych okrela odrêbny statut uchwalony
przez Radê.
2. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
Rozdzia³ IV
W£ADZE GMINY
§ 16
1. Mieszkañcy Gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym poprzez wybory do Rady Gminy i referendum lub za porednictwem organów Gminy.
2. Referendum mo¿e byæ zwo³ane w ka¿dej sprawie wa¿nej dla Gminy.
3. Do wy³¹cznej w³aciwoci referendum nale¿y podejmowanie rozstrzygniêæ w sprawie:
1) samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne,
2) odwo³ania Rady Gminy przed up³ywem kadencji.
4. Referendum przeprowadza Rada Gminy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców
uprawnionych do g³osowania.
5. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy okrela odrêbna ustawa.
6. Zasady i tryb przeprowadzania referendum okrelaj¹
odrêbne ustawy.
§ 17
Organami Gminy s¹:
1) Rada Miasta i Gminy,
2) Zarz¹d Miasta i Gminy.
§ 18
Rada Miasta i Gminy okrela politykê rozwoju Gminy,
jest organem stanowi¹cym i kontrolnym dla Zarz¹du i
podporz¹dkowanych mu jednostek.
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§ 19
Zarz¹d Miasta i Gminy jest organem wykonawczym Gminy.
§ 20
Burmistrz Miasta i Gminy jest Przewodnicz¹cym Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy i reprezentuje j¹
na zewn¹trz.
§ 21
1. Do realizacji zadañ kontrolnych Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie regulaminu
pracy, który stanowi za³¹cznik Nr 4 do niniejszego statutu.
3. W sk³ad Komisji Rewizyjnej mog¹ wchodziæ radni z
wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego Rady i wiceprzewodnicz¹cych, cz³onków Zarz¹du i przewodnicz¹cych sta³ych komisji Rady.
4. Do zakresu dzia³ania Komisji Rewizyjnej oprócz zadañ
przewidzianych w ustawie nale¿y przeprowadzanie
kontroli. Przedmiotem kontroli mo¿e byæ:
1) przestrzeganie prawa,
2) realizacja bud¿etu Gminy,
3) gospodarka finansowa jednostek podporz¹dkowanych,
4) realizacja uchwa³ Rady Miasta i Gminy,
5) kontrola wydatkowania rodków z bud¿etu Gminy.
5. Kontrolê przeprowadza siê w zakresie legalnoci i gospodarnoci.
6. Przewodnicz¹cego i cz³onków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada sporód radnych.
7. Przewodnicz¹cy komisji zwo³uje posiedzenia komisji i
ustala porz¹dek posiedzenia.
Rozdzia³ V
RADA GMINY
§ 22
Radê Gminy reprezentuje jej Przewodnicz¹cy lub z jego
upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 23
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwa³
wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej w³aciwoci.
2. Uchwa³y Rady Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 24
1. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady w miarê potrzeb,
nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³ i ustala projekt
porz¹dku obrad.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów.
3. Zawiadomienie o sesji winno byæ podane do wiadomoci mieszkañców wspólnoty samorz¹dowej.
4. Posiedzenia Rady s¹ jawne i dostêpne dla mieszkañców.
§ 25
1. Rada sk³ada siê z radnych, wybranych przez mieszkañców w g³osowaniu powszechnym.

2. Nowo wybrana Rada na I sesji wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych oraz ustala termin wyboru Burmistrza Miasta i
Gminy.
3. Wybór Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
nastêpuje w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
4. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
5. Funkcji Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ cz³onka Zarz¹du jak równie¿ Komisji Rewizyjnej.
6. Rada wybiera Burmistrza w oddzielnym tajnym g³osowaniu bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
7. Zastêpcê Burmistrza oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Rada wybiera na wniosek Burmistrza zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
8. Do ustalenia wyników g³osowania tajnego Rada powo³uje sporód radnych komisjê skrutacyjn¹.
9. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
10. Szczegó³owy tryb obrad Rady okrela regulamin obrad stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6 do niniejszego statutu.
§ 26
1. Radny reprezentuje swoich wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami i organizacjami.
Czynnoci swoje podejmuje na podstawie postulatów
zg³aszanych przez mieszkañców lub z w³asnej inicjatywy. Radny powinien uwzglêdniaæ interes ca³ej Gminy.
2. Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w
urzêdzie Gminy, w której radny uzyska³ mandat. Radnemu nie mo¿e byæ powierzona funkcja kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej w gminie, w której
radny uzyska³ mandat. Nie dotyczy to radnych wybranych do Zarz¹du, z którymi stosunek pracy jest nawi¹zany na podstawie wyboru.
3. Nawi¹zanie przez radnego stosunku pracy w Urzêdzie
Gminy lub na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej jest równoznaczne ze zrzeczeniem siê mandatu.
4. Aktywny udzia³ w pracach Rady jest prawem i obowi¹zkiem radnego.
5. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
6. Na zasadach okrelonych przez Radê Gminy radnemu
przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
§ 27
1. Do obowi¹zków Przewodnicz¹cego Rady nale¿y:
1) przygotowanie sesji Rady,
2) prowadzenie obrad Rady,
3) przekazywanie komisjom i innym zespo³om, w zakresie ich kompetencji, spraw do zaopiniowania,
4) wykonywanie innych czynnoci z upowa¿nienia
Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady ma prawo uczestniczyæ w pracach wszystkich organów Rady oraz w posiedzeniach
Zarz¹du Miasta i Gminy.
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§ 28

1. Rada mo¿e powo³ywaæ sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
2. Komisjê mog¹ wy³aniaæ podkomisje oraz odbywaæ
wspólne posiedzenia.
§ 29
Do zadañ sta³ych komisji Rady nale¿y:
1) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwa³
Rady,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych
przez Radê i Zarz¹d,
§ 30
Rada Miasta i Gminy powo³uje sta³e komisje Rady odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 31
1. Przewodnicz¹cego komisji powo³uje Rada sporód
radnych w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady.
2. Cz³onków komisji powo³uje Rada uchwa³¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady.
3. W sk³ad komisji mog¹ wchodziæ tak¿e osoby spoza
Rady w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy sk³adu komisji.
4. Pracami komisji kieruje Przewodnicz¹cy komisji.
5. Posiedzenia komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy komisji
zgodnie z planem pracy.
6. Komisja odbywa posiedzenia przy obecnoci co najmniej po³owy jej cz³onków.
7. Przewodnicz¹cy komisji ustala porz¹dek obrad komisji.
8. Z posiedzenia komisji sporz¹dzony jest protokó³, który winien koñczyæ siê wnioskami i opiniami.
9. Wnioski i opinie Przewodnicz¹cy komisji przedk³ada
Radzie na najbli¿szej sesji.
10. Przewodnicz¹cy komisji sk³ada Radzie Gminy raz na
kwarta³ sprawozdanie z dzia³alnoci komisji.
Rozdzia³ VI
ZARZ¥D MIASTA I GMINY
§ 32
1. Zarz¹d Miasta i Gminy zwany dalej Zarz¹dem, jest
kolegialnym organem wykonawczym Gminy.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Burmistrz jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du, Zastêpca Burmistrza i trzech cz³onków.
3. Cz³onkostwa Zarz¹du nie mo¿na ³¹czyæ z zatrudnieniem
w administracji rz¹dowej.
4. Wiceprzewodnicz¹cy Rady nie mog¹ byæ cz³onkami
Zarz¹du.
5. Zasady powo³ywania, odwo³ywania Zarz¹du i jego
cz³onków oraz udzielenia b¹d nieudzielania absolutorium Zarz¹dowi reguluje ustawa.
§ 33
1. Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
2) przygotowywanie projektu bud¿etu gminy,
3) wykonywanie bud¿etu,
4) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³ Rady,
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5) informowanie mieszkañców o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³eczno-gospodarczej i wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym,
7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
8) wykonywanie zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem Gmin, a zw³aszcza:
a) zaci¹gania zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci nie przekraczaj¹cej sumy ustalonej przez Radê,
b) zaci¹gania po¿yczek krótkoterminowych do wysokoci nie przekraczaj¹cej wielkoci ustalonej
przez Radê,
c) wnoszenie, cofanie i zbywanie udzia³ów i akcji
oraz zbywanie, nabywanie i wykup obligacji na
zasadach okrelonych przez Radê,
d) organizowanie przetargów publicznych na zasadach i warunkach okrelonych w ustawie o zamówieniach publicznych,
10) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem bêd¹cym w
ich dyspozycji oraz udzielanie zgody kierownikom
tych jednostek na czynnoci przekraczaj¹ce zakres
pe³nomocnictwa,
11) wydawanie przepisów porz¹dkowych w sprawach
nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z bezporedni¹
ochron¹ ¿ycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa
publicznego.
2. W realizacji zadañ w³asnych Gminy Zarz¹d podlega
wy³¹cznie Radzie.
§ 34
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Burmistrza w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿
raz w miesi¹cu.
2. Burmistrz jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje jego
pracê, kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
3. Sekretarz i Skarbnik uczestnicz¹ w pracach Zarz¹du bez
prawa do g³osowania.
4. Szczegó³owy tryb pracy Zarz¹du okrela regulamin
obrad uchwalony przez Radê, a stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 5 do niniejszego Statutu.
§ 35
1. Rozstrzygniêcia Zarz¹du zapadaj¹ w formie uchwa³,
decyzji, zarz¹dzeñ porz¹dkowych.
2. Uchwa³y, decyzje i zarz¹dzenia porz¹dkowe maj¹ formê odrêbnych dokumentów, które w imieniu Zarz¹du
podpisuje Burmistrz.
§ 36
1. Zarz¹d wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu Miasta
i Gminy.
2. Kierownikiem Urzêdu jest Burmistrz.
3. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu i kierowników jednostek organizacyjnych podporz¹dkowanych
Zarz¹dowi.
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§ 37
1. Burmistrz wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ Zastêpcê Burmistrza lub
innych pracowników Urzêdu do wydawania w jego
imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1.
§ 38

nie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej.
4. Skarbnik Gminy, który odmówi³ kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Burmistrza, powiadamiaj¹c o tym Radê oraz regionaln¹ izbê obrachunkow¹.

Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela regulamin organizacyjny uchwalony na wniosek Zarz¹du
przez Radê Gminy.

Rozdzia³ VIII
STANOWIENIE PRZEPISÓW GMINNYCH

Rozdzia³ VII
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

1. Gmina ma prawo stanowienia przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy, zwanych dalej
przepisami gminnymi.
2. Przepisy gminne wydawane s¹ przez Radê w formie
uchwa³ na podstawie upowa¿nienia zawartego w ustawach.

§ 39
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu Gminy.
2. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia gminnego i objanieniami, Zarz¹d przedk³ada Radzie Gminy najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy i przesy³a projekt do wiadomoci regionalnej izbie obrachunkowej.
3. Wydatki bud¿etu nie mog¹ przekraczaæ dochodów
Gminy.
§ 40
1. Dochodami Gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone w odrêbnych ustawach,
2) dochody z maj¹tku Gminy,
3) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami Gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy, darowizny,
4) inne dochody.
§ 41
1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
2. Burmistrz niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i
sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym
dla przepisów gminnych w sposób zwyczajowo przyjêty tj. poprzez jej wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy odpowiada Zarz¹d.
4. Zarz¹d przedk³ada Radzie raz na kwarta³ informacjê o
dzia³alnoci finansowej Gminy.
5. Zarz¹d przedk³ada Radzie roczne sprawozdanie z realizacji bud¿etu Gminy do dnia 31 marca po roku bud¿etowym.
6. Gospodarka finansowa Gminy podlega nadzorowi
sprawowanemu przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
§ 42
1. Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem gminnym sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona
przez Zarz¹d (pe³nomocnik).
2. Zarz¹d mo¿e udzieliæ Burmistrzowi upowa¿nienia do
sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci gminy.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powsta-

§ 43

§ 44
1. Rada mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe, je¿eli jest
to niezbêdne dla ochrony ¿ycia lub zdrowia mieszkañców oraz zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego.
2. Przepisy porz¹dkowe Rada wydaje w zakresie nie uregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych.
§ 45
1. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ Zarz¹d w formie zarz¹dzenia, które
podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady.
2. Zarz¹d obowi¹zany jest zawiadomiæ Radê o wydaniu
zarz¹dzenia zawieraj¹cego przepisy porz¹dkowe.
3. Nie przedstawienie zarz¹dzenia do zatwierdzenia lub
odmowa Rady zatwierdzenia zarz¹dzenia powoduj¹
utratê jego mocy obowi¹zuj¹cej.
§ 46
Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w § 45, mog¹
przewidywaæ za ich naruszenie karê grzywny wymierzan¹ w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach.
§ 47
1. Przepisy gminne og³asza siê przez rozplakatowanie
obwieszczeñ w miejscach publicznych lub poprzez
wywieszenie na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i
Gminy, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Przepisy gminne wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia
lub w terminie póniejszym, okrelonym w uchwale
lub zarz¹dzeniu.
3. Zbiór przepisów gminnych prowadzi Urz¹d Miasta i
Gminy i udostêpnia do powszechnego wgl¹du.
Rozdzia³ IX
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 48
Pracownikami samorz¹dowymi Gminy s¹ pracownicy
zatrudnieni w:
1) Urzêdzie Miasta i Gminy,
2) jednostkach pomocniczych i innych, okrelonych w
przepisach, jednostkach organizacyjnych Gminy.
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§ 49

§ 54

1. Na podstawie wyboru zatrudnieni s¹ Burmistrz i jego
Zastêpca
2. Na podstawie powo³ania zatrudnieni s¹:
1) Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy (g³ówny ksiêgowy bud¿etu),
2) niektórzy kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Na podstawie mianowania zatrudnieni s¹ kierownicy
wydzia³ów w Urzêdzie Miasta i Gminy,
4. Na podstawie umowy o pracê zatrudnieni s¹ pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy nie objêci wykazem, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 oraz gminnych jednostek organizacyjnych, z wy³¹czeniem pracowników, których
status okrelaj¹ odrêbne przepisy.

1. Stosunek pracy z Sekretarzem Gminy i Skarbnikiem
Gminy nawi¹zuje Burmistrz.
2. Stosunek pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych, w tym przedsiêbiorstw, oraz jednostek administracyjnych nawi¹zuje Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Stosunek pracy na podstawie powo³ania nawi¹zuje siê
w terminie okrelonym w powo³aniu lub w dniu dorêczenia powo³ania.

§ 50
1. Stosunek pracy z Burmistrzem nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci jeden z
zastêpców upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego
Rady. W imieniu zak³adu pracy stosunek pracy z Zastêpc¹ Burmistrza nawi¹zuje Burmistrz.
2. Wysokoæ wynagrodzenia miesiêcznego dla Burmistrza
ustala Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, a dla
Zastêpcy Burmistrza ustala Burmistrz.
3. Wysokoæ nagród z funduszu gminnego zgodnie z regulaminem przyznawania nagród obowi¹zuj¹cym w
urzêdzie dla Burmistrza ustala Przewodnicz¹cy Rady
po uzyskaniu zgody Rady Miasta i Gminy, dla Zastêpcy Burmistrza ustala Burmistrz.
4. Wysokoæ nagrody za zadania zlecone z zewn¹trz dla
Burmistrza przydziela Przewodnicz¹cy Rady Miasta i
Gminy, a dla Zastêpcy Burmistrza przydziela Burmistrz
§ 51
1. Stosunek pracy z pracownikami mianowanymi, zatrudnionymi w Urzêdzie Miasta i Gminy, nawi¹zuje Burmistrz.
2. Akt mianowania powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) stanowisko s³u¿bowe,
2) miejsce pracy,
3) datê nawi¹zania stosunku pracy.

§ 55
Przed podjêciem pracy pracownik zatrudniony na podstawie wyboru, mianowania lub powo³ania sk³ada pisemne lubowanie nastêpuj¹cej treci:
lubujê uroczycie, ¿e na zajmowanym stanowisku
bêdê s³u¿yæ pañstwu i spo³ecznoci lokalnej, przestrzegaæ porz¹dku prawnego i wykonywaæ sumiennie powierzone mi zadania..
§ 56
Stosunek pracy z pracownikami Urzêdu Miasta i Gminy
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracê nawi¹zuje
Burmistrz.
Rozdzia³ X
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 57
W sprawach nie uregulowanych w Statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o pracownikach samorz¹dowych oraz Kodeks pracy.
§ 58
1. Uchwalenie Statutu nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu Rady.
2. Zmiana Statutu wymaga podjêcia przez Radê uchwa³y
o zmianie Statutu, na zasadach, jak w ust. 1.
§ 59
Statut Gminy wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 52
1. Pracownik samorz¹dowy mianowany podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym.
2. Zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych okrela
Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 53
1. Pracownicy samorz¹dowi mianowani za naruszenie
obowi¹zków pracowniczych ponosz¹ odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹ i dyscyplinarn¹, której zasady okrela ustawa o pracownikach samorz¹dowych.
2. W sprawach dyscyplinarnych orzekaj¹ komisje dyscyplinarne I i II instancji.
3. Komisja dyscyplinarna I instancji sk³ada siê z cz³onków wybranych przez Radê Gminy sporód pracowników samorz¹dowych, z wyj¹tkiem pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i umowy o pracê.
4. Komisja dyscyplinarna II instancji sk³ada siê z cz³onków wybranych przez Radê sporód radnych.
5. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza Burmistrz sporód pracowników samorz¹dowych mianowanych.

Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Miasta
i Gminy w Miastku
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA i GMINY w MIASTKU
§1
1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy, zwana dalej Komisj¹ jest sta³¹ komisj¹ powo³an¹ w celu kontrolowania
dzia³alnoci Zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczanie Radzie
informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek, zapobieganie
niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Wykaz jednostek podporz¹dkowanych Zarz¹dowi zawiera za³¹cznik nr 3 do Statutu Urzêdu Miasta i Gminy.
4. Komisja, kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek pod wzglêdem:
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1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
5. Komisja, kontroluj¹c Zarz¹d i podporz¹dkowane mu
jednostki, bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
6. Do zadañ Komisji nale¿y opiniowanie wniosków o odwo³anie Zarz¹du i poszczególnych jego cz³onków. Opiniê o której wy¿ej mowa, Komisja przek³ada na rêce
Przewodnicz¹cego Rady w terminie 14 dni od zakoñczenia sesji Rady, na której z³o¿ono wniosek o odwo³anie Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków.
7. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z
kontroli Zarz¹du i podporz¹dkowanych mu jednostek,
dokonywanych przez inne podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e kontroli zewnêtrznych.
§2
1.W sk³ad Komisji wchodz¹: Przewodnicz¹cy, jego Zastêpca (Zastêpcy) oraz pozostali cz³onkowie w liczbie okrelonej w uchwale Rady Gminy.
2. Zastêpca (Zastêpcy) Przewodnicz¹cego wykonuje prawa i obowi¹zki Przewodnicz¹cego w razie jego nieobecnoci lub niemo¿noci dzia³ania.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej lub upowa¿niony
przez Przewodnicz¹cego cz³onek Komisji mo¿e braæ
udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du Miasta i Gminy.
4. Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyboru
cz³onka Komisji na Przewodnicz¹cego Rady, Wiceprzewodnicz¹cego Rady, cz³onka Zarz¹du oraz kierownika
jednostki organizacyjnej wymienionej w za³¹czniku nr
3 do statutu.
5. W sk³ad Komisji Rewizyjnej mog¹ wchodziæ radni z
wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego Rady, Wiceprzewodnicz¹cych, cz³onków Zarz¹du oraz Przewodnicz¹cych sta³ych Komisji Rady.
§3
1. Komisja podlega Radzie Gminy.
2. Komisja przek³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy
w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku.
3. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
4. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji. Komisja mo¿e przyst¹piæ do wykonywania kontroli kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy lub
jego czêci.
5. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem pracy
Komisji.
6. Rada mo¿e nakazaæ Komisji nie rozpoczynanie kontroli, a tak¿e przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisjê. Powy¿sze dotyczy tak¿e wykonania poszczególnych czynnoci kontrolnych.
7. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zwê¿enie zakresu
i przedmiotu kontroli.
8. Uchwa³y Rady, o których w ust. 5-7 wykonane s¹ niezw³ocznie.
9. Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli
w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.

Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i problemowych.
10. Kontrola winna byæ zakoñczona nie póniej ni¿ 45 dni
roboczych (kompleksowa) lub 14 dni roboczych (problemowa oraz sprawdzaj¹ca) od daty podjêcia uchwa³y przez Radê. Rada mo¿e przed³u¿yæ terminy, o których wy¿ej mowa.
11. Komisja mo¿e prowadziæ kontrole kompleksowe, problemowe i sprawdzaj¹ce nie objête zatwierdzonym
planem pracy na zlecenie Rady Miasta i Gminy lub
Przewodnicz¹cego Rady Miasta i Gminy.
§4
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego zgodnie z planem pracy Komisji oraz
w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy zwo³uje posiedzenia Komisji, które nie
s¹ objête planem pracy Komisji drog¹ listown¹ lub w
sposób zwyczajowo przyjêty.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2 mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji,
a tak¿e na pisemny wniosek: Przewodnicz¹cego Rady,
jak równie¿ nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Rady oraz cz³onkowie Komisji Rewizyjnej sk³adaj¹cy wniosek w sprawie zwo³ania posiedzenia Komisji obowi¹zani s¹ wskazaæ we wniosku
przyczynê jego z³o¿enia.
5. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenia osoby nie bêd¹ce cz³onkami Komisji.
6. W posiedzeniach Komisji mog¹ braæ udzia³ jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
7. Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
Komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§5
1. Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
2. G³osowanie jest jawne. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
3. Na wniosek cz³onka Komisja mo¿e uchwaliæ g³osowanie tajne.
§6
1. Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz
osób, posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem kontroli.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków gminnych, Przewodnicz¹cy Komisji przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej Zarz¹d do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§7
1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zgodnie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment jego dzia³alnoci,
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3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania jednostki.

5. Zasady udostêpnienia wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ reguluj¹ powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.

§8

§ 12

1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch
cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzone przez jednego cz³onka Komisji.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Rady Miasta i Gminy na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osobê (osoby) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.

Obowi¹zki przypisane niniejszym Regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mog¹ byæ wykonywane za porednictwem podleg³ych mu pracowników.

§9
1. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu maj¹cego
cechy przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontroluj¹cy
zawiadamia Przewodnicz¹cego Rady.
§ 10
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów okrelonych w § 1 ust. 4.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem, w szczególnoci dokumenty,
wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych
oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
§ 11
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki niezbêdne dla prawid³owego przeprowadzania kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu do
obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.

§ 13
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz w godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
§ 14
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
(w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia) protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpis kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycjê co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci,
3. Protokó³ po przyjêciu przez Radê Gminy mo¿e zawieraæ klauzulê tylko do u¿ytku s³u¿bowego.
§ 15
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci kontroluj¹cych, osoby te s¹ obowi¹zane do z³o¿enia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjanienia jej
przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji. Je¿eli podpisania protoko³u odmówi³ Przewodnicz¹cy Komisji, sk³ada on, na
zasadach wy¿ej podanych, wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
§ 16
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 17
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzempla-
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rzach, które w terminie 3 dni od daty sporz¹dzenia protoko³u otrzymuj¹:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) Przewodnicz¹cy Komisji,
3) kierownik kontrolowanego podmiotu,
4) Zarz¹d Miasta i Gminy.
§ 18
1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady lub te¿ po powziêciu
stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
Komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady w zakresie ich w³asnoci
rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli przez cz³onków Komisji Rewizyjnych i
innych Komisji Rady.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych Komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego osób maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innej komisji uczestnicz¹cych w kontroli,
przeprowadzonych przez komisjê stosuje siê odpowiednie przepisy niniejszego Regulaminu.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê i wspó³dzia³anie poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnia skutecznoci dzia³ania
oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 19
Komisja mo¿e wystêpowaæ do Rady oraz Zarz¹du w
sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
przez inne organy kontroli.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Miasta
i Gminy w Miastku
REGULAMIN OBRAD ZARZ¥DU
MIASTA I GMINY W MIASTKU
§1
Zarz¹d Miasta i Gminy, zwany dalej Zarz¹dem, wykonuje uchwa³y Rady Miasta i Gminy w Miastku oraz zadania Gminy okrelone przepisami prawa.
§2
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Burmistrza Miasta i Gminy, jako Przewodnicz¹cego
Zarz¹du.
2. Burmistrz Miasta i Gminy zwo³uje posiedzenia Zarz¹du w miarê potrzeby, jednak nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
§3
Posiedzenia Zarz¹du otwiera i prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy, a w razie jego nieobecnoci jego Zastêpca.
§4
1. W pracach Zarz¹du uczestnicz¹ Sekretarz i Skarbnik
Gminy (G³ówny Ksiêgowy Bud¿etu) bez prawa g³osowania.

2. Zarz¹d mo¿e zaprosiæ na swe posiedzenie tak¿e inne
osoby.
§5
Po otwarciu posiedzenia Burmistrz Miasta i Gminy
stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ
posiedzenia, a w przypadku braku quorum zamyka posiedzenie. W protokole odnotowuje siê przyczyny zamkniêcia posiedzenia.
§6
Posiedzenie Zarz¹du jest prawomocne, gdy uczestniczy
w nim co najmniej czterech cz³onków Zarz¹du.
§7
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci posiedzenia Burmistrz
przedstawia do zatwierdzenia projekt porz¹dku obrad.
2. Z wnioskiem uzupe³nienia b¹d zmiany porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy cz³onek Zarz¹du.
3. Cz³onek Zarz¹du ma prawo, poza ustalonym porz¹dkiem, wnieæ pod obrady ka¿d¹ sprawê, która dotyczy
zakresu dzia³ania Rady Miasta i Gminy i Zarz¹du, jak
równie¿ ¿¹daæ wyjanieñ we wszystkich sprawach dotycz¹cych Gminy.
4. W przypadku niemo¿noci udzielenia przez Burmistrza
natychmiastowej odpowiedzi, wyjanienie powinno
byæ udzielone ustnie lub pisemnie, w terminie 14 dni.
5. Je¿eli charakter zagadnienia wymaga szczegó³owej
analizy i wniosków innych organów sprawê kieruje siê
pod obrady komisji Rady Miasta i Gminy celem jej zaopiniowania.
§8
1. Zarz¹d rozstrzyga sprawy w formie;
1) uchwa³,
2) decyzji administracyjnych,
3) zarz¹dzeñ porz¹dkowych.
2. Decyzje wydawane przez Zarz¹d gminy w sprawach z
zakresu administracji publicznej podpisuje Burmistrz.W
decyzji wymienia siê imiê i nazwisko cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydaniu decyzji.
§9
1. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki, je¿eli jest koniecznoæ ochrony ¿ycia lub zdrowia obywateli oraz zapewnienie porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego, Zarz¹d mo¿e wydaæ przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzenia.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady Miasta i Gminy.
§ 10
1. W przypadkach prawem przewidzianych Zarz¹d podejmuje uchwa³y.
2. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
3. Uchwa³a Zarz¹du powinna zawieraæ:
1) numer kolejny oznaczony cyfr¹ arabsk¹, ³amane
przez rok kalendarzowy,
2) datê i tytu³,
3) podstawê prawn¹,
4) okrelenie zadañ i w miarê mo¿liwoci rodki do realizacji,
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5) okrelenie organów odpowiedzialnych za realizacjê,
6) termin wejcia uchwa³y w ¿ycie, ewentualny czas
obowi¹zywania.
4. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje i przechowuje siê w
Wydziale Organizacyjnym Urzêdu Miasta i Gminy.
§ 11
1. Z ka¿dego posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ jest podpisywany na nastêpnym posiedzeniu
Zarz¹du po jego odczytaniu i przyjêciu przez cz³onków
uczestnicz¹cych przy jego sporz¹dzeniu.
3. Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du przechowuje siê w
Wydziale Organizacyjnym Urzêdu Miasta i Gminy, a po
jednym egzemplarzu otrzymuje ka¿dy z cz³onków Zarz¹du oraz Biuro Rady.
§ 12
1. Do zadañ cz³onków Zarz¹du nale¿y:
1) aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Zarz¹du,
2) nadzorowanie realizacji zadañ wynikaj¹cych z
uchwa³ Rady i Zarz¹du w zakresie okrelonym przez
Burmistrza,
3) bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem bud¿etu gminy,
4) wspó³praca z komisjami Rady,
5) wystêpowanie w imieniu Zarz¹du w sprawach i zakresie ustalonym przez Burmistrza.
2. Nieetatowym cz³onkom Zarz¹du przys³uguje dieta za
udzia³ w pracach i posiedzeniach Zarz¹du.
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Miasta
i Gminy w Miastku
REGULAMIN OBRAD
Rady Miasta i Gminy w Miastku
§1
Rada Miasta i Gminy w Miastku, zwana dalej Rad¹,
rozpatruje na sesjach w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 16, poz. 95 z pón. zm.).
§2
1. Radni na pierwszej sesji po wyborach, przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu sk³adaj¹ lubowanie:
lubujê uroczycie jako Radny pracowaæ dla dobra i
pomylnoci gminy, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem
oraz interesami gminy i jej mieszkañców, godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê
o ich sprawy oraz nie szczêdziæ si³ dla wykonania zadañ gminy
2. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty przez prowadz¹cego sesjê, wywo³ani kolejno
radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni,
którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
4. Radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê.
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1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz
na kwarta³.
2. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
3. Na wniosek co najmniej 1/4 liczby cz³onków Rady lub
Zarz¹du Miasta i Gminy Przewodnicz¹cy Rady zobowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie w ka¿dym czasie.
4. O sesji Rady nale¿y zawiadomiæ pisemnie cz³onków
Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia wskazuj¹c miejsce, dzieñ i godzinê pierwszego
posiedzenia oraz proponowany porz¹dek obrad.
5. Zawiadomienie o sesji wraz z porz¹dkiem obrad powinno byæ podane do wiadomoci publicznej.
6. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach jednej sesji ustala przewodnicz¹cy obrad w porozumieniu z rad¹ i zawiadamia ustnie na posiedzeniu.
§4
Sesje Rady s¹ jawne, co oznacza, ¿e Przewodnicz¹cy
Rady w sposób ustalony w toku przygotowania sesji, podaje do wiadomoci mieszkañców informacjê o terminie
sesji, miejscu i przedmiocie obrad. Informacjê tê podaje
siê do wiadomoci na co najmniej 7 dni przed sesj¹.
§5
Na ka¿dej sesji wybierany jest sekretarz obrad, którego
zadaniem jest czuwanie nad prawid³owym przebiegiem
obrad.
§6
1. Na ka¿dej sesji Rada powo³uje minimum 3  osobow¹
komisjê uchwa³ i wniosków, zwan¹ dalej komisj¹.
2. Cz³onkowie komisji wy³aniaj¹ sporód siebie jej przewodnicz¹cego.
3. Zadania komisji dotycz¹ w szczególnoci:
1) przedstawienie projektów uchwa³ i wniosków przygotowywanych przez Zarz¹d Miasta i Gminy,
2) przedstawienie projektów uchwa³ i wniosków wynik³ych z obrad sesji oraz zg³oszonych komisji przez
radnych.
4. Z pracy komisji sporz¹dzany jest protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
Protokó³ za³¹czony jest do protoko³u z obrad sesji.
§7
Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy stanowi¹ce
z mocy przepisów szczególnych tajemnicê pañstwow¹
lub s³u¿bow¹ b¹d skarbow¹, jawnoæ sesji zostanie wy³¹czona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniêtych.
§8
1. Rada mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y przy
obecnoci co najmniej po³owy ogólnej liczby radnych
(quorum).
2. Przewodnicz¹cy Rady podejmie decyzjê o przerwaniu
sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad.
3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z
przyczyn nie usprawiedliwionych opucili obrady, co
spowodowa³o ich przerwanie ze wzglêdu na brak quorum, odnotowuje siê w protokole sesji.
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§9
Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu,
jednak¿e na wniosek radnych, Rada mo¿e postanowiæ o
przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym czasie tej samej sesji. Mo¿e to nast¹piæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿noæ rozpatrywania na jednym posiedzeniu ca³oci spraw porz¹dku obrad, uzasadnione rozszerzenie porz¹dku obrad, potrzebê dodatkowych materia³ów, du¿¹ liczbê dyskutantów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie.
§ 10
Sesjê otwiera i prowadzi obrady Przewodnicz¹cy Rady,
a w razie jego nieobecnoci jeden z zastêpców Przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Otwarcie sesji nastêpuje przez wypowiedzenie przez
przewodnicz¹cego obrad formu³y:
otwieram sesjê Rady Miasta i Gminy w Miastku.
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy stwierdza, na podstawie listy obecnoci, prawomocnoæ obrad, a w
przypadku braku quorum zamyka obrady. W protokole odnotowuje siê przyczyny, dla których sesja siê
nie odby³a.
3. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad przewodnicz¹cy przedstawia do zatwierdzenia protokó³ z poprzedniej sesji.
4. Przewodnicz¹cy obrad przedstawia równie¿ do zatwierdzenia projekt porz¹dku obrad.
5. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê porz¹dku
obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy radny lub cz³onek Zarz¹du.
6. W przypadku ka¿dej sesji przewiduje siê interpelacje
i wolne wnioski.
7. Ka¿dy radny, a tak¿e przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej zgodnie z ust. 6 ma
prawo zwracaæ siê z ¿¹daniem wyjanieñ we wszystkich sprawach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania Rady
i Zarz¹du. Odpowiedzi udziela Przewodnicz¹cy Rady,
przewodnicz¹cy poszczególnych komisji rady, Burmistrz, cz³onek Zarz¹du, lub wyznaczony pracownik.
8. W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej odpowiedzi wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie w terminie siedmiodniowym. Radny mo¿e
¿¹daæ, aby odpowied by³a przedmiotem obrad Rady.
9. Interpelacje z³o¿one na pimie s¹ za³¹cznikiem do protoko³u z sesji Rady.
10. Interpelacje na pimie radny mo¿e sk³adaæ równie¿
miêdzy sesjami Rady.
11. W przypadku nie uzyskania wyczerpuj¹cej odpowiedzi na interpelacjê radny mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi je wed³ug uchwalonego porz¹dku, przy czym w uzasadnionych przypadkach mo¿e dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych punktów za zgod¹ Rady.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach mo¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.

3. Przewodnicz¹cy mo¿e przyj¹æ wyst¹pienie radnego nie
wyg³oszone na sesji do protoko³u z obrad, informuj¹c
o tym Radê.
4. W ci¹gu ca³ej sesji prowadz¹cy obrady udziela g³osu
w sprawie zg³aszania wniosków o charakterze formalnym dotycz¹cym procedury obrad.
5. Przewodnicz¹cy mo¿e podaæ wniosek formalny pod
g³osowanie. Decyduje w tych sprawach Rada w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 13
1. Prowadz¹cy obrady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pieñ na sesji.
2. Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia, albo zachowanie
radnego w oczywisty sposób zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d uchybiaj¹ prowadzenie sesji, prowadz¹cy
obrady upomina radnego, a gdy upomnienie nie odnios³o skutku, prowadz¹cy mo¿e odebraæ mu g³os, akt
ten odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Od decyzji prowadz¹cego obrady s³u¿y radnemu odwo³anie do Rady.
4. Postanowienia ust. 1,2 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady, wystêpuj¹cych na sesji.
5. Prowadz¹cy obrady mo¿e udzieliæ g³osu osobom sporód publicznoci, po uprzednim zg³oszeniu zamiaru
zabrania g³osu w konkretnej sprawie.
6. Prowadz¹cy obrady mo¿e nakazaæ opuszczenie sali
przez osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim
lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, naruszaj¹ porz¹dek obrad, b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 14
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, prowadz¹cy obrady
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê:
zamykam sesjê Rady Miasta i Gminy w Miastku.
2. Postanowienie ust. 1 dotyczy równie¿ sesji, która objê³a wiêcej, ni¿ jedno posiedzenie.
§ 15
Rada Miasta i Gminy rozstrzyga sprawy rozpatrywane
na sesjach podejmuj¹c uchwa³y.
§ 16
1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady, chyba
¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego.
§ 17
1. Zwyk³a wiêkszoæ g³osów jest to liczba g³osów za
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza co najmniej
o 1 g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê
oraz liczbê ca³kowit¹ g³osów oddanych za wnioskiem
przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a
zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
§ 18
1. Uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym lub
tajnym.
2. G³osowanie jawne przeprowadza prowadz¹cy obrady.
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3. G³osowanie tajne przeprowadza powo³ana na sesji
sporód radnych komisja skrutacyjna.
4. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki. Za wa¿nie oddane g³osy uznaje siê te, które
oddano za, przeciwko oraz wstrzymuj¹ce siê.
5. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pod³u¿n¹ piecz¹tk¹ Rady, ustalonymi ka¿dorazowo dla danego g³osowania oraz w okrelony ka¿dorazowo sposób.
§ 19
Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê mog¹ wystêpowaæ:
1) grupa co najmniej 5 radnych,
2) komisje Rady,
3) Zarz¹d Miasta i Gminy.
§ 20
1. Uchwa³a Rady powinna zawieraæ przede wszystkim:
1) datê i tytu³,
2) podstawê prawn¹,
3) okrelenie zadañ i w miarê mo¿liwoci rodki ich realizacji,
4) okrelenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwa³y,
5) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y, ewentualnie czas
jej obowi¹zywania.
2. Uchwa³ê opatruje siê numerem kolejnym cyfr¹ arabsk¹ ³amane przez cyfrê rzymsk¹ oznaczaj¹c¹ kadencjê
Rady Miasta i Gminy i ³amane przez rok kalendarzowy.
3. Uchwa³ê podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub jego zastêpca, który obrady prowadzi.
4. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê i przechowuje
wraz z protoko³em sesji.
5. Uchwa³y przekazuje siê w³aciwym jednostkom do realizacji.
§ 21
1. Z ka¿dego posiedzenia Rady sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) numer (cyframi rzymskimi), datê i miejsce posiedzenia oraz numery uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) listê obecnoci,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie dyskusji, treæ zg³oszonych i uchwalonych wniosków oraz owiadczeñ,
7) czas trwania posiedzenia,
8) podpis przewodnicz¹cego obrad,
9) numeracja protoko³ów zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.
2. Odpis protoko³u powinien byæ po odbyciu posiedzenia przes³any do Zarz¹du Miasta i Gminy.
3. Wyci¹gi z protoko³u obrad przekazuje siê zainteresowanym jednostkom organizacyjnym, a tak¿e radnym
na ich wniosek.
4. Protoko³y z obrad przechowuje siê w Biurze Rady.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³ów, robienia notatek i odpisów.
§ 22
Rada mo¿e w toku kadencji na wniosek radnych, komisji i Zarz¹du dokonaæ zmian i uzupe³nieñ regulaminu.
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§ 23

Zmiana regulaminu nastêpuje w trybie przyjêtym dla
uchwalenia Statutu Gminy.

1001
UCHWA£A Nr 32/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie nadania statutów Osiedlom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306,Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwalono Statuty osiedli: (jednostek pomocniczych
gminy) Osiedle Nr 1, Osiedle Nr 2, Osiedle Nr 3, Osiedle
Nr 4, Osiedle Nr 5, Osiedle Nr 6 w brzmieniu jak w za³¹cznikach 1-6 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
§3
Traci moc za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr 42/VI/94 Rady
Miasta i Gminy Miastko z dnia 25 listopada 1994 r. w sprawie podzia³u miasta Miastka na osiedla.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 32/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT OSIEDLA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y na zasadach
okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami przepisów,
a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i usta-
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wê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón. zm.),
3) Statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego 1996 r.
Nr 23/XXII/96 ( Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 z dnia
24 maja 1996 r. z pón. zm.),
4) Niniejszego Statutu.
§2
Terenem dzia³ania osiedla jest obszar Osiedla Nr 1.
II. Organy osiedla i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami osiedla s¹:
1) ogólne zebranie mieszkañców  jako organ uchwa³odawczy,
2) Zarz¹d Osiedla  jako organ wykonawczy,
2. Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów.
3. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7 osób; na jego czele stoi
Przewodnicz¹cy.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu mieszkañców osiedla maj¹
osoby maj¹ce status sta³ego mieszkañca osiedla, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego
prawa wyborczego okrela siê wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
III. Zadania osiedla i kompetencje zebrania osiedla
§5
Do zadañ osiedla nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców, a w szczególnoci:
1) rozpatrywanie spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z obszarem osiedla,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz osiedla,
3) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ
4) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz mieszkañców osiedla,
7) troska o zieleñ i rodowisko naturalne.
§6
Do kompetencji zebrania mieszkañców osiedla nale¿¹
wszystkie sprawy dotycz¹ce osiedla maj¹ce wp³yw na
jego organizacjê, strukturê, a tak¿e granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Ogólne zebranie mieszkañców jest najwy¿sz¹, uchwa³odawcz¹ w³adz¹ osiedla.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci ogólnego zebrania mieszkañców z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie Zarz¹du Osiedla lub poszczególnych jego cz³onków,
2) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Osiedla
oraz przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,

3) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
osiedla, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
a dotycz¹cych m.in.:
 przekazywania Radzie Miasta i Gminy w Miastku
opinii i wniosków w zakresie nabycia i zbycia
sk³adników mienia komunalnego przekazanego
do korzystania przez osiedle oraz zmiany przeznaczenia sk³adników tego mienia s³u¿¹cych do powszechnego i bezporedniego zaspokajania potrzeb publicznych,
 wydzier¿awiania lub najmu nieruchomoci bêd¹cych w gestii osiedla na okres nie d³u¿szy ni¿ 1 rok,
4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady miasta i Gminy Miastko o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców osiedla,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania
z innymi osiedlami,
6) decydowanie o wydatkach i dochodach w ramach
prowadzonej przez osiedle gospodarki finansowej,
7) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
uchwa³ami Rady Miasta i Gminy w Miastku do kompetencji ogólnego zebrania mieszkañców.
3. Ogólnemu zebraniu mieszkañców osiedla przewodniczy Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
IV. Kompetencje Zarz¹du Osiedla
§8
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y ogólnego zebrania
mieszkañców osiedla i zadania okrelone przepisami
prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du Osiedla nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ ogólnego zebrania mieszkañców,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym do korzystania przez osiedle,
4) dzia³anie w interesie i na rzecz mieszkañców osiedla,
5) d¹¿enie do zaspokajania potrzeb mieszkañców osiedla,
6) pomoc mieszkañcom w rozwi¹zywaniu ich spraw
wobec w³adz miasta i gminy,
7) dzia³anie na rzecz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa mieszkañców,
8) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz mieszkañców osiedla,
9) wspó³praca z organami gminy.
V. Kompetencje Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla
§9
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du zwo³uje posiedzenia Zarz¹du w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na 6
miesiêcy.
2. Zarz¹d Osiedla dzia³a kolegialnie.
3. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami osiedla oraz reprezentuje je na zewn¹trz.
4. Posiedzenie Zarz¹du jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 4 cz³onków Zarz¹du.
5. Uchwa³y Zarz¹du Osiedla zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga
g³os Przewodnicz¹cego.
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VI. Zasady zwo³ywania i przebiegu
ogólnego zebrania mieszkañców
§ 10

1. Ogólne zebranie mieszkañców zwo³ywane jest przez
Zarz¹d Osiedla z w³asnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Ogólne zebranie mieszkañców odbywa siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³
roku.
3. Ogólne zebranie mieszkañców na wniosek Zarz¹du
Osiedla i organów wymienionych w ust. 1, pkt 1 i 2
powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od
daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co
najmniej 5 dni przed jego terminem. Zawiadomienie
powinno zawieraæ:
1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest zwo³ywane,
2) dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad,
4) zakres proponowanych do podjêcia uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ ogólnego zebrania
mieszkañców niezbêdna jest obecnoæ co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkañców osiedla,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w
§ 10, ust. 4.
3. Ogólne zebranie mieszkañców mo¿e postanowiæ o
przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 12
1. Ogólnemu zebraniu mieszkañców przewodniczy z zastrze¿eniem § 17 Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub
na jego wniosek cz³onek Zarz¹du.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii z poprzedniego zebrania, które sk³ada Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
§ 13
W ogólnym zebraniu mieszkañców osiedla mog¹ braæ
udzia³ cz³onkowie Rady Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
Ponadto w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele
instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce
przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania osiedla sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci i wyboru sekretarza zebrania,
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3) nazwiska zaproszonych na zebranie goci i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania oraz uchwa³y Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec osiedla ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VII. Wybór i odwo³anie Przewodnicz¹cego
Zarz¹du, cz³onków Zarz¹du osiedla
§ 16
1. Przewodnicz¹cym Zarz¹du i cz³onkiem Zarz¹du mo¿e
byæ wybrany mieszkaniec osiedla posiadaj¹cy czynne
i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i
gminy.
2. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7 osób.
§ 17
1. Zebranie mieszkañców osiedla dla wyborów Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du zwo³uje Zarz¹d
Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie
ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i
Gminy dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady. Postanowienia § 11 ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio.
2. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie Statutu Osiedla.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du i cz³onkowie Zarz¹du wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców osiedla uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów na cz³onków Zarz¹du zg³asza Przewodnicz¹cy i mieszkañcy osiedla, sporód mieszkañców osiedla.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczest-
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ników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów osiedla.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla oraz cz³onkowie Zarz¹du s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem
mieszkañców osiedla i mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) komisji rewizyjnej,
3) Zarz¹du Miasta i Gminy,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania mieszkañców
osiedla.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia Przewodnicz¹cego Zarz¹du lub wszystkich cz³onków Zarz¹du Osiedla z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 18 i 19.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miasta i Gminy.
VIII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej osiedla
§ 22
1. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w u¿yczenie dla osiedla.
2. Osiedle zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem
u¿yczenia przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy osiedla wg ich
kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji osiedla,
2) organizowania na terenie osiedla imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami osiedla pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami Osiedla s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
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2) przychody w³asne osiedla pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23 pkt 1 i 2,
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze osiedla gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje dwóch cz³onków Zarz¹du
Osiedla. Zarz¹d Osiedla mo¿e udzieliæ Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Osiedla upowa¿nienia do jednoosobowego reprezentowania.
§ 25
1. Osiedle samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹.
2. rodki finansowe osiedla winny byæ przeznaczone w
szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
u¿yczenie dla osiedla,
3) wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ organów osiedla i
obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo- rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
ogólne zebranie osiedla w terminie do 1 miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu miasta i gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez ogólne zebranie mieszkañców osiedla.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków osiedla prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
Przewodnicz¹cy i cz³onkowie Zarz¹du. Dzia³alnoæ w
tym zakresie podlega ocenie ogólnego zebrania mieszkañców osiedla po zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
X. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla sprawowany jest na
podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa osiedla podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy i Skarbnika Miasta i
Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie oraz rozliczenia finansowego z dzier¿awy mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane rozpatrzyæ
uchwa³y i opinie organów osiedla udzielaj¹c odpowiedzi w terminie 14 dni.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów osiedla wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem  po-
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2) Zarz¹d Osiedla  jako organ wykonawczy,
2. Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów.
3. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7 osób; na jego czele stoi
Przewodnicz¹cy.

winien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy osiedla mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców osiedla.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o
wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 2 i
wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Prawo do udzia³u w zebraniu mieszkañców osiedla maj¹
osoby maj¹ce status sta³ego mieszkañca osiedla, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego
prawa wyborczego okrela siê wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.

XI. Postanowienia koñcowe

III. Zadania osiedla i kompetencje zebrania osiedla

§ 29

§5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i
Gminy.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr 32/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT OSIEDLA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y na zasadach
okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami przepisów,
a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón. zm.),
3) Statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego 1996 r.
Nr 23/XXII/96 ( Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 z dnia
24 maja 1996 r. z pón. zm.),
4) Niniejszego Statutu.
§2
Terenem dzia³ania osiedla jest obszar Osiedla Nr 2.
II. Organy osiedla i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami osiedla s¹:
1) ogólne zebranie mieszkañców  jako organ uchwa³odawczy,

§4

Do zadañ osiedla nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców, a w szczególnoci:
1) rozpatrywanie spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z obszarem osiedla,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz osiedla,
3) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ
4) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz mieszkañców osiedla,
7) troska o zieleñ i rodowisko naturalne.
§6
Do kompetencji zebrania mieszkañców osiedla nale¿¹
wszystkie sprawy dotycz¹ce osiedla maj¹ce wp³yw na
jego organizacjê, strukturê, a tak¿e granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Ogólne zebranie mieszkañców jest najwy¿sz¹, uchwa³odawcz¹ w³adz¹ osiedla.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci ogólnego zebrania mieszkañców z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie Zarz¹du Osiedla lub poszczególnych jego cz³onków,
2) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Osiedla
oraz przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
osiedla, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
a dotycz¹cych m.in.:
 przekazywania Radzie Miasta i Gminy w Miastku
opinii i wniosków w zakresie nabycia i zbycia
sk³adników mienia komunalnego przekazanego
do korzystania przez osiedle oraz zmiany przeznaczenia sk³adników tego mienia s³u¿¹cych do powszechnego i bezporedniego zaspokajania potrzeb publicznych,
 wydzier¿awiania lub najmu nieruchomoci bêd¹cych w gestii osiedla na okres nie d³u¿szy ni¿ 1 rok,
4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miasta i Gminy Miastko o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców osiedla,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania
z innymi osiedlami,
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6) decydowanie o wydatkach i dochodach w ramach
prowadzonej przez osiedle gospodarki finansowej,
7) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
uchwa³ami Rady Miasta i Gminy w Miastku do kompetencji ogólnego zebrania mieszkañców.
3. Ogólnemu zebraniu mieszkañców osiedla przewodniczy Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
IV. Kompetencje Zarz¹du Osiedla
§8
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y ogólnego zebrania
mieszkañców osiedla i zadania okrelone przepisami
prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du Osiedla nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ ogólnego zebrania mieszkañców,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym do korzystania przez osiedle,
4) dzia³anie w interesie i na rzecz mieszkañców osiedla,
5) d¹¿enie do zaspokajania potrzeb mieszkañców osiedla,
6) pomoc mieszkañcom w rozwi¹zywaniu ich spraw
wobec w³adz miasta i gminy,
7) dzia³anie na rzecz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa mieszkañców,
8) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz mieszkañców osiedla,
9) wspó³praca z organami gminy.
V. Kompetencje Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla
§9
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du zwo³uje posiedzenia Zarz¹du w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na 6
miesiêcy.
2. Zarz¹d Osiedla dzia³a kolegialnie.
3. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami osiedla oraz reprezentuje je na zewn¹trz.
4. Posiedzenie Zarz¹du jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 4 cz³onków Zarz¹du.
5. Uchwa³y Zarz¹du Osiedla zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga
g³os Przewodnicz¹cego.
VI. Zasady zwo³ywania i przebiegu
ogólnego zebrania mieszkañców
§ 10
1. Ogólne zebranie mieszkañców zwo³ywane jest przez
Zarz¹d Osiedla z w³asnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Ogólne zebranie mieszkañców odbywa siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³
roku.
3. Ogólne zebranie mieszkañców na wniosek Zarz¹du
Osiedla i organów wymienionych w ust. 1, pkt 1 i 2
powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od
daty zg³oszenia wniosku.

4. O zebraniu mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co
najmniej 5 dni przed jego terminem. Zawiadomienie
powinno zawieraæ:
1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest zwo³ywane,
2) dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad,
4) zakres proponowanych do podjêcia uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ ogólnego zebrania
mieszkañców niezbêdna jest obecnoæ co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkañców osiedla,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w
§ 10, ust. 4.
3. Ogólne zebranie mieszkañców mo¿e postanowiæ o
przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 12
1. Ogólnemu zebraniu mieszkañców przewodniczy z zastrze¿eniem § 17 Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub
na jego wniosek cz³onek Zarz¹du.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii z poprzedniego zebrania, które sk³ada Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
§ 13
W ogólnym zebraniu mieszkañców osiedla mog¹ braæ
udzia³ cz³onkowie Rady Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
Ponadto w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele
instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce
przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania osiedla sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci i wyboru sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie goci i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy.
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2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania oraz uchwa³y Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec osiedla ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.

VII. Wybór i odwo³anie Przewodnicz¹cego
Zarz¹du, cz³onków Zarz¹du osiedla

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia Przewodnicz¹cego Zarz¹du lub wszystkich cz³onków Zarz¹du Osiedla z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 18 i 19.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miasta i Gminy.

§ 16
1. Przewodnicz¹cym Zarz¹du i cz³onkiem Zarz¹du mo¿e
byæ wybrany mieszkaniec osiedla posiadaj¹cy czynne
i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i
gminy.
2. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7 osób.
§ 17
1. Zebranie mieszkañców osiedla dla wyborów Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du zwo³uje Zarz¹d
Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie
ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i
Gminy dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady. Postanowienia § 11 ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio.
2. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie Statutu Osiedla.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du i cz³onkowie Zarz¹du wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców osiedla uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów na cz³onków Zarz¹du zg³asza Przewodnicz¹cy i mieszkañcy osiedla, sporód mieszkañców osiedla.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów osiedla.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla oraz cz³onkowie Zarz¹du s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem
mieszkañców osiedla i mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) komisji rewizyjnej,
3) Zarz¹du Miasta i Gminy,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania mieszkañców
osiedla.

§ 21

VIII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej osiedla
§ 22
1. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w u¿yczenie dla osiedla.
2. Osiedle zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem u¿yczenia przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy osiedla wg ich
kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji osiedla,
2) organizowania na terenie osiedla imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami osiedla pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami Osiedla s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne osiedla pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23 pkt.1 i 2,
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze osiedla gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje dwóch cz³onków Zarz¹du
Osiedla. Zarz¹d Osiedla mo¿e udzieliæ Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Osiedla upowa¿nienia do jednoosobowego reprezentowania.
§ 25
1. Osiedle samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹.
2. rodki finansowe osiedla winny byæ przeznaczone w
szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
u¿yczenie dla osiedla,
3) wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ organów osiedla i
obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
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3. Plan finansowo- rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
ogólne zebranie osiedla w terminie do 1 miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu miasta i gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym mog¹ byæ dokonywane przez ogólne zebranie mieszkañców osiedla.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków osiedla prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
Przewodnicz¹cy i cz³onkowie Zarz¹du. Dzia³alnoæ w
tym zakresie podlega ocenie ogólnego zebrania mieszkañców osiedla po zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
X. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla sprawowany jest na
podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa osiedla podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy i Skarbnika Miasta i
Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie oraz rozliczenia finansowego z dzier¿awy mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28

§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i
Gminy.
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr 32/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT OSIEDLA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y na zasadach
okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami przepisów,
a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón. zm.),
3) Statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego 1996 r.
Nr 23/XXII/96 ( Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 z dnia
24 maja 1996 r. z pón. zm.),
4) Niniejszego Statutu.
§2
Terenem dzia³ania osiedla jest obszar Osiedla Nr 3.

1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane rozpatrzyæ
uchwa³y i opinie organów osiedla udzielaj¹c odpowiedzi w terminie 14 dni.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów osiedla wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem  powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy osiedla mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców osiedla.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o
wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 2 i
wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Prawo do udzia³u w zebraniu mieszkañców osiedla maj¹
osoby maj¹ce status sta³ego mieszkañca osiedla, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego
prawa wyborczego okrela siê wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.

XI. Postanowienia koñcowe

III. Zadania osiedla i kompetencje zebrania osiedla

§ 29

§5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.

II. Organy osiedla i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami osiedla s¹:
1) ogólne zebranie mieszkañców  jako organ uchwa³odawczy,
2) Zarz¹d Osiedla  jako organ wykonawczy,
2. Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów.
3. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7 osób; na jego czele stoi
Przewodnicz¹cy.
§4

Do zadañ osiedla nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców, a w szczególnoci:
1) rozpatrywanie spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z obszarem osiedla,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz osiedla,
3) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ,
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4) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych
na rzecz mieszkañców osiedla,
7) troska o zieleñ i rodowisko naturalne.
§6
Do kompetencji zebrania mieszkañców osiedla nale¿¹
wszystkie sprawy dotycz¹ce osiedla maj¹ce wp³yw na
jego organizacjê, strukturê, a tak¿e granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Ogólne zebranie mieszkañców jest najwy¿sz¹, uchwa³odawcz¹ w³adz¹ osiedla.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci ogólnego zebrania mieszkañców z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie Zarz¹du Osiedla lub poszczególnych jego cz³onków,
2) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Osiedla
oraz przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
osiedla, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
a dotycz¹cych m.in.:
 przekazywania Radzie Miasta i Gminy w Miastku
opinii i wniosków w zakresie nabycia i zbycia
sk³adników mienia komunalnego przekazanego
do korzystania przez osiedle oraz zmiany przeznaczenia sk³adników tego mienia s³u¿¹cych do powszechnego i bezporedniego zaspokajania potrzeb publicznych,
 wydzier¿awiania lub najmu nieruchomoci bêd¹cych w gestii osiedla na okres nie d³u¿szy ni¿ 1 rok,
4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miasta i Gminy Miastko o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców osiedla,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania
z innymi osiedlami,
6) decydowanie o wydatkach i dochodach w ramach
prowadzonej przez osiedle gospodarki finansowej,
7) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
uchwa³ami Rady Miasta i Gminy w Miastku do kompetencji ogólnego zebrania mieszkañców.
3. Ogólnemu zebraniu mieszkañców osiedla przewodniczy Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
IV. Kompetencje Zarz¹du Osiedla
§8
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y ogólnego zebrania
mieszkañców osiedla i zadania okrelone przepisami
prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du Osiedla nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ ogólnego zebrania mieszkañców,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym do korzystania przez osiedle,
4) dzia³anie w interesie i na rzecz mieszkañców osiedla,
5) d¹¿enie do zaspokajania potrzeb mieszkañców osiedla,
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6) pomoc mieszkañcom w rozwi¹zywaniu ich spraw
wobec w³adz miasta i gminy,
7) dzia³anie na rzecz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa mieszkañców,
8) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz mieszkañców osiedla,
9) wspó³praca z organami gminy.
V. Kompetencje Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla
§9
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du zwo³uje posiedzenia Zarz¹du w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na 6
miesiêcy.
2. Zarz¹d Osiedla dzia³a kolegialnie.
3. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami osiedla oraz reprezentuje je na zewn¹trz.
4. Posiedzenie Zarz¹du jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 4 cz³onków Zarz¹du.
5. Uchwa³y Zarz¹du Osiedla zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga
g³os Przewodnicz¹cego.
VI. Zasady zwo³ywania i przebiegu
ogólnego zebrania mieszkañców
§ 10
1. Ogólne zebranie mieszkañców zwo³ywane jest przez
Zarz¹d Osiedla z w³asnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Ogólne zebranie mieszkañców odbywa siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³
roku.
3. Ogólne zebranie mieszkañców na wniosek Zarz¹du
Osiedla i organów wymienionych w ust. 1, pkt 1 i 2
powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od
daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co
najmniej 5 dni przed jego terminem. Zawiadomienie
powinno zawieraæ:
1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest zwo³ywane,
2) dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad,
4) zakres proponowanych do podjêcia uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ ogólnego zebrania
mieszkañców niezbêdna jest obecnoæ co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkañców osiedla,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w
§ 10, ust. 4.
3. Ogólne zebranie mieszkañców mo¿e postanowiæ o
przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
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§ 12
1. Ogólnemu zebraniu mieszkañców przewodniczy z zastrze¿eniem § 17 Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub
na jego wniosek cz³onek Zarz¹du.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii z poprzedniego zebrania, które sk³ada Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
§ 13
W ogólnym zebraniu mieszkañców osiedla mog¹ braæ
udzia³ cz³onkowie Rady Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
Ponadto w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele
instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce
przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania osiedla sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci i wyboru sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie goci i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania oraz uchwa³y Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec osiedla ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VII. Wybór i odwo³anie Przewodnicz¹cego
Zarz¹du, cz³onków Zarz¹du osiedla
§ 16
1. Przewodnicz¹cym Zarz¹du i cz³onkiem Zarz¹du mo¿e
byæ wybrany mieszkaniec osiedla posiadaj¹cy czynne
i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i
gminy.
2. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7 osób.
§ 17
1. Zebranie mieszkañców osiedla dla wyborów Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du zwo³uje Zarz¹d
Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie
ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i
Gminy dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego pra-

womocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady. Postanowienia § 11 ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio.
2. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie Statutu Osiedla.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du i cz³onkowie Zarz¹du wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców osiedla uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów na cz³onków Zarz¹du zg³asza Przewodnicz¹cy i mieszkañcy osiedla, sporód mieszkañców osiedla.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów osiedla.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla oraz cz³onkowie Zarz¹du s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem
mieszkañców osiedla i mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) komisji rewizyjnej,
3) Zarz¹du Miasta i Gminy,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania mieszkañców
osiedla.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia Przewodnicz¹cego Zarz¹du lub wszystkich cz³onków Zarz¹du Osiedla z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 18 i 19.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miasta i Gminy.
VIII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej osiedla
§ 22
1. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w u¿yczenie dla osiedla.
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2. Osiedle zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem
u¿yczenia przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy osiedla wg ich
kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji osiedla,
2) organizowania na terenie osiedla imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami osiedla pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami Osiedla s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne osiedla pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23 pkt.1 i 2,
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze osiedla gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje dwóch cz³onków Zarz¹du
Osiedla. Zarz¹d Osiedla mo¿e udzieliæ Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Osiedla upowa¿nienia do jednoosobowego reprezentowania.
§ 25
1. Osiedle samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹.
2. rodki finansowe osiedla winny byæ przeznaczone w
szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
u¿yczenie dla osiedla,
3) wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ organów osiedla i
obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo- rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
ogólne zebranie osiedla w terminie do 1 miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu miasta i gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez ogólne zebranie mieszkañców osiedla.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków osiedla prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
Przewodnicz¹cy i cz³onkowie Zarz¹du. Dzia³alnoæ w
tym zakresie podlega ocenie ogólnego zebrania mieszkañców osiedla po zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
X. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla sprawowany jest na
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podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa osiedla podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy i Skarbnika Miasta i
Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie oraz rozliczenia finansowego z dzier¿awy mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane rozpatrzyæ
uchwa³y i opinie organów osiedla udzielaj¹c odpowiedzi w terminie 14 dni.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów osiedla wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem  powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy osiedla mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców osiedla.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o
wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 2 i
wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
XI. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i
Gminy.
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr 32/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT OSIEDLA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y na zasadach
okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami przepisów,
a w szczególnoci:
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1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191
z pón. zm.),
3) Statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego 1996 r.
Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 z dnia 24
maja 1996 r. z pón. zm.),
4) Niniejszego Statutu.
§2
Terenem dzia³ania osiedla jest obszar Osiedla Nr 4.
II. Organy osiedla i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami osiedla s¹:
1) ogólne zebranie mieszkañców  jako organ uchwa³odawczy,
2) Zarz¹d Osiedla  jako organ wykonawczy,
2. Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów.
3. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7 osób; na jego czele stoi
Przewodnicz¹cy.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu mieszkañców osiedla maj¹
osoby maj¹ce status sta³ego mieszkañca osiedla, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego
prawa wyborczego okrela siê wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
III. Zadania osiedla i kompetencje zebrania osiedla
§5
Do zadañ osiedla nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców, a w szczególnoci:
1) rozpatrywanie spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z obszarem osiedla,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz osiedla,
3) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ
4) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz mieszkañców osiedla,
7) troska o zieleñ i rodowisko naturalne.
§6
Do kompetencji zebrania mieszkañców osiedla nale¿¹
wszystkie sprawy dotycz¹ce osiedla maj¹ce wp³yw na
jego organizacjê, strukturê, a tak¿e granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Ogólne zebranie mieszkañców jest najwy¿sz¹, uchwa³odawcz¹ w³adz¹ osiedla.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci ogólnego zebrania mieszkañców z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa nale¿y w szczególnoci:

1) wybór i odwo³anie Zarz¹du Osiedla lub poszczególnych jego cz³onków,
2) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Osiedla
oraz przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
osiedla, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
a dotycz¹cych m.in.:
 przekazywania Radzie Miasta i Gminy w Miastku
opinii i wniosków w zakresie nabycia i zbycia
sk³adników mienia komunalnego przekazanego
do korzystania przez osiedle oraz zmiany przeznaczenia sk³adników tego mienia s³u¿¹cych do powszechnego i bezporedniego zaspokajania potrzeb publicznych,
 wydzier¿awiania lub najmu nieruchomoci bêd¹cych w gestii osiedla na okres nie d³u¿szy ni¿ 1 rok,
4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miasta i Gminy Miastko o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców osiedla,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania
z innymi osiedlami,
6) decydowanie o wydatkach i dochodach w ramach
prowadzonej przez osiedle gospodarki finansowej,
7) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
uchwa³ami Rady Miasta i Gminy w Miastku do kompetencji ogólnego zebrania mieszkañców.
3. Ogólnemu zebraniu mieszkañców osiedla przewodniczy Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
IV. Kompetencje Zarz¹du Osiedla
§8
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y ogólnego zebrania
mieszkañców osiedla i zadania okrelone przepisami
prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du Osiedla nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ ogólnego zebrania mieszkañców,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym do korzystania przez osiedle,
4) dzia³anie w interesie i na rzecz mieszkañców osiedla,
5) d¹¿enie do zaspokajania potrzeb mieszkañców osiedla,
6) pomoc mieszkañcom w rozwi¹zywaniu ich spraw
wobec w³adz miasta i gminy,
7) dzia³anie na rzecz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa mieszkañców,
8) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz mieszkañców osiedla,
9) wspó³praca z organami gminy.
V. Kompetencje Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla
§9
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du zwo³uje posiedzenia Zarz¹du w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na 6
miesiêcy.
2. Zarz¹d Osiedla dzia³a kolegialnie.
3. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami osiedla oraz reprezentuje je na zewn¹trz.
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4. Posiedzenie Zarz¹du jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 4 cz³onków Zarz¹du.
5. Uchwa³y Zarz¹du Osiedla zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga
g³os Przewodnicz¹cego.
VI. Zasady zwo³ywania i przebiegu
ogólnego zebrania mieszkañców
§ 10
1. Ogólne zebranie mieszkañców zwo³ywane jest przez
Zarz¹d Osiedla z w³asnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Ogólne zebranie mieszkañców odbywa siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³
roku.
3. Ogólne zebranie mieszkañców na wniosek Zarz¹du
Osiedla i organów wymienionych w ust. 1, pkt 1 i 2
powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od
daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co
najmniej 5 dni przed jego terminem. Zawiadomienie
powinno zawieraæ:
1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest zwo³ywane,
2) dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad,
4) zakres proponowanych do podjêcia uchwa³.

Dziennik Urzêdowy
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1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci i wyboru sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie goci i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania oraz uchwa³y Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec osiedla ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VII. Wybór i odwo³anie Przewodnicz¹cego
Zarz¹du, cz³onków Zarz¹du osiedla

§ 11

§ 16

1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ ogólnego zebrania
mieszkañców niezbêdna jest obecnoæ co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkañców osiedla,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w
§ 10, ust. 4.
3. Ogólne zebranie mieszkañców mo¿e postanowiæ o
przeprowadzeniu tajnego g³osowania.

1. Przewodnicz¹cym Zarz¹du i cz³onkiem Zarz¹du mo¿e
byæ wybrany mieszkaniec osiedla posiadaj¹cy czynne
i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i
gminy.
2. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7 osób.

§ 12
1. Ogólnemu zebraniu mieszkañców przewodniczy z zastrze¿eniem § 17 Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub
na jego wniosek cz³onek Zarz¹du.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii z poprzedniego zebrania, które sk³ada Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
§ 13
W ogólnym zebraniu mieszkañców osiedla mog¹ braæ
udzia³ cz³onkowie Rady Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
Ponadto w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele
instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce
przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania osiedla sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:

§ 17
1. Zebranie mieszkañców osiedla dla wyborów Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du zwo³uje Zarz¹d
Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie
ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i
Gminy dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady. Postanowienia § 11 ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio.
2. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie Statutu Osiedla.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du i cz³onkowie Zarz¹du wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców osiedla uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów na cz³onków Zarz¹du zg³asza Przewodnicz¹cy i mieszkañcy osiedla, sporód mieszkañców osiedla.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
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§ 19

§ 24

1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów osiedla.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.

1. Dochodami Osiedla s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne osiedla pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23 pkt 1 i 2,
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze osiedla gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje dwóch cz³onków Zarz¹du
Osiedla. Zarz¹d Osiedla mo¿e udzieliæ Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Osiedla upowa¿nienia do jednoosobowego reprezentowania.

§ 20
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla oraz cz³onkowie Zarz¹du s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem
mieszkañców osiedla i mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) komisji rewizyjnej,
3) Zarz¹du Miasta i Gminy,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania mieszkañców
osiedla.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia Przewodnicz¹cego Zarz¹du lub wszystkich cz³onków Zarz¹du Osiedla z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 18 i 19.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miasta i Gminy.
VIII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej osiedla
§ 22
1. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w u¿yczenie dla osiedla.
2. Osiedle zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem
u¿yczenia przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy osiedla wg ich
kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji osiedla,
2) organizowania na terenie osiedla imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami osiedla pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.

§ 25
1. Osiedle samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹.
2. rodki finansowe osiedla winny byæ przeznaczone w
szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
u¿yczenie dla osiedla,
3) wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ organów osiedla i
obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo- rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
ogólne zebranie osiedla w terminie do 1 miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu miasta i gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez ogólne zebranie mieszkañców osiedla.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków osiedla prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
Przewodnicz¹cy i cz³onkowie Zarz¹du. Dzia³alnoæ w
tym zakresie podlega ocenie ogólnego zebrania mieszkañców osiedla po zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
X. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla sprawowany jest na
podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa osiedla podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy i Skarbnika Miasta i
Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie oraz rozliczenia finansowego z dzier¿awy mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane rozpatrzyæ
uchwa³y i opinie organów osiedla udzielaj¹c odpowiedzi w terminie 14 dni.

 2217 

Poz. 1001

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) ogólne zebranie mieszkañców  jako organ uchwa³odawczy,
2) Zarz¹d Osiedla  jako organ wykonawczy,
2. Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów.
3. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7 osób; na jego czele stoi
Przewodnicz¹cy.

2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów osiedla wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem  powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy osiedla mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2, gdy
narusza ono istotne interesy mieszkañców osiedla.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o
wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 2 i
wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Prawo do udzia³u w zebraniu mieszkañców osiedla maj¹
osoby maj¹ce status sta³ego mieszkañca osiedla, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego
prawa wyborczego okrela siê wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.

XI. Postanowienia koñcowe

III. Zadania osiedla i kompetencje zebrania osiedla

§ 29

§5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.

Do zadañ osiedla nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców, a w szczególnoci:
1) rozpatrywanie spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z obszarem osiedla,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz osiedla,
3) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ
4) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz mieszkañców osiedla,
7) troska o zieleñ i rodowisko naturalne.

§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i
Gminy.
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr 32/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT OSIEDLA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y na zasadach
okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami przepisów,
a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón. zm.),
3) Statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego 1996 r.
Nr 23/XXII/96 ( Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 z dnia
24 maja 1996 r. z pón. zm.),
4) Niniejszego Statutu.
§2
Terenem dzia³ania osiedla jest obszar Osiedla Nr 1.
II. Organy osiedla i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami osiedla s¹:

§4

§6
Do kompetencji zebrania mieszkañców osiedla nale¿¹
wszystkie sprawy dotycz¹ce osiedla maj¹ce wp³yw na
jego organizacjê, strukturê, a tak¿e granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Ogólne zebranie mieszkañców jest najwy¿sz¹, uchwa³odawcz¹ w³adz¹ osiedla.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci ogólnego zebrania mieszkañców z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie Zarz¹du Osiedla lub poszczególnych jego cz³onków,
2) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Osiedla
oraz przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
osiedla, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
a dotycz¹cych m.in.:
 przekazywania Radzie Miasta i Gminy w Miastku
opinii i wniosków w zakresie nabycia i zbycia
sk³adników mienia komunalnego przekazanego
do korzystania przez osiedle oraz zmiany przeznaczenia sk³adników tego mienia s³u¿¹cych do powszechnego i bezporedniego zaspokajania potrzeb publicznych,
 wydzier¿awiania lub najmu nieruchomoci bêd¹cych w gestii osiedla na okres nie d³u¿szy ni¿ 1 rok,
4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miasta i Gminy Miastko o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców osiedla,
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IV. Kompetencje Zarz¹du Osiedla

Osiedla i organów wymienionych w ust. 1, pkt 1 i 2
powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od
daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co
najmniej 5 dni przed jego terminem. Zawiadomienie
powinno zawieraæ:
1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest zwo³ywane,
2) dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad,
4) zakres proponowanych do podjêcia uchwa³.

§8

§ 11

1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y ogólnego zebrania
mieszkañców osiedla i zadania okrelone przepisami
prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du Osiedla nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ ogólnego zebrania mieszkañców,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym do korzystania przez osiedle,
4) dzia³anie w interesie i na rzecz mieszkañców osiedla,
5) d¹¿enie do zaspokajania potrzeb mieszkañców osiedla,
6) pomoc mieszkañcom w rozwi¹zywaniu ich spraw
wobec w³adz miasta i gminy,
7) dzia³anie na rzecz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa mieszkañców,
8) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz mieszkañców osiedla,
9) wspó³praca z organami gminy.

1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ ogólnego zebrania mieszkañców niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5
uprawnionych mieszkañców osiedla,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w
§ 10, ust. 4.
3. Ogólne zebranie mieszkañców mo¿e postanowiæ o
przeprowadzeniu tajnego g³osowania.

5) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania
z innymi osiedlami,
6) decydowanie o wydatkach i dochodach w ramach
prowadzonej przez osiedle gospodarki finansowej,
7) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
uchwa³ami Rady Miasta i Gminy w Miastku do kompetencji ogólnego zebrania mieszkañców.
3. Ogólnemu zebraniu mieszkañców osiedla przewodniczy Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.

V. Kompetencje Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla
§9
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du zwo³uje posiedzenia Zarz¹du w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na 6
miesiêcy.
2. Zarz¹d Osiedla dzia³a kolegialnie.
3. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami osiedla oraz reprezentuje je na zewn¹trz.
4. Posiedzenie Zarz¹du jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 4 cz³onków Zarz¹du.
5. Uchwa³y Zarz¹du Osiedla zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga
g³os Przewodnicz¹cego.
VI. Zasady zwo³ywania i przebiegu
ogólnego zebrania mieszkañców
§ 10
1. Ogólne zebranie mieszkañców zwo³ywane jest przez
Zarz¹d Osiedla z w³asnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Ogólne zebranie mieszkañców odbywa siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³
roku.
3. Ogólne zebranie mieszkañców na wniosek Zarz¹du

§ 12
1. Ogólnemu zebraniu mieszkañców przewodniczy z zastrze¿eniem § 17 Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub
na jego wniosek cz³onek Zarz¹du.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii z poprzedniego zebrania, które sk³ada Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
§ 13
W ogólnym zebraniu mieszkañców osiedla mog¹ braæ
udzia³ cz³onkowie Rady Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
Ponadto w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele
instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce
przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania osiedla sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci i wyboru sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie goci i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
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§ 15

1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania oraz uchwa³y Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec osiedla ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VII. Wybór i odwo³anie Przewodnicz¹cego
Zarz¹du, cz³onków Zarz¹du osiedla
§ 16
1. Przewodnicz¹cym Zarz¹du i cz³onkiem Zarz¹du mo¿e
byæ wybrany mieszkaniec osiedla posiadaj¹cy czynne
i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i
gminy.
2. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7 osób.
§ 17
1. Zebranie mieszkañców osiedla dla wyborów Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du zwo³uje Zarz¹d
Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie
ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i
Gminy dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady. Postanowienia § 11 ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio.
2. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie Statutu Osiedla.
§ 18

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania mieszkañców
osiedla.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia Przewodnicz¹cego Zarz¹du lub wszystkich cz³onków Zarz¹du Osiedla z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 18 i 19.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miasta i Gminy.
VIII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej osiedla
§ 22
1. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w u¿yczenie dla osiedla.
2. Osiedle zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem
u¿yczenia przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23

1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du i cz³onkowie Zarz¹du wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców osiedla uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów na cz³onków Zarz¹du zg³asza Przewodnicz¹cy i mieszkañcy osiedla, sporód mieszkañców osiedla.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.

Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy osiedla wg ich
kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji osiedla,
2) organizowania na terenie osiedla imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami osiedla pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.

§ 19

§ 24

1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów osiedla.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.

1. Dochodami Osiedla s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne osiedla pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23 pkt 1 i 2,
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze osiedla gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje dwóch cz³onków Zarz¹du
Osiedla. Zarz¹d Osiedla mo¿e udzieliæ Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Osiedla upowa¿nienia do jednoosobowego reprezentowania.

§ 20
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla oraz cz³onkowie Zarz¹du s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem
mieszkañców osiedla i mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) komisji rewizyjnej,
3) Zarz¹du Miasta i Gminy,

§ 25
1. Osiedle samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹.
2. rodki finansowe osiedla winny byæ przeznaczone w
szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
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2) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
u¿yczenie dla osiedla,
3) wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ organów osiedla i
obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo- rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
ogólne zebranie osiedla w terminie do 1 miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu miasta i gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez ogólne zebranie mieszkañców osiedla.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków osiedla prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
Przewodnicz¹cy i cz³onkowie Zarz¹du. Dzia³alnoæ w
tym zakresie podlega ocenie ogólnego zebrania mieszkañców osiedla po zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.

maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i
Gminy.
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr 32/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT OSIEDLA
I. Postanowienia ogólne
§1

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla sprawowany jest na
podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa osiedla podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy i Skarbnika Miasta i
Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie oraz rozliczenia finansowego z dzier¿awy mienia na rzecz innego podmiotu.

1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y na zasadach
okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami przepisów,
a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón. zm.),
3) Statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego 1996 r.
Nr 23/XXII/96 ( Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 z dnia
24 maja 1996 r. z pón. zm.),
4) Niniejszego Statutu.

§ 28

§2

1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane rozpatrzyæ
uchwa³y i opinie organów osiedla udzielaj¹c odpowiedzi w terminie 14 dni.

Terenem dzia³ania osiedla jest obszar Osiedla Nr 6.

2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów osiedla wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem  powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy osiedla mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt.1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców osiedla.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o
wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt.2 i
wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

1. Organami osiedla s¹:
1) ogólne zebranie mieszkañców  jako organ uchwa³odawczy,
2) Zarz¹d Osiedla  jako organ wykonawczy,
2. Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów.
3. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7 osób; na jego czele stoi
Przewodnicz¹cy.

X. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla
§ 27

XI. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie

II. Organy osiedla i zakres ich dzia³ania
§3

§4
Prawo do udzia³u w zebraniu mieszkañców osiedla maj¹
osoby maj¹ce status sta³ego mieszkañca osiedla, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego
prawa wyborczego okrela siê wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
III. Zadania osiedla i kompetencje zebrania osiedla
§5
Do zadañ osiedla nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców, a w szczególnoci:
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1) rozpatrywanie spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z obszarem osiedla,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz osiedla,
3) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ
4) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych
na rzecz mieszkañców osiedla,
7) troska o zieleñ i rodowisko naturalne.
§6
Do kompetencji zebrania mieszkañców osiedla nale¿¹
wszystkie sprawy dotycz¹ce osiedla maj¹ce wp³yw na
jego organizacjê, strukturê, a tak¿e granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Ogólne zebranie mieszkañców jest najwy¿sz¹, uchwa³odawcz¹ w³adz¹ osiedla.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci ogólnego zebrania mieszkañców z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³anie Zarz¹du Osiedla lub poszczególnych jego cz³onków,
2) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Osiedla
oraz przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
osiedla, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
a dotycz¹cych m.in.:
 przekazywania Radzie Miasta i Gminy w Miastku
opinii i wniosków w zakresie nabycia i zbycia
sk³adników mienia komunalnego przekazanego
do korzystania przez osiedle oraz zmiany przeznaczenia sk³adników tego mienia s³u¿¹cych do powszechnego i bezporedniego zaspokajania potrzeb publicznych,
 wydzier¿awiania lub najmu nieruchomoci bêd¹cych w gestii osiedla na okres nie d³u¿szy ni¿ 1 rok,
4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady miasta i Gminy Miastko o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców osiedla,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania
z innymi osiedlami,
6) decydowanie o wydatkach i dochodach w ramach
prowadzonej przez osiedle gospodarki finansowej,
7) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych uchwa³ami Rady Miasta i Gminy w Miastku do kompetencji
ogólnego zebrania mieszkañców.
3. Ogólnemu zebraniu mieszkañców osiedla przewodniczy Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
IV. Kompetencje Zarz¹du Osiedla
§8
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y ogólnego zebrania
mieszkañców osiedla i zadania okrelone przepisami
prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du Osiedla nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ ogólnego zebrania mieszkañców,
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2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym
przekazanym do korzystania przez osiedle,
4) dzia³anie w interesie i na rzecz mieszkañców osiedla,
5) d¹¿enie do zaspokajania potrzeb mieszkañców osiedla,
6) pomoc mieszkañcom w rozwi¹zywaniu ich spraw wobec w³adz miasta i gminy,
7) dzia³anie na rzecz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa mieszkañców,
8) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych
na rzecz mieszkañców osiedla,
9) wspó³praca z organami gminy.
V. Kompetencje Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla
§9
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du zwo³uje posiedzenia Zarz¹du w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na 6
miesiêcy.
2. Zarz¹d Osiedla dzia³a kolegialnie.
3. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami osiedla oraz reprezentuje je na zewn¹trz.
4. Posiedzenie Zarz¹du jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 4 cz³onków Zarz¹du.
5. Uchwa³y Zarz¹du Osiedla zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga
g³os Przewodnicz¹cego.
VI. Zasady zwo³ywania i przebiegu
ogólnego zebrania mieszkañców
§ 10
1. Ogólne zebranie mieszkañców zwo³ywane jest przez
Zarz¹d Osiedla z w³asnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Ogólne zebranie mieszkañców odbywa siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³
roku.
3. Ogólne zebranie mieszkañców na wniosek Zarz¹du
Osiedla i organów wymienionych w ust. 1, pkt1 i 2 powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od
daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co
najmniej 5 dni przed jego terminem. Zawiadomienie
powinno zawieraæ:
1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest zwo³ywane,
2) dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad,
4) zakres proponowanych do podjêcia uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ ogólnego zebrania
mieszkañców niezbêdna jest obecnoæ co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkañców osiedla,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku gdy
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zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w
§ 10, ust. 4.
3. Ogólne zebranie mieszkañców mo¿e postanowiæ o
przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 12
1. Ogólnemu zebraniu mieszkañców przewodniczy z zastrze¿eniem § 17 Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub
na jego wniosek cz³onek Zarz¹du.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii z poprzedniego zebrania, które sk³ada Przewodnicz¹cy Zarz¹du.
§ 13
W ogólnym zebraniu mieszkañców osiedla mog¹ braæ
udzia³ cz³onkowie Rady Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ.
Ponadto w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele
instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce
przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania osiedla sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci i wyboru sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie goci i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania oraz uchwa³y Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec osiedla ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VII. Wybór i odwo³anie Przewodnicz¹cego
Zarz¹du, cz³onków Zarz¹du osiedla
§ 16
1. Przewodnicz¹cym Zarz¹du i cz³onkiem Zarz¹du mo¿e
byæ wybrany mieszkaniec osiedla posiadaj¹cy czynne
i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i
gminy.
2. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7 osób.

§ 17
1. Zebranie mieszkañców osiedla dla wyborów Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du zwo³uje Zarz¹d
Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie
ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i
Gminy dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady. Postanowienia § 11 ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio.
2. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie Statutu Osiedla.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du i cz³onkowie Zarz¹du wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców osiedla uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów na cz³onków Zarz¹du zg³asza Przewodnicz¹cy i mieszkañcy osiedla, sporód mieszkañców osiedla.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów osiedla.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla oraz cz³onkowie Zarz¹du s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem
mieszkañców osiedla i mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) komisji rewizyjnej,
3) Zarz¹du Miasta i Gminy,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania mieszkañców
osiedla.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia Przewodnicz¹cego Zarz¹du lub wszystkich cz³onków Zarz¹du Osiedla z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 18 i 19.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miasta i Gminy.
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VIII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej osiedla
§ 22

1. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w u¿yczenie dla osiedla.
2. Osiedle zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem
u¿yczenia przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy osiedla wg ich
kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji osiedla,
2) organizowania na terenie osiedla imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami osiedla pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami Osiedla s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne osiedla pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23 pkt.1 i 2,
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze osiedla gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje dwóch cz³onków Zarz¹du
Osiedla. Zarz¹d Osiedla mo¿e udzieliæ Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Osiedla upowa¿nienia do jednoosobowego reprezentowania.
§ 25
1. Osiedle samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹.
2. rodki finansowe osiedla winny byæ przeznaczone w
szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
u¿yczenie dla osiedla,
3) wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ organów osiedla i
obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo- rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
ogólne zebranie osiedla w terminie do 1 miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu miasta i gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez ogólne zebranie mieszkañców osiedla.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków osiedla prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
Przewodnicz¹cy i cz³onkowie Zarz¹du. Dzia³alnoæ w
tym zakresie podlega ocenie ogólnego zebrania mieszkañców osiedla po zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy.
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2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
X. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla sprawowany jest na
podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ osiedla sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa osiedla podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy i Skarbnika Miasta i
Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w u¿yczenie oraz rozliczenia finansowego z dzier¿awy mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane rozpatrzyæ
uchwa³y i opinie organów osiedla udzielaj¹c odpowiedzi w terminie 14 dni.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów osiedla wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem  powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy osiedla mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt.1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców osiedla.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o
wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt.2 i
wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
XI. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i
Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1002, 1003

 2224 

1002
UCHWA£A Nr 150/XXVII/2001
Rady Gminy Parchowo
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2000 rok i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy z tego tytu³u.

z pón. zm.) Rada Gminy Parchowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê bazow¹ stawkê czynszu regulowanego za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali mieszkalnych w wysokoci 1,30 z³.
§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. 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 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy Parchowo po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej uchwala, co nastêpuje:

Ustala siê stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu socjalnego w wysokoci 0,80 z³.

§1

§5

Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za 2000
rok zamykaj¹ce siê kwotami:
1. Dochody  plan  5.357.520,wykonanie  5.322.454,w tym: dotacja na zadania zlecone:
 plan  804.119,wykonanie  802.900,2. Wydatki  plan  5.481.082,wykonanie  5.418.604,w tym: wydatki na zadania zlecone:
 plan  804.119,wykonanie  802.900,3. Bud¿et za 2000 rok zamyka siê niedoborem bud¿etowym w wysokoci 96.150,- z³ na planowany
123.562,-.

Traci moc uchwa³a Nr 87/XVII/2000 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie wysokoci stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne po³o¿one w gminie Parchowo.

§2
Udziela siê Zarz¹dowi Gminy Parchowo absolutorium
z tytu³u wykonania bud¿etu gminy za 2000 rok.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

1003
UCHWA£A Nr 153/XXVII/2001
Rady Gminy Parchowo
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek czynszu regulowanego za
najem lokali mieszkalnych po³o¿onych w gminie Parchowo.
Na podstawie art. 26 i 26 a ust. 1 i ust. 2, art. 30 ustawy
z dnia 2 lipca 1994 r.o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787

Ustala siê zró¿nicowane stawki czynszu za 1m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu z uwzglêdnieniem czynników
podwy¿szaj¹cych lub obni¿aj¹cych zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1 do uchwa³y.
§3
Stawka okrelona w § 1 bêdzie obowi¹zywaæ przez
okres 12 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y.
§4

§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2001 r., i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y
Rady Gminy Parchowo
Nr 153/XXVII/2001
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne.
Obni¿ki stawki bazowej czynszu regulowanego za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej.
Mieszkanie bez centralnego ogrzewania
 5%
Mieszkanie bez ciep³ej wody z dala czynnej
 5%
Mieszkanie bez gazu
 5%
Mieszkanie bez ³azienki
 5%
Mieszkanie bez WC
 5%
Mieszkanie bez wody i kanalizacji
 10%
Usytuowanie poddasze/suterena
 5%
Usytuowanie poza zabudow¹ wiejsk¹
 5%
Wiek budynku 11-50 lat
 10%
powy¿ej 50 lat
 15%
Do naliczania czynszu bêdzie uwzglêdniona suma poszczególnych obni¿ek, jednak nie mo¿e przekroczyæ 50%.
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1004
UCHWA£A Nr 67/III/2001
Rada Miasta i Gminy Miastko
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 68/III/99 Rady Miasta i
Gminy Miastko z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie sieci
publicznych szkó³ podstawowych i ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67,
poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 8 w zwi¹zku z
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r.
Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)  Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W za³¹czeniu do uchwa³y Nr 68/III/99 Rady Miasta i
Gminy Miastko z dnia 19 luty 1999 r. w sprawie sieci
publicznych szkó³ podstawowych i ich obwodów wprowadza siê zmiany:
a) w pkt 1. Szko³a Podstawowa Nr 1 w Miastku po wyrazie czêæ dodaje siê wyrazy: wieszyno, wieszynko i Chlebowo.
b) w pkt 3. Szko³a Podstawowa Nr 2 w Miastku po wyrazie £aziska literê i zastêpuje siê przecinkiem a po
wyrazie £¹koæ dodaje siê wyrazy: Kamnica, Wo³cza
Wielka i Toczeñ.
c) skrela siê treæ zapisu pkt 2 i 4,
d) punkty 3., 5., 6.,7., 8., 9. otrzymuj¹ numeracjê jako
punkty: 2., 3., 4., 5., 6., 7.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

1005
UCHWA£A Nr XLIV/237/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 24 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z
1996 r. 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 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,
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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 § 73 wprowadza siê punkt VIII w brzmieniu:
VIII. Jawnoæ w dzia³alnoci organów gminy. Dostêp do dokumentów.
1. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje:
1) prawo do uzyskiwania informacji,
2) prawo wstêpu na sesje rady miejskiej i posiedzenia jej komisji,
3) dostêp do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych w tym protoko³ów 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 udostêpnianie 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. Protokó³y 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) na stanowiskach ds. obs³ugi Rady Miejskiej oraz
Zarz¹du Miasta i Gminy  zakresu dokumentów Rady Miejskiej oraz Zarz¹du Miasta i Gminy Gniew.
7. Dopuszcza siê mo¿liwoæ sporz¹dzania notatek z
dokumentów podlegaj¹cych udostêpnieniu.
2) Dotychczasowy punkt osiem otrzymuje odpowiednio oznaczenie:
IX. Postanowienia koñcowe
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska
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§1

UCHWA£A Nr XLIV/238/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 24 sierpnia 2001 r.

1. Na sk³adowisko odpadów komunalny w Nicponi przyjmowane s¹ odpady komunalne z miasta i gminy Gniew
oraz z gminy Morzeszczyn.
2. Za³¹czniki Nr 2 i 3 do uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie Nr XLVI/249/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta i gminy Gniew oraz okrelenia stawek op³at za wiadczenie us³ug w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych trac¹ moc.
3. Uchyla siê uchwa³ê Rady Miejskiej w Gniewie Nr VI/
31/99 z dnia 22 stycznia 1999 roku w sprawie zmiany
uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie Nr XLVI/249/97
z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie zasad utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie miasta i gminy Gniew
oraz okrelenia stawek op³at za wiadczenie us³ug w
zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
4. Uchyla siê uchwa³ê Rady Miejskiej w Gniewie Nr XXXI/
165/2000 z dnia 22 wrzenia 2000 roku w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie Nr XLVI/249/97
z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie zasad utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie miasta i gminy Gniew
oraz okrelenia stawek op³at za wiadczenie us³ug w
zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

w sprawie udzielenia bonifikaty od op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 1996 r. 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 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 1 pkt 2 ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoæi (Dz. U.
z 2001 r. Nr 72, poz. 749) Rada Miejska w Gniewie po
zasi¹gniêciu opinii Komisji Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje
§1
Wprowadza siê 50% bonifikatê od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego
osobom fizycznym w prawo w³asnoci, je¿eli nieruchomoæ jest wykorzystywana lub przeznaczona na cele
mieszkaniowe.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województawa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska
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UCHWA£A Nr XLIV/239/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Gniewie Nr XLVI/249/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie
szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie miasta i gminy Gniew oraz okrelenia stawek op³at za wiadczenie us³ug w zakresie usuwania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. 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 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), w zwi¹zku z art. 4
ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 34, zm. z 1997 r. Dz. U. Nr 106, poz. 679,
Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668), po zaopiniowaniu przez Komisjê Bud¿etow¹ Rady Miejskiej w Gniewie Rada Miejska w Gniewie wprowadza w wy¿ej wymienionej uchwale nastêpuj¹ce zmiany:

§2
1. Ceny i stawki op³at za us³ugi zwi¹zane z sk³adowaniem
i utylizacj¹ odpadów komunalnych sta³ych i ciek³ych
okrelaj¹ taryfy ustalone przez Spó³kê z o.o. Zak³ad
Us³ug Komunalnych w Gniewie w regulaminie o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43  z pón. zm.).
2. Zarz¹d Miasta i Gminy w Gniewie ka¿dorazowo sprawdza, czy taryfy zosta³y opracowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz weryfikuje w uzasadnionych przypadkach przyjête koszty us³ug pod wzglêdem celowoci ich ponoszenia przez Spó³kê z o.o. Zak³ad Us³ug Komunalnych w Gniewie.
3. Taryfy podlegaj¹ og³oszeniu w prasie lokalnej oraz czasopimie samorz¹dowym Nowiny Gniewskie.
§3
1. W uzasadnionych przypadkach Rada Miejska mo¿e
podj¹æ uchwa³ê o dofinansowywaniu wywozów odpadów komunalnych
2. Szczegó³owe zasady dofinansowywania okrelone
bêd¹ w regulaminie opracowanym przez Zarz¹d Miasta i Gminy w Gniewie
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska
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§ 63

UCHWA£A Nr 78/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 26 wrzenia 2001 r.

Dokumenty o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹
po uprzednim zabezpieczeniu tych fragmentów, których
ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 22/III/2001 Rady Miasta
i Gminy Miastko z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Miastko.

§ 64

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 11b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r. Nr 58 poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)  Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr 20/III/2001 Rady Miasta i
Gminy Miastko z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie Statutu
Miasta i Gminy Miastko dodaje siê rozdzia³ XI w brzmieniu:
XI. ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW ORGANÓW GMINY I KOMISJI RADY GMINY ORAZ ZASADY
KORZYSTANIA Z TYCH DOKUMENTÓW.
§ 60
1. Uprawnionymi do dostêpu do informacji s¹ wszystkie
osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego, b¹d tylko faktycznego, chc¹ce uzyskaæ informacje zwi¹zane z dzia³aniami organów samorz¹du gminnego.
§ 61
1. Obywatele maj¹ prawo dostêpu do dokumentów organów Miasta i Gminy, wynikaj¹cych z wykonywania
zadañ publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których
jawnoæ ograniczaj¹ ustawy.
2. Dokumenty Rady Miasta i Gminy oraz komisji Rady
Miasta i Gminy s¹ udostêpniane na wniosek ustny lub
pisemny zapisany w rejestrze, z³o¿ony Przewodnicz¹cemu Rady Miasta i Gminy lub upowa¿nionemu pracownikowi Biura Rady.
3. Dokumenty Zarz¹du Miasta i Gminy oraz pozosta³e
dokumenty dotycz¹ce wykonywania zadañ Miasta i
Gminy s¹ udostêpniane na wniosek ustny lub pisemny zapisany w rejestrze, z³o¿ony Burmistrzowi Miasta i
Gminy, Zastêpcy Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarz
Miasta i Gminy lub innemu pracownikowi Urzêdu Miasta i Gminy, upowa¿nionemu przez Burmistrza Miasta
i Gminy.
4. Wszystkie z³o¿one wnioski nie podlegaj¹ op³acie.
5. Wnioski powinny byæ rozpatrzone bezporednio lub w
terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni od z³o¿enia wniosku.

1. Mieszkañcy Miasta i Gminy Miastko maj¹ prawo wstêpu na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady Miasta i
Gminy.
2. Mieszkañcy o terminie i porz¹dku obrad Rady Miasta
i Gminy zostan¹ powiadomieni poprzez og³oszenie
w prasie lokalnej i na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy na 7 dni przed wyznaczonym terminem
obrad.
3. Mieszkañcy o terminach posiedzeñ komisji Rady zostan¹ powiadomieni poprzez og³oszenie na tablicy
og³oszeñ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko
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UCHWA£A Nr XXXIII/323/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 9 padziernika 2001 r.
w sprawie obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomoci od osób fizycznych,
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych
osobowoci prawnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998
r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497), art. 5 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 1991 r.
Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) oraz § 1 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1115) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 62

§1

1. Dokumenty Rady, komisji Rady i Zarz¹du o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê odpowiednio w Biurze
Rady Miasta i Gminy i w Biurze Obs³ugi Zarz¹du miasta i Gminy w godzinach pracy urzêdu, w obecnoci
pracownika samorz¹dowego tam zatrudnionego.
2. Osoba, której dokumenty zosta³y udostêpnione mo¿e
z nich sporz¹dzaæ notatki.

1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,42 z³ od
1 m2 pow. u¿ytk.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza i lena z
wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne,
oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
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3.
4.
5.

6.
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prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,80 od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej.
Od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,85 od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej.
Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podst.
art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 powo³anej ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych.
Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inna ni¿ rolnicza i lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych
z budynkami mieszkalnymi  0,52 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cych w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z
dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz
z 1996 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych na cele
rolnicze  0,05 z³,
c) pozosta³ych  0,08 z³.
Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,38 z³.
§2

Obni¿a siê o 50% podatek od budynków lub ich czêci
zajmowanych na prowadzenie zak³adów gastronomicznych i punktów gastronomicznych, w których nie sprzedaje siê napojów alkoholowych i alkoholi.
§3
Obni¿a siê o 50% podatek od nieruchomoci pobierany od lokali mieszkalnych i pozosta³ych pomieszczeñ znajduj¹cych siê w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ prywatn¹ zajmowanych przez najemców na podstawie
uprzednio wydanej decyzji administracyjnej o przydziale.
§4
Obni¿a siê o 50% podatek od nieruchomoci nale¿ny
od gruntów, budynków lub ich czêci z przeznaczeniem
na cele dzia³alnoci gospodarczej dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ a uprzednio zarejestrowanych w Urzêdzie Pracy jako bezrobotni.

§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
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UCHWA£A Nr XXXIII/324/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 9 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na terenie miasta Redy.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998
r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9,
poz. 31 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie, uchwala, co
nastêpuje;
§1
Okrela siê wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych na terenie miasta Redy wg za³¹cznika
nr 1, któremu podlegaj¹ samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony, ci¹gniki siod³owe i
balastowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy ³¹cznie z pojazdem silnikowym o masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 7 ton i autobusy.
§2

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

Obni¿a siê o 30% podatek od nieruchomoci nale¿ny
od gruntów, budynków lub ich czêci z przeznaczeniem
na cele dzia³alnoci gospodarczej dla osób rozpoczynaj¹cych po raz pierwszy dzia³alnoæ gospodarcz¹.

§3

§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2002.

Podatnik ma prawo do skorzystania wy³¹cznie z jednej
obni¿ki przewidzianej w niniejszej uchwale.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
Za³¹cznik Nr 1

PODATEK OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH na rok 2002
1. Od samochodu ciê¿arowego
stawka za ca³y rok w PLN
o dopuszczalnej masie ca³kowitej
od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie
500
pow. 5,5 t do 9 t w³¹cznie
600
pow. 9 t do mniej ni¿ 12 t
800
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej;
z 2 osiami
900
od 12 t do mniej ni¿ 18 t

stawka za pó³ roku w PLN
250
300
400
450
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3.

4.

5.

6.

7.

z 3 osiami:
od 15 t do mniej ni¿ 17 t
1100
550
od 17 t do mniej ni¿ 19 t
1300
650
od 19 t do mniej ni¿ 23 t
1500
750
od 23 t do mniej ni¿ 26 t
1800
900
z 4 osiami
od 23 t do mniej ni¿ 29 t
1900
950
od 29 t do 32 ton
2150
1075
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
od 3,5 t do mniej ni¿ 12 ton
1400
700
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
z 2 osiami;
od 12 t do mniej ni¿ 18 t
1500
750
od 18 t do mniej ni¿ 31 t
1600
800
od 31 do mniej ni¿ 40 t
1700
850
z 3 osiami;
od 36 t do mnie ni¿ 40 t
2000
1000
od 40 t do mniej ni¿ 44 t
2100
1050
Od przyczepy lub naczepy ³¹cznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie ca³kowitej, z wy³¹czeniem
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
od 7 t do mniej ni¿ 12 t
900
450
Od przyczepy lub naczepy ³¹cznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie ca³kowitej (z wy³¹czeniem
rolniczych):
z 1 osi¹;
od 12 t do mniej ni¿ 18 t
1000
500
od 18 t do mniej ni¿ 28 t
1100
550
z 2 osiami;
od 23 ton do mniej ni¿ 33 t
1150
575
od 33 t do mniej ni¿ 38 t
1400
700
od 38 t do mniej ni¿ 44 t
1600
800
z 3 osiami:
od 36 t do mniej ni¿ 38 t
1700
850
od 38 t do mniej ni¿ 44 t
1750
875
Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc:
mniejszej ni¿ 30 miejsc
800
400
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1500
750
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UCHWA£A Nr XXXIII/325/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 9 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadanych
psów na terenie miasta Redy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9,
poz. 31 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Okrela siê wysokoci stawek podatku od posiadanych
psów na terenie miasta Redy:
 od ka¿dego posiadanego psa 34,00 z³
§2
Obni¿a siê podatek wymieniony w § 1 o 50% dla posiadaczy psów, którzy ukoñczyli 65 lat.
§3
Podatek wymieniony w § 1 wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku, a gdy podatnik
naby³ w posiadanie psa po tym terminie, wówczas wp³aca siê podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa, je¿eli podatku od niego nie wp³aci³ za dany rok
poprzedni w³aciciel.
§4
Rejestracji psów oraz obliczenia i pobór podatku od
ich posiadania bêdzie prowadzi³ Urz¹d Miasta w Redzie i
jemu podatnicy wp³acaj¹ podatek bez wezwania w terminach okrelonych w § 3.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
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UCHWA£A Nr XXXIII/326/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 9 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9,
poz. 31 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê stawkê dzienn¹ op³aty targowej za prowadzenie handlu na targowisku w Redzie wg za³¹cznika
Nr 1.
§2
Uchwala siê stawkê op³aty za prowadzenie handlu ulicznego na terenie miasta Redy wg za³¹cznika Nr 2.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1012, 1013
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Za³¹cznik Nr 2

§3
1. Op³atê targow¹ pobiera inkasent.
2. Na inkasenta do pobierania op³at targowych wyznacza siê inspektora Jerzego Gleske.
3. Na czas nieobecnoci wymienionego op³atê, o której
mowa w ust. 1 pobieraæ bêdzie wyznaczony przez Burmistrza Miasta Redy pracownik Urzêdu Miasta w Redzie lub Stra¿y Miejskiej w Redzie.
4. Za pobrane op³aty targowe przyznaje siê inkasentowi
inkaso w wysokoci 20% pobranej op³aty.
5. Dopuszcza siê uiszczanie op³aty targowej w formie abonamentu tygodniowego lub jego wielokrotnoci z 20%
zni¿k¹ stawki podstawowej.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Miasta w Redzie Nr XXV/256/
2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

Stawka op³aty za prowadzenie handlu ulicznego
1. Sprzeda¿ kwiatów, zniczy, choinek i innych artyku³ów:
a) za 1 dzieñ  11,00 z³,
b) za 1 tydzieñ  55,00 z³,
c) za 1 miesi¹c  160,00 z³.
2. Sprzeda¿ owoców lenych:
a) za 1 dzieñ  3,00 z³,
b) za 1 tydzieñ  22,00 z³,
c) za 1 miesi¹c  55,00 z³.
3. Sprzeda¿ wyrobów o charakterze artystycznym i sztuki ludowej;
a) za 1 dzieñ  5,00 z³,
b) za 1 tydzieñ  27,00 z³,
c) za 1 miesi¹c  65,00 z³.
4. Sprzeda¿ wszelkich artyku³ów i ma³ej gastronomii w
miejscach zorganizowanych imprez masowych:
a) za 1 dzieñ  55,00 z³.

§6
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OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 padziernika 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
Za³¹cznik Nr 1
Stawki op³aty targowej
1) za sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych i spo¿ywczych
ze stoiska, straganów, samochodów, namiotów przez
osoby krajowe wynosi  11,00 z³,
2) za sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych i spo¿ywczych
ze stoiska, straganów, samochodów, namiotów przez
inne osoby wynosi  16,00 z³,
3) za sprzeda¿ z kosza, rêki, skrzynki, wiadra, warzyw,
owoców, kwiatów, drobiu, mas³a, jaj wynosi  6,00 z³.

w sprawie sprostowania b³êdów.
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) prostuje
siê nastêpuj¹ce b³êdy:
1) w Porozumieniu Starosty Wejherowskiego oraz Rady
Gminy £êczyce z dnia 3 marca 2001 r. w sprawie
powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy £êczyce (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 50, poz. 559) prostuje siê b³¹d w ten sposób, ¿e
na stronie 1076 w miejsce wyrazów Wojt Gminy
£êczyce nale¿y wpisaæ wyrazy Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce,
2) w tytule Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego Nr 64, w czêci dotycz¹cej daty, prostuje
siê b³¹d w ten sposób, ¿e na stronie 1621 w miejsce
cyfry 6 nale¿y wpisaæ cyfrê 8.
Obwieszczenie niniejsze podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski
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