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§5

UCHWA£A Nr XXIX/185/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r.
po uprzednim jej opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

w sprawie rozszerzenia struktury organizacyjnej Szko³y Podstawowej w Buszkowach.
Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 58 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 61
ust. 1 w zwi¹zku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzenia
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z
pón. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
ustawy o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy Kolbudy Górne uchwala, co nastêpuje:
§1
Przekszta³ca siê z dniem 1 wrzenia 2001 r. Szko³ê Podstawow¹ w Buszkowach o strukturze organizacyjnej klas
I-V, w Szko³ê Podstawow¹ o strukturze organizacyjnej klas
I-VI, zwan¹ dalej szko³¹.
§2
Do obwodu szko³y nale¿¹: Buszkowy Dolne, Buszkowy Górne, Podlesie, Janowa Dolina.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kolbudy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXI/125/2000 Rady Gminy Kolbudy Górne z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie rozszerzenia struktury organizacyjnej Szko³y Podstawowej w Buszkowach.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

1015
UCHWA£A Nr XXX/194/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zasad ustalania odp³atnoci
za korzystanie z przedszkoli gminnych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45, poz. 497),
art. 6 pkt 1 i art. 14 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r.o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pón. zm.) oraz § 1 ust. 5 Zarz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 kwietnia 1992 w sprawie
minimum programowego wychowania przedszkolnego
oraz zestawu dopuszczonych do u¿ytku programów wychowania przedszkolnego (Mon. Pol. Nr 12 poz. 86
z pón. zm.) Rada Gminy Kolbudy Górne uchwala, co nastêpuje:
§1
Gmina zapewnia nieodp³atnie wychowanie, nauczanie
i opiekê w zakresie 5 godzin realizacji podstaw programowych.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§2

§8

Odp³atnoæ za wiadczenia przedszkoli przekraczaj¹ce
podstawy programowe, o których mowa w § 1, s¹ op³acane przez rodziców i obejmuj¹:
1) koszty surowców zu¿ytych do przygotowania posi³ków, których wysokoæ ustala siê z uwzglêdnieniem
racji pokarmowych odpowiadaj¹cych normom fizjologicznego zapotrzebowania w ¿ywieniu dzieci w
wieku od 3 do 6 lat, okrelonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej  zwane dalej stawk¹ ¿ywieniow¹,
2) koszty przygotowania posi³ków wraz z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od p³ac pracowników zatrudnionych przy przygotowaniu posi³ków,
3) koszty zajêæ opiekuñczo-wychowawczych obejmuj¹cych prowadzenie zajêæ i utrzymanie przedszkola
w czasie przekraczaj¹cym realizacjê podstaw programowych, o których mowa w § 1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2001 roku.

§3
Stawka ¿ywieniowa, o której mowa w § 2 ust. 1, odpowiada wysokoci aktualnych kosztów surowca zu¿ytego
do przygotowania posi³ków.
§4
Odp³atnoæ z tytu³u ponoszonych przez przedszkola
kosztów, o których mowa w § 2, ustala siê jako% najni¿szego wynagrodzenia pracowników, og³aszanego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Monitorze Polskim:
1) w przedszkolach trzy i wiêcej oddzia³owych 20% najni¿szego wynagrodzenia, gdzie:
a) 15% najni¿szego wynagrodzenia to koszt przygotowania posi³ków,
b) 5% najni¿szego wynagrodzenia to koszty zajêæ i
opieki wykraczaj¹cych poza podstawy programowe,
2) w przedszkolach jedno i dwu oddzia³owych 15% najni¿szego wynagrodzenia, gdzie:
a) 10% najni¿szego wynagrodzenia to koszt przygotowania posi³ków,
b) 5% najni¿szego wynagrodzenia to koszty zajêæ i
opieki wykraczaj¹cych poza podstawy programowe.
§5
1. Wysokoæ op³at za wiadczenia przedszkoli, o których
mowa w § 4, zostaje obni¿ona o 50% w przypadku
korzystania z us³ug przedszkola przez dwoje lub wiêcej dzieci z jednej rodziny, pod warunkiem, ¿e dochód
przypadaj¹cy na jedn¹ osobê w rodzinie nie przekracza dochodu obowi¹zuj¹cego przy ustalaniu prawa do
zasi³ku rodzinnego.
2. Wprowadza siê mo¿liwoæ uzyskania przez rodziców
(opiekunów) pokrycia kosztów odp³atnoci przez GOPS
w Kolbudach.
§6
Odp³atnoæ za ka¿de dziecko przy stosowaniu powy¿szych zasad zostanie ustalona w drodze umowy zawartej
pomiêdzy Dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem).
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kolbudy i Dyrektorom Gminnych Przedszkoli.

§9
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Kolbudy Nr XIII/79/99
z dnia 26 padziernika 1999 r. w sprawie wprowadzenia
zasad odp³atnoci za korzystanie z przedszkoli gminnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

1016
UCHWA£A Nr XXXI/200/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zastêpczego wykonawstwa obowi¹zku usuwania nieczystoci p³ynnych z szamb przy nieruchomociach, których w³aciciele nie udokumentuj¹ korzystania z us³ug gminnych jednostek organizacyjnych lub
podmiotów posiadaj¹cych wymagane zezwolenie do
prowadzenia dzia³alnoci asenizacyjnej oraz ustalenia
wysokoci op³at za wywóz nieczystoci i zasad ich rozliczania.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 8 i
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 296, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6 ust. 3, 4 i 5
ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z
pón. zm.) Rada Gminy Kolbudy Górne uchwala, co nastêpuje:
§1
Przejmuje siê obowi¹zek usuwania cieków komunalnych z szamb przy nieruchomociach, których w³aciciele lub wspó³w³aciciele nie udokumentuj¹ korzystania z
us³ug gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów posiadaj¹cych wymagane zezwolenie do prowadzenia dzia³alnoci asenizacyjnej.
§2
1. W³aciciele nieruchomoci, o których mowa w § 1 bêd¹
obci¹¿ani kosztami wywozu cieków.
2. Do ustalania kosztu wywozu cieków, o którym mowa
w ust. 1 przyjmuje siê nastêpuj¹ce sk³adniki:
 przyjêcie 1 m3 cieków: 3,84 z³ brutto,
 dojazd do szamba: zgodnie z cennikiem wykonawcy us³ugi.
3. W przypadku wspólnego szamba dla wielu w³acicieli
lub wspó³w³acicieli nieruchomoci, obci¹¿enie kosztami, o których mowa w ust. 1 bêdzie nastêpowa³o
proporcjonalnie do iloci stale zamieszkuj¹cych osób
w danej nieruchomoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1016, 1017
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§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kolbudy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowum Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

1017
UCHWA£A Nr XXXI/1059/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Leszczynki.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
w zwi¹zku ze Statutem Miasta Gdyni (t.j. MRMG z 1999 r.
Nr 26, poz. 426 z pó¿n. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Leszczynki w brzmieniu,
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miasta Gdyni XXVIII/457/96
z dnia 27 listopada 1996 r. (MRMG nr 32/96, poz. 252).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXI/1059/01
z dnia 27 czerwca 2001 r.
STATUT DZIELNICY LESZCZYNKI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Dzielnica Leszczynki zwana dalej Dzielnic¹ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Dzielnica nie posiada osobowoci prawnej.
3. Granice Dzielnicy okrela Statut Miasta Gdyni.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warun-

ków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury i wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania i
rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
1. Organem uchwa³odawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy zwana dalej Rad¹.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem, wybierany przez Radê.
§4
1. Kadencja Rady trwa do koñca odpowiedniej kadencji
Rady Miasta.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê Dzielnicy
Zarz¹du nastêpnej kadencji.
§5
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê Dzielnicy przed
up³ywem jej kadencji.
§6
Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
RADA I JEJ KOMISJE
§7
Do w³aciwoci Rady Dzielnicy nale¿y:
a) wybór przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza,
b) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
c) wystêpowanie do Rady Miasta o zmianê Statutu Dzielnicy,
d) uchwalanie Regulaminu Obrad Rady,
e) wybór komisji merytorycznych,
f) wystêpowanie do Rady Miasta i Zarz¹du Miasta z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta
na terenie Dzielnicy,
g) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy,
h) wspó³praca z innymi Radami Dzielnic,
i) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie zainteresowania Dzielnicy,
j) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych przez
Zarz¹d Miasta,
k) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic i placów,
l) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta w celu zatwierdzenia,
m) opiniowanie za³o¿eñ i projektów planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy oraz zmian do tych
planów.
§8
Rada w drodze uchwa³y przyjmuje plan wykorzystania
rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy.
§9
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta Gdyni.
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3. Radni Dzielnicy pracuj¹ na sesjach Rady oraz w powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
KOMISJE RADY
§ 10
1. Rada Dzielnicy mo¿e powo³ywaæ sta³e komisje merytoryczne, zgodnie z zakresem zadañ okrelonych § 2,
ustalaj¹c ich zakres dzia³ania i sk³ad osobowy w drodze uchwa³y.
2. Do komisji merytorycznych radni zg³aszaj¹ siê wed³ug
w³asnego uznania, przy czym radny ma obowi¹zek nale¿eæ co najmniej do jednej komisji sta³ej.
3. Odwo³anie cz³onka komisji odbywa siê na wniosek
komisji w trybie uchwa³y Rady.
§ 11
W miarê potrzeb Rada powo³uje merytoryczne komisje dorane. Cel i czas ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy
Rada okrela w uchwale o ich powo³aniu.
§ 12
1. Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Komisja mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego komisji na
wniosek 1/4 ustalonego sk³adu komisji w trybie okrelonym w ust. 1.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 16

1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym w obecnoci co najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady.
2. Na wniosek radnych Rada mo¿e uchwaliæ przeprowadzenie g³osowania tajnego.
§ 17
Tryb obrad Rady okrela Regulamin Obrad Rady uchwalony w ci¹gu 3 miesiêcy od ukonstytuowania siê Rady,
zawieraj¹cy w szczególnoci:
a) tryb ustalania i zatwierdzania porz¹dku obrad,
b) tryb zg³aszania i rozpatrywania przez Radê wniosków
zg³aszanych podczas sesji,
c) zasady udzielania g³osu podczas sesji Rady,
d) zasady g³osowania,
e) szczegó³owy tryb prac sta³ych i doranych komisji
merytorycznych.
ZARZ¥D I ZAKRES JEGO KOMPETENCJI
§ 18
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) przewodnicz¹cy,
b) 2 wiceprzewodnicz¹cych,
c) sekretarz.

§ 13

§ 19

1. Komisje pracuj¹ na swoich posiedzeniach.
2. Komisje przedk³adaj¹ Radzie plany swoich prac oraz
sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu
komisji w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia przewodnicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem biura.
5. W pracach komisji sta³ych mo¿e braæ udzia³ radny spoza sk³adu komisji, jednak¿e bez prawa udzia³u w g³osowaniach.

1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego Zarz¹du bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz wybierani s¹
przez Radê sporód radnych Dzielnicy na wniosek przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci ½ ustawowego sk³adu
Rady.

SESJE RADY
§ 14
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
3. Sesje Rady zwo³ywane s¹ przez Zarz¹d z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 sk³adu Rady w
terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. W przypadku niedope³nienia przez Zarz¹d wymogu
zwo³ania sesji, posiedzenie Rady jest zwo³ywane przez
Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
5. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane.
§ 15
1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane s¹ przekazywane radnym w biurze Rady w terminie co najmniej 7 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady podaje do wiadomoci publicznej termin,
miejsce i planowany przedmiot obrad Rady w formie
og³oszenia w siedzibie Rady na co najmniej 7 dni przed
dat¹ rozpoczêcia sesji.

§ 20
1. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego wiêkszoci¹
2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Rezygnacja, odwo³anie lub wyganiêcie mandatu przewodnicz¹cego Zarz¹du jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
3. Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza na pisemny i uzasadniony wniosek przewodnicz¹cego lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady oraz posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu z wiceprzewodnicz¹cych Zarz¹du.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2 Rada i
Zarz¹d wybieraj¹ ka¿dorazowo ze swojego grona przewodnicz¹cych sesji i posiedzeñ, którzy przewodnicz¹
Sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 22

§2

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) przygotowanie projektów uchwa³ Rady oraz materia³ów na sesje,
b) zwo³ywanie sesji Rady,
c) wykonywanie uchwa³ Rady,
d) reprezentowanie Dzielnicy wobec Rady Miasta i Zarz¹du Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³,
e) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.

Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miasta Gdyni XXVIII/461/96
z dnia 27 listopada 1996 r. (MRMG nr 33/96, poz. 256).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 23

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach przy obecnoci co
najmniej 3 cz³onków.
2. Uchwa³y Zarz¹du podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej iloci g³osów decyduje
g³os przewodnicz¹cego.

Za³¹cznik
do uchwa³y Rady Miasta Gdyni
Nr XXXI/1060/01
z dnia 27 czerwca 2001 r.

§ 24
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje przewodnicz¹cy z w³asnej
inicjatywy, na wniosek cz³onka Zarz¹du.
2. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
3. Na ¿yczenie radnego Dzielnicy Zarz¹d ma obowi¹zek
zapraszaæ go na swoje posiedzenia.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ inne osoby zaproszone lub wyznaczone przez cz³onków Zarz¹du do referowania spraw zwi¹zanych z tematyk¹ posiedzeñ.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 25
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie przepisy Za³¹cznika nr 9 do Statutu
Miasta Gdyni.

1018
UCHWA£A Nr XXXI/1060/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Oksywie.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
w zwi¹zku ze Statutem Miasta Gdyni (t.j. MRMG z 1999 r.
Nr 26, poz. 426 z pó¿n. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Oksywie w brzmieniu,
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

STATUT DZIELNICY OKSYWIE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Dzielnica Oksywie zwana dalej Dzielnic¹ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Dzielnica nie posiada osobowoci prawnej.
3. Granice Dzielnicy okrela Statut Miasta Gdyni.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury i wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania i
rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
1. Organem uchwa³odawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy zwana dalej Rad¹.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem, wybierany przez Radê.
§4
1. Kadencja Rady trwa do koñca odpowiedniej kadencji
Rady Miasta.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê Dzielnicy
Zarz¹du nastêpnej kadencji.
§5
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê Dzielnicy przed
up³ywem jej kadencji.
§6
Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
RADA I JEJ KOMISJE
§7
Do w³aciwoci Rady Dzielnicy nale¿y:
a) wybór przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza,
b) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
c) wystêpowanie do Rady Miasta o zmianê Statutu Dzielnicy,
d) uchwalanie Regulaminu Obrad Rady,
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e) wybór komisji merytorycznych,
f) wystêpowanie do Rady Miasta i Zarz¹du Miasta z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta
na terenie Dzielnicy,
g) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy,
h) wspó³praca z innymi Radami Dzielnic,
i) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie zainteresowania Dzielnicy,
j) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych przez
Zarz¹d Miasta,
k) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic i placów,
l) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta w celu zatwierdzenia,
m) opiniowanie za³o¿eñ i projektów planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy oraz zmian do tych
planów.
§8
Rada w drodze uchwa³y przyjmuje plan wykorzystania
rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy.
§9
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta Gdyni.
3. Radni Dzielnicy pracuj¹ na sesjach Rady oraz w powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
KOMISJE RADY
§ 10
1. Rada Dzielnicy mo¿e powo³ywaæ sta³e komisje merytoryczne, zgodnie z zakresem zadañ okrelonych § 2,
ustalaj¹c ich zakres dzia³ania i sk³ad osobowy w drodze uchwa³y.
2. Do komisji merytorycznych radni zg³aszaj¹ siê wed³ug
w³asnego uznania, przy czym radny ma obowi¹zek nale¿eæ co najmniej do jednej komisji sta³ej.
3. Odwo³anie cz³onka komisji odbywa siê na wniosek
komisji w trybie uchwa³y Rady.
§ 11
W miarê potrzeb Rada powo³uje merytoryczne komisje dorane. Cel i czas ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy
Rada okrela w uchwale o ich powo³aniu.
§ 12
1. Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Komisja mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego komisji na
wniosek 1/4 ustalonego sk³adu komisji w trybie okrelonym w ust. 1.
§ 13
1. Komisje pracuj¹ na swoich posiedzeniach.
2. Komisje przedk³adaj¹ Radzie plany swoich prac oraz
sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³a-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

snej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu
komisji w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia przewodnicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem biura.
5. W pracach komisji sta³ych mo¿e braæ udzia³ radny spoza sk³adu komisji, jednak¿e bez prawa udzia³u w g³osowaniach.
SESJE RADY
§ 14
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
3. Sesje Rady zwo³ywane s¹ przez Zarz¹d z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 sk³adu Rady w
terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. W przypadku niedope³nienia przez Zarz¹d wymogu
zwo³ania sesji, posiedzenie Rady jest zwo³ywane przez
Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
5. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane.
§ 15
1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane s¹ przekazywane radnym w biurze Rady w terminie co najmniej 7 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady podaje do wiadomoci publicznej termin,
miejsce i planowany przedmiot obrad Rady w formie
og³oszenia w siedzibie Rady na co najmniej 7 dni przed
dat¹ rozpoczêcia sesji.
§ 16
1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym w obecnoci co najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady.
2. Na wniosek radnych Rada mo¿e uchwaliæ przeprowadzenie g³osowania tajnego.
§ 17
Tryb obrad Rady okrela Regulamin Obrad Rady
uchwalony w ci¹gu 3 miesiêcy od ukonstytuowania siê
Rady, zawieraj¹cy w szczególnoci:
a) tryb ustalania i zatwierdzania porz¹dku obrad,
b) tryb zg³aszania i rozpatrywania przez Radê wniosków
zg³aszanych podczas sesji,
c) zasady udzielania g³osu podczas sesji Rady,
d) zasady g³osowania,
e) szczegó³owy tryb prac sta³ych i doranych komisji
merytorycznych.
ZARZ¥D I ZAKRES JEGO KOMPETENCJI
§ 18
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) przewodnicz¹cy,
b) 2 wiceprzewodnicz¹cych,
c) sekretarz.
§ 19
1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego Zarz¹du bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz wybierani s¹
przez Radê sporód radnych Dzielnicy na wniosek przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci 1/2 ustawowego sk³adu
Rady.
§ 20
1. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego wiêkszoci¹
2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Rezygnacja, odwo³anie lub wyganiêcie mandatu przewodnicz¹cego Zarz¹du jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
3. Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza na pisemny i uzasadniony wniosek przewodnicz¹cego lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady oraz posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu z wiceprzewodnicz¹cych Zarz¹du.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2 Rada i
Zarz¹d wybieraj¹ ka¿dorazowo ze swojego grona przewodnicz¹cych sesji i posiedzeñ, którzy przewodnicz¹
Sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
§ 22
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) przygotowanie projektów uchwa³ Rady oraz materia³ów na sesje,
b) zwo³ywanie sesji Rady,
c) wykonywanie uchwa³ Rady,
d) reprezentowanie Dzielnicy wobec Rady Miasta i Zarz¹du Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³,
e) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 25
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie przepisy Za³¹cznika nr 9 do Statutu
Miasta Gdyni.

1019
UCHWA£A Nr XXXI/1061/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Wielki Kack.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
w zwi¹zku ze Statutem Miasta Gdyni (t.j. MRMG z 1999 r.
Nr 26, poz. 426 z pó¿n. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Wielki Kack w brzmieniu, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miasta Gdyni XXVIII/453/96
z dnia 27 listopada 1996 r. (MRMG nr 32/96, poz. 248).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 23
1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach przy obecnoci co
najmniej 3 cz³onków.
2. Uchwa³y Zarz¹du podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej iloci g³osów decyduje
g³os przewodnicz¹cego.
§ 24
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje przewodnicz¹cy z w³asnej
inicjatywy, na wniosek cz³onka Zarz¹du.
2. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
3. Na ¿yczenie radnego Dzielnicy Zarz¹d ma obowi¹zek
zapraszaæ go na swoje posiedzenia.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ inne osoby zaproszone lub wyznaczone przez cz³onków Zarz¹du do referowania spraw zwi¹zanych z tematyk¹ posiedzeñ.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Rady Miasta Gdyni
Nr XXXI/1061/01
z dnia 27 czerwca 2001 r.
STATUT DZIELNICY WIELKI KACK
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Dzielnica Wielki Kack zwana dalej Dzielnic¹ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Dzielnica nie posiada osobowoci prawnej.
3. Granice Dzielnicy okrela Statut Miasta Gdyni.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edu-
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kacji, kultury i wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania i
rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
1. Organem uchwa³odawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy zwana dalej Rad¹.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem, wybierany przez Radê.
§4
1. Kadencja Rady trwa do koñca odpowiedniej kadencji
Rady Miasta.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê Dzielnicy
Zarz¹du nastêpnej kadencji.
§5
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê Dzielnicy przed
up³ywem jej kadencji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
KOMISJE RADY
§ 10

1. Rada Dzielnicy mo¿e powo³ywaæ sta³e komisje merytoryczne, zgodnie z zakresem zadañ okrelonych § 2,
ustalaj¹c ich zakres dzia³ania i sk³ad osobowy w drodze uchwa³y.
2. Do komisji merytorycznych radni zg³aszaj¹ siê wed³ug
w³asnego uznania, przy czym radny ma obowi¹zek nale¿eæ co najmniej do jednej komisji sta³ej.
3. Odwo³anie cz³onka komisji odbywa siê na wniosek
komisji w trybie uchwa³y Rady.
§ 11
W miarê potrzeb Rada powo³uje merytoryczne komisje dorane. Cel i czas ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy
Rada okrela w uchwale o ich powo³aniu.
§ 12

RADA I JEJ KOMISJE

1. Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Komisja mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego komisji
na wniosek 1/4 ustalonego sk³adu komisji w trybie okrelonym w ust. 1.

§7

§ 13

Do w³aciwoci Rady Dzielnicy nale¿y:
a) wybór przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza,
b) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
c) wystêpowanie do Rady Miasta o zmianê Statutu Dzielnicy,
d) uchwalanie Regulaminu Obrad Rady,
e) wybór komisji merytorycznych,
f) wystêpowanie do Rady Miasta i Zarz¹du Miasta z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta
na terenie Dzielnicy,
g) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy,
h) wspó³praca z innymi Radami Dzielnic,
i) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie zainteresowania Dzielnicy,
j) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych przez
Zarz¹d Miasta,
k) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic i placów,
l) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta w celu zatwierdzenia,
m) opiniowanie za³o¿eñ i projektów planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy oraz zmian do tych
planów.

1. Komisje pracuj¹ na swoich posiedzeniach.
2. Komisje przedk³adaj¹ Radzie plany swoich prac oraz
sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu
komisji w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia przewodnicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem biura.
5. W pracach komisji sta³ych mo¿e braæ udzia³ radny spoza sk³adu komisji, jednak¿e bez prawa udzia³u w g³osowaniach.

§6
Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.

§8
Rada w drodze uchwa³y przyjmuje plan wykorzystania
rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy.
§9
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta Gdyni.
3. Radni Dzielnicy pracuj¹ na sesjach Rady oraz w powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.

SESJE RADY
§ 14
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
3. Sesje Rady zwo³ywane s¹ przez Zarz¹d z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 sk³adu Rady w
terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. W przypadku niedope³nienia przez Zarz¹d wymogu
zwo³ania sesji, posiedzenie Rady jest zwo³ywane przez
Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
5. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane.
§ 15
1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane s¹ przekazywane radnym w biurze Rady w terminie co najmniej 7 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady podaje do wiadomoci publicznej termin,
miejsce i planowany przedmiot obrad Rady w formie
og³oszenia w siedzibie Rady na co najmniej 7 dni przed
dat¹ rozpoczêcia sesji.
§ 16
1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady podej-
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mowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym w obecnoci co najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady.
2. Na wniosek radnych Rada mo¿e uchwaliæ przeprowadzenie g³osowania tajnego.
§ 17
Tryb obrad Rady okrela Regulamin Obrad Rady uchwalony w ci¹gu 3 miesiêcy od ukonstytuowania siê Rady,
zawieraj¹cy w szczególnoci:
a) tryb ustalania i zatwierdzania porz¹dku obrad,
b) tryb zg³aszania i rozpatrywania przez Radê wniosków
zg³aszanych podczas sesji,
c) zasady udzielania g³osu podczas sesji Rady,
d) zasady g³osowania,
e) szczegó³owy tryb prac sta³ych i doranych komisji
merytorycznych.
ZARZ¥D I ZAKRES JEGO KOMPETENCJI
§ 18
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) przewodnicz¹cy,
b) 2 wiceprzewodnicz¹cych,
c) sekretarz.
§ 19
1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego Zarz¹du bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz wybierani s¹
przez Radê sporód radnych Dzielnicy na wniosek przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoúci ½ ustawowego sk³adu
Rady.
§ 20
1. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego wiêkszoci¹
2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Rezygnacja, odwo³anie lub wyganiêcie mandatu przewodnicz¹cego Zarz¹du jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
3. Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza na pisemny i uzasadniony wniosek przewodnicz¹cego lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady oraz posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu z wiceprzewodnicz¹cych Zarz¹du.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2 Rada i
Zarz¹d wybieraj¹ ka¿dorazowo ze swojego grona przewodnicz¹cych sesji i posiedzeñ, którzy przewodnicz¹
Sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
§ 22
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
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a) przygotowanie projektów uchwa³ Rady oraz materia³ów na sesje,
b) zwo³ywanie sesji Rady,
c) wykonywanie uchwa³ Rady,
d) reprezentowanie Dzielnicy wobec Rady Miasta i Zarz¹du Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³,
e) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.
§ 23
1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach przy obecnoci co
najmniej 3 cz³onków.
2. Uchwa³y Zarz¹du podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej iloci g³osów decyduje
g³os przewodnicz¹cego.
§ 24
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje przewodnicz¹cy z w³asnej
inicjatywy, na wniosek cz³onka Zarz¹du.
2. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
3. Na ¿yczenie radnego Dzielnicy Zarz¹d ma obowi¹zek
zapraszaæ go na swoje posiedzenia.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ inne osoby zaproszone lub wyznaczone przez cz³onków Zarz¹du do referowania spraw zwi¹zanych z tematyk¹ posiedzeñ.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 25
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie przepisy Za³¹cznika nr 9 do Statutu
Miasta Gdyni.

1020
UCHWA£A Nr XXXI/1062/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Ma³y Kack.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
w zwi¹zku ze Statutem Miasta Gdyni (t.j. MRMG z 1999 r.
Nr 26, poz. 426 z pó¿n. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Ma³y Kack w brzmieniu,
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
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STATUT DZIELNICY MA£Y KACK
POSTANOWIENIA OGÓLNE

d) uchwalanie Regulaminu Obrad Rady,
e) wybór komisji merytorycznych,
f) wystêpowanie do Rady Miasta i Zarz¹du Miasta z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta
na terenie Dzielnicy,
g) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy,
h) wspó³praca z innymi Radami Dzielnic,
i) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie zainteresowania Dzielnicy,
j) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych przez
Zarz¹d Miasta,
k) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic i placów,
l) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta w celu zatwierdzenia,
m) opiniowanie za³o¿eñ i projektów planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy oraz zmian do tych
planów.

§1

§8

1. Dzielnica Ma³y Kack zwana dalej Dzielnic¹ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Dzielnica nie posiada osobowoci prawnej.
3. Granice Dzielnicy okrela Statut Miasta Gdyni.

Rada w drodze uchwa³y przyjmuje plan wykorzystania
rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy.

§2

1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta Gdyni.
3. Radni Dzielnicy pracuj¹ na sesjach Rady oraz w powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.

§2
Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miasta Gdyni XXVIII/459/96
z dnia 27 listopada 1996 r. (MRMG nr 32/96, poz. 254).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Rady Miasta Gdyni
Nr XXXI/1062/01
z dnia 27 czerwca 2001 r.

Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury i wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania i
rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
1. Organem uchwa³odawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy zwana dalej Rad¹.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem, wybierany przez Radê.

§9

KOMISJE RADY
§ 10

1. Kadencja Rady trwa do koñca odpowiedniej kadencji
Rady Miasta.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê Dzielnicy
Zarz¹du nastêpnej kadencji.

1. Rada Dzielnicy mo¿e powo³ywaæ sta³e komisje merytoryczne, zgodnie z zakresem zadañ okrelonych § 2,
ustalaj¹c ich zakres dzia³ania i sk³ad osobowy w drodze uchwa³y.
2. Do komisji merytorycznych radni zg³aszaj¹ siê wed³ug
w³asnego uznania, przy czym radny ma obowi¹zek nale¿eæ co najmniej do jednej komisji sta³ej.
3. Odwo³anie cz³onka komisji odbywa siê na wniosek
komisji w trybie uchwa³y Rady.

§5

§ 11

Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê Dzielnicy przed
up³ywem jej kadencji.

W miarê potrzeb Rada powo³uje merytoryczne komisje dorane. Cel i czas ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy
Rada okrela w uchwale o ich powo³aniu.

§4

§6
Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
RADA I JEJ KOMISJE
§7
Do w³aciwoci Rady Dzielnicy nale¿y:
a) wybór przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza,
b) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
c) wystêpowanie do Rady Miasta o zmianê Statutu Dzielnicy,

§ 12
1. Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Komisja mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego komisji na
wniosek 1/4 ustalonego sk³adu komisji w trybie okrelonym w ust. 1.
§ 13
1. Komisje pracuj¹ na swoich posiedzeniach.
2. Komisje przedk³adaj¹ Radzie plany swoich prac oraz
sprawozdania z dzia³alnoci.
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3. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu
komisji w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia przewodnicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem biura.
5. W pracach komisji sta³ych mo¿e braæ udzia³ radny spoza sk³adu komisji, jednak¿e bez prawa udzia³u w g³osowaniach.
SESJE RADY
§ 14
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
3. Sesje Rady zwo³ywane s¹ przez Zarz¹d z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 sk³adu Rady w
terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. W przypadku niedope³nienia przez Zarz¹d wymogu
zwo³ania sesji, posiedzenie Rady jest zwo³ywane przez
Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
5. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane.
§ 15
1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane s¹ przekazywane radnym w biurze Rady w terminie co najmniej 7 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady podaje do wiadomoci publicznej termin,
miejsce i planowany przedmiot obrad Rady w formie
og³oszenia w siedzibie Rady na co najmniej 7 dni przed
dat¹ rozpoczêcia sesji.
§ 16
1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym w obecnoci co najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady.
2. Na wniosek radnych Rada mo¿e uchwaliæ przeprowadzenie g³osowania tajnego.
§ 17
Tryb obrad Rady okrela Regulamin Obrad Rady uchwalony w ci¹gu 3 miesiêcy od ukonstytuowania siê Rady,
zawieraj¹cy w szczególnoci:
a) tryb ustalania i zatwierdzania porz¹dku obrad,
b) tryb zg³aszania i rozpatrywania przez Radê wniosków
zg³aszanych podczas sesji,
c) zasady udzielania g³osu podczas sesji Rady,
d) zasady g³osowania,
e) szczegó³owy tryb prac sta³ych i doranych komisji
merytorycznych.
ZARZ¥D I ZAKRES JEGO KOMPETENCJI
§ 18
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) przewodnicz¹cy,
b) 2 wiceprzewodnicz¹cych,
c) sekretarz.
§ 19
1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego Zarz¹du bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz wybierani s¹
przez Radê sporód radnych Dzielnicy na wniosek przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci 1/2 ustawowego sk³adu
Rady.
§ 20
1. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego wiêkszoci¹
2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Rezygnacja, odwo³anie lub wyganiêcie mandatu przewodnicz¹cego Zarz¹du jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
3. Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza na pisemny i uzasadniony wniosek przewodnicz¹cego lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady oraz posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu z wiceprzewodnicz¹cych Zarz¹du.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2 Rada i
Zarz¹d wybieraj¹ ka¿dorazowo ze swojego grona przewodnicz¹cych sesji i posiedzeñ, którzy przewodnicz¹
Sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
§ 22
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) przygotowanie projektów uchwa³ Rady oraz materia³ów na sesje,
b) zwo³ywanie sesji Rady,
c) wykonywanie uchwa³ Rady,
d) reprezentowanie Dzielnicy wobec Rady Miasta i Zarz¹du Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³,
e) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.
§ 23
1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach przy obecnoci co
najmniej 3 cz³onków.
2. Uchwa³y Zarz¹du podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej iloci g³osów decyduje
g³os przewodnicz¹cego.
§ 24
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje przewodnicz¹cy z w³asnej
inicjatywy, na wniosek cz³onka Zarz¹du.
2. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
3. Na ¿yczenie radnego Dzielnicy Zarz¹d ma obowi¹zek
zapraszaæ go na swoje posiedzenia.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ inne osoby zaproszone lub wyznaczone przez cz³onków Zarz¹du do referowania spraw zwi¹zanych z tematyk¹ posiedzeñ.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
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§ 25

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie przepisy Za³¹cznika nr 9 do Statutu
Miasta Gdyni.

1021
UCHWA£A Nr XXXI/1063/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Cisowa.
Dzia³aj¹c na podstawie artart. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
w zwi¹zku ze Statutem Miasta Gdyni (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 26, poz. 426 z pó¿n. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala,
co nastêpuje:
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pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania i
rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
1. Organem uchwa³odawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy zwana dalej Rad¹.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem, wybierany przez Radê.
§4
1. Kadencja Rady trwa do koñca odpowiedniej kadencji
Rady Miasta.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê Dzielnicy
Zarz¹du nastêpnej kadencji.
§5
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê Dzielnicy przed
up³ywem jej kadencji.
§6
Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
RADA I JEJ KOMISJE
§7

STATUT DZIELNICY CISOWA
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Do w³aciwoci Rady Dzielnicy nale¿y:
a) wybór przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza,
b) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
c) wystêpowanie do Rady Miasta o zmianê Statutu Dzielnicy,
d) uchwalanie Regulaminu Obrad Rady,
e) wybór komisji merytorycznych,
f) wystêpowanie do Rady Miasta i Zarz¹du Miasta z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta
na terenie Dzielnicy,
g) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy,
h) wspó³praca z innymi Radami Dzielnic,
i) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie zainteresowania Dzielnicy,
j) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych przez
Zarz¹d Miasta,
k) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic i placów,
l) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta w celu zatwierdzenia,
m) opiniowanie za³o¿eñ i projektów planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy oraz zmian do tych
planów.

§1

§8

1. Dzielnica Cisowa zwana dalej Dzielnic¹ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Dzielnica nie posiada osobowoci prawnej.
3. Granice Dzielnicy okrela Statut Miasta Gdyni.

Rada w drodze uchwa³y przyjmuje plan wykorzystania
rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy.

§2

1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy na zebraniach i dy¿urach.
2. Radni Dzielnicy wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta Gdyni.
3. Radni Dzielnicy pracuj¹ na sesjach Rady oraz w powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.

§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Cisowa w brzmieniu, jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miasta Gdyni XXXIII/541/97
z dnia 30 kwietnia 1997 r. (MRMG nr 13/97, poz. 79).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Rady Miasta Gdyni
Nr XXXI/1063/01
z dnia 27 czerwca 2001 r.

Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury i wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia,

§9

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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KOMISJE RADY
§ 10
1. Rada Dzielnicy mo¿e powo³ywaæ sta³e komisje merytoryczne, zgodnie z zakresem zadañ okrelonych § 2,
ustalaj¹c ich zakres dzia³ania i sk³ad osobowy w drodze uchwa³y.
2. Do komisji merytorycznych radni zg³aszaj¹ siê wed³ug
w³asnego uznania, przy czym radny ma obowi¹zek nale¿eæ co najmniej do jednej komisji sta³ej.
3. Odwo³anie cz³onka komisji odbywa siê na wniosek
komisji w trybie uchwa³y Rady.
§ 11
W miarê potrzeb Rada powo³uje merytoryczne komisje dorane. Cel i czas ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy
Rada okrela w uchwale o ich powo³aniu.
§ 12
1. Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Komisja mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego komisji na
wniosek 1/4 ustalonego sk³adu komisji w trybie okrelonym w ust. 1.
§ 13
1. Komisje pracuj¹ na swoich posiedzeniach.
2. Komisje przedk³adaj¹ Radzie plany swoich prac oraz
sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu
komisji w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia przewodnicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem biura.
5. W pracach komisji sta³ych mo¿e braæ udzia³ radny spoza sk³adu komisji, jednak¿e bez prawa udzia³u w g³osowaniach.
SESJE RADY
§ 14
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
3. Sesje Rady zwo³ywane s¹ przez Zarz¹d z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 sk³adu Rady w
terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. W przypadku niedope³nienia przez Zarz¹d wymogu
zwo³ania sesji, posiedzenie Rady jest zwo³ywane przez
Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
5. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane.

mowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym w obecnoci co najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady.
2. Na wniosek radnych Rada mo¿e uchwaliæ przeprowadzenie g³osowania tajnego.
§ 17
Tryb obrad Rady okrela Regulamin Obrad Rady
uchwalony w ci¹gu 3 miesiêcy od ukonstytuowania siê
Rady, zawieraj¹cy w szczególnoci:
a) tryb ustalania i zatwierdzania porz¹dku obrad,
b) tryb zg³aszania i rozpatrywania przez Radê wniosków
zg³aszanych podczas sesji,
c) zasady udzielania g³osu podczas sesji Rady,
d) zasady g³osowania,
e) szczegó³owy tryb prac sta³ych i doranych komisji
merytorycznych.
ZARZ¥D I ZAKRES JEGO KOMPETENCJI
§ 18
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) przewodnicz¹cy,
b) 2 wiceprzewodnicz¹cych,
c) sekretarz.
§ 19
1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego Zarz¹du bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz wybierani s¹
przez Radê sporód radnych Dzielnicy na wniosek przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci 1/2 ustawowego sk³adu
Rady.
§ 20
1. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego wiêkszoci¹
2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Rezygnacja, odwo³anie lub wyganiêcie mandatu przewodnicz¹cego Zarz¹du jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
3. Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza na pisemny i uzasadniony wniosek przewodnicz¹cego lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 21

1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane s¹ przekazywane radnym w biurze Rady w terminie co najmniej 7 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady podaje do wiadomoci publicznej termin,
miejsce i planowany przedmiot obrad Rady w formie
og³oszenia w siedzibie Rady na co najmniej 7 dni przed
dat¹ rozpoczêcia sesji.

1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady oraz posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu z wiceprzewodnicz¹cych Zarz¹du.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2 Rada i
Zarz¹d wybieraj¹ ka¿dorazowo ze swojego grona przewodnicz¹cych sesji i posiedzeñ, którzy przewodnicz¹
Sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.

§ 16

§ 22

§ 15

1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady podej-

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
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a) przygotowanie projektów uchwa³ Rady oraz materia³ów na sesje,
b) zwo³ywanie sesji Rady,
c) wykonywanie uchwa³ Rady,
d) reprezentowanie Dzielnicy wobec Rady Miasta i Zarz¹du Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³,
e) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.
§ 23
1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach przy obecnoci co
najmniej 3 cz³onków.
2. Uchwa³y Zarz¹du podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej iloci g³osów decyduje
g³os przewodnicz¹cego.
§ 24
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje przewodnicz¹cy z w³asnej
inicjatywy, na wniosek cz³onka Zarz¹du.
2. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
3. Na ¿yczenie radnego Dzielnicy Zarz¹d ma obowi¹zek
zapraszaæ go na swoje posiedzenia.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ inne osoby zaproszone lub wyznaczone przez cz³onków Zarz¹du do referowania spraw zwi¹zanych z tematyk¹ posiedzeñ.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 25
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie przepisy Za³¹cznika nr 9 do Statutu
Miasta Gdyni.

1022
UCHWA£A Nr 228/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 6 lipca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Nowym
Stawie w sprawie okrelenia zasad zbywania lokali
mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Nowy
Staw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz art. 34, art. 68 i
art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.)
 Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê dotychczasow¹ treæ uchwa³y Nr 49/99

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 marca 1999 r.
w nastêpuj¹cy sposób:
1. Skrela siê dotychczasow¹ treæ § 10 ust. 2 uchwa³y i wpisuje siê w to miejsce:
2. Udziela siê dodatkowej bonifikaty w wysokoci
20% pod warunkiem z³o¿enia wniosku o wykup
lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego
(jednolokalowego) w terminie od dnia
01.07.2001 r. - do dnia 31.12.2002 r.
§2
W pozosta³ym zakresie Uchwa³a pozostaje bez zmian.
§3
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

1023
UCHWA£A Nr XXV/133 /2001
Rady Powiatu Gdañskiego
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych Powiatu Gdañskiego z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie
stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa i
udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz
okrelenia organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 34 a ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z póñ. zm.) i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada
Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty wierzytelnoci jednostek organizacyjnych Powiatu Gdañskiego z
tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, zwanych dalej wierzytelnociami, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926 z pón. zm.) przypadaj¹cych na podstawie przepisów szczególnych:
1) powiatowym jednostkom bud¿etowym,
2) powiatowym zak³adom bud¿etowym,
3) gospodarstwom pomocniczym powiatowych jednostek bud¿etowych,
4) rodkom specjalnym powiatowych jednostek bud¿etowych,
5) powiatowym funduszom celowym
od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej 
zwanych dalej d³u¿nikami.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2
1. Wierzytelnoci mog¹ byæ umarzane w ca³oci lub czêci je¿eli:
1) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik  osoba fizyczna zmar³, nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
2) d³u¿nik  osoba prawna zosta³ wykrelony z w³aciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ wierzytelnoci, a odpowiedzialnoæ z tytu³u wierzytelnoci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) wierzytelnoæ nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania upad³ociowego lub likwidacyjnego,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
5) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji lub
interesom publicznym.
2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 5 mo¿e nast¹piæ na wniosek
d³u¿nika, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4 równie¿ z urzêdu.
3. Umorzenie wierzytelnoci, za któr¹ dopowiadaj¹ solidarnie wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik mo¿e nast¹piæ, gdy okolicznoci uzasadniaj¹ce umorzenie wymienione w ust.
1 zachodz¹ wobec wszystkich d³u¿ników.
§3
1. Do umarzania wierzytelnoci uprawnieni s¹:
1) Zarz¹d Powiatu Gdañskiego  w odniesieniu do wierzytelnoci przypadaj¹cych jednostkom organizacyjnym powiatu, je¿eli wierzytelnoæ przekracza jednorazowo 5.000 z³, a nie przekracza 10.000 z³,
2) Zarz¹d Powiatu Gdañskiego  w odniesieniu do wierzytelnoci przypadaj¹cych jednostkom organizacyjnym powiatu, je¿eli wierzytelnoæ przekracza jednorazowo 10.000 z³, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Bud¿etu i Polityki Gospodarczej,
3) kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
Gdañskiego w odniesieniu do wierzytelnoci przypadaj¹cych jednostkom organizacyjnym powiatu,
je¿eli wierzytelnoæ nie przekracza jednorazowo
5.000 z³
2. Przez kwotê wierzytelnoci, o której mowa w ust. 1,
rozumie siê nale¿noæ g³ówn¹ wraz z odsetkami od tych
nale¿noci i innymi nale¿nociami ubocznymi, ustalon¹ wed³ug stanu na dzieñ wydania decyzji lub zawarcia porozumienia (ugody).
3. Kwoty wierzytelnoci tego samego d³u¿nika wynikaj¹ce z ró¿nych tytu³ów nie ulegaj¹ kumulacji.
§4
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi osoby i organy wymienione w
§ 3, na wniosek d³u¿nika, mog¹ jednorazowo odraczaæ
terminy zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci, albo
roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci wierzytelnoci na
raty na okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy, licz¹c od dnia
z³o¿enia wniosku.
2. Od wierzytelnoci o charakterze administracyjno-prawnym, których termin zap³aty odroczono lub które roz-

³o¿ono na raty, pobiera siê 50% nale¿nych odsetek za
zw³okê, liczonych za okres od dnia z³o¿enia wniosku
do dnia zastosowania ulgi.
3. Od wierzytelnoci o charakterze cywilno-prawnym,
których termin zap³aty odroczono lub których sp³atê
roz³o¿ono na raty, pobiera siê za zw³okê 50% zastrze¿onych w umowie odsetek umownych, a w przypadku
braku ich zastrze¿enia 50% odsetek ustawowych, liczonych od dnia z³o¿enia wniosku do dnia zastosowania ulgi.
4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub roz³o¿enia na raty odsetki liczone s¹ w pe³nej
wysokoci, do dnia dokonania wp³aty. Bieg naliczania
odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia z³o¿enia
wniosku do dnia dorêczenia d³u¿nikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.
5. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wysokoci wierzytelnoci, której termin p³atnoci odroczono albo nie sp³aci w pe³nej wysokoci ustalonych
rat, wierzytelnoæ pozosta³a do zap³aty staje siê wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi
lub umownymi.
§5
1. Umorzenie wierzytelnoci, a tak¿e udzielanie ulg w ich
sp³acaniu, o których mowa w § 4 nastêpuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjnym w drodze decyzji,
2) w odniesieniu do wierzytelnoci wynikaj¹cych ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia
(ugody).
2. Decyzja lub porozumienie (ugoda) o umorzenie wierzytelnoci musz¹ byæ poprzedzone postêpowaniem
wyjaniaj¹cym, które wyka¿e przynajmniej jedn¹ z przes³anek umorzenia wymienionych w § 2.
3. Je¿eli umorzenie dotyczy czêci wierzytelnoci, w decyzji umorzeniowej lub porozumieniu (ugodzie) okrela siê termin zap³aty pozosta³ej czêci wierzytelnoci.
4. W razie nie dotrzymania terminu zap³aty pozosta³ej
czêci wierzytelnoci przez d³u¿nika, decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.
§6
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu przekazuj¹ Zarz¹dowi Powiatu sprawozdania dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoci oraz odroczenia terminu sp³aty wierzytelnoci albo roz³o¿enia p³atnoci
na raty w terminach sk³adania kwartalnych sprawozdañ finansowych.
2. Zarz¹d Powiatu sporz¹dza zbiorcz¹ informacjê dotycz¹c¹ zakresu umarzanych wierzytelnoci wed³ug stanu na 31 grudnia ka¿dego roku i przedstawia Radzie
Powiatu przy rocznym sprawozdaniu z wykonania bud¿etu powiatu.
§7
Przepisów uchwa³y nie stosuje siê do wierzytelnoci
przypadaj¹cych jednostkom organizacyjnym powiatu,
których zasady i tryb umarzania, odraczania sp³aty oraz
rozk³adania na raty okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Gdañskiego.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§9

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Gdañskiego
R. wilski

W Statucie Miasta Gdyni, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXV/171/91 Rady Miasta Gdyni z dnia 8 maja
1991 r. w sprawie przyjêcia Statutu Miasta Gdyni (t.j.
MRMG z 1999 r. Nr 26, poz. 426, zm.: z 2000 r. Nr 28,
poz. 246, Nr 33, poz. 258) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:
1. Na podstawie upowa¿nieñ ustawowych organy
miasta stanowi¹ przepisy prawa miejscowego.
2. Zasady publikacji przepisów, o których mowa w
ust. 1, okrelaj¹ odrêbne przepisy.;
2) w § 14:
a) w ust. 3 dopisuje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu
absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem
uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium.,
b) w ust. 4 skróty pkt. zastêpuje siê skrótami ust.,
skrela siê s³owo bezwzglêdn¹, a po wyrazie
wiêkszoci¹ dopisuje siê s³owa ,co najmniej
3/5.;
3) w § 22
a) w ust. 1 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dopisuje siê s³owa  ,z zastrze¿eniem ust. 2,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach
Przewodnicz¹cy Rady Miasta mo¿e wyznaczyæ
inne miejsce sesji Rady, o czym informuje radnych, Zarz¹d Miasta i przewodnicz¹cych rad
dzielnic w zawiadomieniu o zwo³aniu sesji.;
4) w § 23
a) w ust. 2 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê s³owa z zastrze¿eniem przepisów szczególnych.,
b) skrela siê ust. 3;
5) w § 24
a) ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
Przewodnicz¹cy zarz¹dza tajnoæ obrad w przypadkach przewidzianych ustaw¹.;
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) osoby zaproszone przez Zarz¹d, Przewodnicz¹cego lub radnego,
c) w ust. 2 dodaje siê pkt 3 w brzmieniu :
3) przewodnicz¹cy rad dzielnic.,
d) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. Rada mo¿e wyraziæ zgodê na zabieranie g³osu przez zaproszonego na jego wniosek.
e) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Postanowienia ust. 3 stosuje siê odpowiednio
do przewodnicz¹cych rad dzielnic.
6) w § 26 w ust. 3 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i
dodaje siê s³owa z zastrze¿eniem przepisów szczególnych;
7) w § 28 skrela siê ust. 2;
8) w § 29
a) ust. 2 skrela siê s³owa spoza Rady, z wyj¹tkiem
protokolu z posiedzenia tajnego,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Uchwa³y Rady Miasta og³asza siê, a uchwa³y
Zarz¹du Miasta mog¹ byæ og³aszane, w Monitorze Rady Miasta Gdyni.;
9) w § 31
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ

1024
UCHWA£A Nr XXV/135/2001
Rady Powiatu Gdañskiego
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu
Gdañskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1
oraz art. 42 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z pón. zm.)
Rada Powiatu uchwala, co nastepuje:
§1
Do Statutu Powiatu Gdañskiego wprowadza siê § 6 a,
który otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
1. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów powiatu obejmuje w
szczególnoci prawo obywatela do uzyskiwania informacji, wsteêu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów
wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych,
w tym protoko³ów posiedzeñ organów powiatu i
komisji rady powiatu.
3. Zapewnia sie dostêp obywatelom do protoko³ów
rady, zarz¹du powiatu oraz komisji, poprzez ich
udostêpnienie w Biurze Rady i Zarz¹du Powiatu w
dniach i godzinach urzêdowania Starostwa Powiatowego.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Gdañskiego
R. wilski

1025
UCHWA£A Nr XXXII/1068/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian Statutu Miasta Gdyni.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r., Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miasta Gdyni uchwala, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10)

11)

12)

13)
14)
15)

Poz. 1025
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radni niebêd¹cy jej cz³onkami na zasadach okrelonych ustaw¹.,
b) dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
6. W pracach komisji mog¹ braæ udzia³, bez prawa do g³osowania, osoby spoza Rady, zapraszane przez przewodnicz¹cego komisji, na
wniosek cz³onków komisji.;
w § 34
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du, miejskich
jednostek organizacyjnych oraz organów dzielnic; w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹,
b) w ust. 3 po wyrazie udzielenia dopisuje siê s³owa lub nieudzielenia;
§ 42 otrzymuje brzmienie:
§ 42. Tryb odwo³ania Prezydenta i Zarz¹du, w tym
poszczególnych jego cz³onków, reguluj¹ odrêbne przepisy;
w § 43 ust. 2
a) w zdaniu pierwszym skrela siê s³owa:  ,w tym
ustalenia wynagrodzenia,,
b) w pkt 1, po przecinku, dodaje siê s³owa:  za wyj¹tkiem ustalania wynagrodzenia;
§ 44 otrzymuje brzmienie:
§ 44. Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady i realizuje zadania okrelone przepisami prawa.
w § 46 skrela siê ust. 2;
po § 55 dodaje siê rozdzia³ III.A. oraz § 55 a § 55 b w
brzmieniu:
III.A. Zasady dostêpu do informacji i dokumentów,
wynikaj¹cych z dzia³alnoci organów miasta,
oraz korzystania z nich.

§ 55 a
1. Informacje o terminie, miejscu i porz¹dku sesji Rady
Miasta, podaje siê do publicznej wiadomoci, na co
najmniej 6 dni przed planowan¹ sesj¹, poprzez wywieszenie stosownego og³oszenia w Urzêdzie Miasta Gdyni.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje siê odpowiednio do posiedzeñ komisji Rady Miasta, z zastrze¿eniem, ¿e termin, miejsce i porz¹dek posiedzenia jest podawany,
do publicznej wiadomoci na co najmniej 2 dni przed
planowanym posiedzeniem komisji.
3. Osoby zainteresowane maj¹ mo¿liwoæ wstêpu na sesjê Rady Miasta oraz posiedzenia jej komisji i zajmuj¹
miejsca do tego wyznaczone.
4. O miejscu, terminie oraz porz¹dku posiedzeñ rady dzielnicy, Przewodnicz¹cy rady informuje, na co najmniej 3
dni przed planowanym posiedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji w siedzibie rady dzielnicy
oraz w Urzêdzie Miasta Gdyni. Postanowienia ust. 3
stosuje siê odpowiednio.
§ 55 b
1. Urz¹d Miasta Gdyni prowadzi dokumentacjê zwi¹zan¹
z dzia³alnoci¹ Rady Miasta Gdyni, jej komisji, Zarz¹du
Miasta, Prezydenta Miasta oraz rad i zarz¹dów dzielnic
na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
2. Dokumentacja z sesji Rady, posiedzeñ komisji, Zarz¹du Miasta oraz organów dzielnic jest udostêpniana, do
wgl¹du, na wniosek osób zainteresowanych, przez komórki organizacyjne Urzêdu Miasta, w³aciwe do jej
przechowywania.

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, dotycz¹ca
spraw o charakterze indywidualnym jest udostêpniana przez odpowiednie komórki organizacyjne prowadz¹ce te sprawy, z zachowaniem ustawowych wymogów ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i udostêpniania akt administracyjnych.
4. W przypadku, gdy istniej¹ w¹tpliwoci, ¿e udostêpnienie dokumentów mo¿e stanowiæ naruszenie przepisów
prawa lub ¿e zakres wniosku zak³óci obowi¹zuj¹cy w
Urzêdzie porz¹dek pracy, wymagane jest z³o¿enie wniosku pisemnego.
5. Odmowa udostêpnienia dokumentów nastêpuje w drodze pisemnej.
6. Osoby zainteresowane maj¹ prawo sporz¹dzania notatek i odpisów, z udostêpnionej dokumentacji, z zastrze¿eniem przepisów szczególnych.
7. Do postêpowania w sprawach wniosków o udostêpnianie dokumentacji z dzia³alnoci organów miasta stosuje siê odpowiednio przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego, z zastrze¿eniem przepisów
szczególnych.;
16) w za³¹czniku nr 7 do Statutu Miasta Gdyni  Regulamin Obrad Rady Miasta Gdyni:
a) w § 4 pkt 1 w miejsce s³ów chyba, ¿e Rada uchwali³a obrady przy drzwiach zamkniêtych wpisuje siê
s³owa a w przypadkach przewidzianych ustaw¹,
tajnoæ,
b) w § 6 ust. 2 skrela siê pkt 6,
c) w § 7 ust. 11 skrela siê pkt 2,
17) w za³¹czniku nr 9 do Statutu Miasta Gdyni  Ustrój i
zakres kompetencji samorz¹du dzielnic - w § 16:
a) w ust. 1 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dopisuje siê s³owa z zastrze¿eniem przepisów szczególnych.,
b) skrela siê ust. 2;
18) w za³¹czniku nr 10 do Statutu Miasta Gdyni  Regulamin Komisji rewizyjnej Rady Miasta Gdyni:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2
1. Komisja spe³nia funkcje kontrolne, opiniodawcze i inicjuj¹ce, s³u¿¹ce Radzie Miasta dla doskonalenia organizacji i funkcjonowania miasta.
2. Zadaniem Komisji jest kontrola dzia³alnoci Zarz¹du, miejskich jednostek organizacyjnych oraz
dzielnic.,
b) w § 4
 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) skargi na Zarz¹d i Prezydenta oraz przygotowuje w tej sprawie wnioski na sesjê,,
 skrela siê pkt 4,
c) w § 7 pkt 1 skrela siê s³owa i innych,
d) w § 8 w miejsce s³ów stanowi¹cymi tajemnice pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w danej jednostce wstawia siê
s³owa niejawnymi, a tak¿e o ochronie danych osobowych,
e) skrela siê § 12,
f) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) opiniuje wniosek o odwo³anie Prezydenta i Zarz¹du Miasta,.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
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Poz. 1025, 1026
§3

1. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w Monitorze Rady
Miasta Gdyni.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

tywy swoich mieszkañców w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury i wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, ochrony rodowiska, utrzymania i
rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
1. Organem uchwa³odawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy zwana dalej Rad¹.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarz¹d Dzielnicy, zwany dalej Zarz¹dem, wybierany przez Radê.
§4

1026
UCHWA£A Nr XXXII/1069/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Or³owo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r., Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497), w zwi¹zku ze Statutem Miasta
Gdyni (t.j.: MRMG z 1999 r. Nr 26, poz. 426 z pón. zm.) 
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:

1. Kadencja Rady trwa do koñca odpowiedniej kadencji
Rady Miasta.
2. Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru przez Radê Dzielnicy
Zarz¹du nastêpnej kadencji.
§5
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹caæ Radê Dzielnicy przed
up³ywem jej kadencji.
§6
Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
RADA I JEJ KOMISJE
§7

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Do w³aciwoci Rady Dzielnicy nale¿y:
a) wybór przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza,
b) konsultowanie Statutu Dzielnicy,
c) wystêpowanie do Rady Miasta o zmianê Statutu Dzielnicy,
d) uchwalanie Regulaminu Obrad Rady,
e) wybór komisji merytorycznych,
f) wystêpowanie do Rady Miasta i Zarz¹du Miasta z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta
na terenie Dzielnicy,
g) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy,
h) wspó³praca z innymi Radami Dzielnic,
i) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie zainteresowania Dzielnicy,
j) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych przez
Zarz¹d Miasta,
k) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic i placów,
l) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych
i przekazanie go Radzie Miasta w celu zatwierdzenia,
m) opiniowanie za³o¿eñ i projektów planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy oraz zmian do tych
planów.

§1

§8

1. Dzielnica OR£OWO zwana dalej Dzielnic¹ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Miasta Gdyni.
2. Dzielnica nie posiada osobowoci prawnej.
3. Granice Dzielnicy okrela Statut Miasta Gdyni.

Rada w drodze uchwa³y przyjmuje plan wykorzystania
rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy.

§2

1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy na zebraniach i dy¿urach.

§1
Przyjmuje siê Statut Dzielnicy OR£OWO w brzmieniu,
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miasta Gdyni XXVIII/455/96
z dnia 27 listopada 1996 r. (MRMG z 1996 r. Nr 32,
poz. 250).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXII/1069/01
Rady Miasta Gdyni
STATUT DZIELNICY OR£OWO

Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicja-

§9

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1026
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2. Radni Dzielnicy wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta Gdyni.
3. Radni Dzielnicy pracuj¹ na sesjach Rady oraz w powo³anych przez Radê komisjach merytorycznych.
KOMISJE RADY
§ 10
1. Rada Dzielnicy mo¿e powo³ywaæ sta³e komisje merytoryczne, zgodnie z zakresem zadañ okrelonych § 2,
ustalaj¹c ich zakres dzia³ania i sk³ad osobowy w drodze uchwa³y.
2. Do komisji merytorycznych radni zg³aszaj¹ siê wed³ug
w³asnego uznania, przy czym radny ma obowi¹zek nale¿eæ co najmniej do jednej komisji sta³ej.
3. Odwo³anie cz³onka komisji odbywa siê na wniosek
komisji w trybie uchwa³y Rady.
§ 11
W miarê potrzeb Rada powo³uje merytoryczne komisje dorane. Cel i czas ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy
Rada okrela w uchwale o ich powo³aniu.
§ 12
1. Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Komisja mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego komisji na
wniosek 1/4 ustalonego sk³adu komisji w trybie okrelonym w ust. 1.
§ 13
1. Komisje pracuj¹ na swoich posiedzeniach.
2. Komisje przedk³adaj¹ Radzie plany swoich prac oraz
sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu
komisji w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia przewodnicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem biura.
5. W pracach komisji sta³ych mo¿e braæ udzia³ radny spoza sk³adu komisji, jednak¿e bez prawa udzia³u w g³osowaniach.
SESJE RADY
§ 14
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesje odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz na trzy miesi¹ce.
3. Sesje Rady zwo³ywane s¹ przez Zarz¹d z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 sk³adu Rady w
terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. W przypadku niedope³nienia przez Zarz¹d wymogu
zwo³ania sesji, posiedzenie Rady jest zwo³ywane przez
Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
5. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane.
§ 15
1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane s¹ przekazywane radnym w biurze Rady w terminie co najmniej 7 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady podaje do wiadomoci publicznej termin,
miejsce i planowany przedmiot obrad Rady w formie

og³oszenia w siedzibie Rady na co najmniej 7 dni przed
dat¹ rozpoczêcia sesji.
§ 16
1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym w obecnoci co najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady.
2. Na wniosek radnych Rada mo¿e uchwaliæ przeprowadzenie g³osowania tajnego.
§ 17
Tryb obrad Rady okrela Regulamin Obrad Rady
uchwalony w ci¹gu 3 miesiêcy od ukonstytuowania siê
Rady, zawieraj¹cy w szczególnoci:
a) tryb ustalania i zatwierdzania porz¹dku obrad,
b) tryb zg³aszania i rozpatrywania przez Radê wniosków
zg³aszanych podczas sesji,
c) zasady udzielania g³osu podczas sesji Rady,
d) zasady g³osowania,
e) szczegó³owy tryb prac sta³ych i doranych komisji
merytorycznych.
ZARZ¥D I ZAKRES JEGO KOMPETENCJI
§ 18
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
a) przewodnicz¹cy,
b) 2 wiceprzewodnicz¹cych,
c) sekretarz.
§ 19
1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego Zarz¹du bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz wybierani s¹
przez Radê sporód radnych Dzielnicy na wniosek przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci 1/2 ustawowego sk³adu
Rady.
§ 20
1. Rada mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego wiêkszoci¹ 2/
3 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym, na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Rezygnacja, odwo³anie lub wyganiêcie mandatu przewodnicz¹cego Zarz¹du jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
3. Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza na pisemny i uzasadniony wniosek przewodnicz¹cego lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym, zwyk³¹ wiækszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy sesjom Rady oraz posiedzeniom Zarz¹du.
2. W razie niemo¿noci wykonywania swoich funkcji przewodnicz¹cy przekazuje swoje obowi¹zki jednemu z wiceprzewodnicz¹cych Zarz¹du.
3. W przypadku niedope³nienia wymogów ust. 2 Rada i
Zarz¹d wybieraj¹ ka¿dorazowo ze swojego grona przewodnicz¹cych sesji i posiedzeñ, którzy przewodnicz¹
Sesjom Rady i posiedzeniom Zarz¹du.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§ 22

§1

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) przygotowanie projektów uchwa³ Rady oraz materia³ów na sesje,
b) zwo³ywanie sesji Rady,
c) wykonywanie uchwa³ Rady,
d) reprezentowanie Dzielnicy wobec Rady Miasta i Zarz¹du Miasta Gdyni w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego
Statutu i uchwa³,
e) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du.

Przyjmuje siê Statut Dzielnicy Witomino Radiostacja w
brzmieniu, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 23
1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach przy obecnoci co
najmniej 3 cz³onków.
2. Uchwa³y Zarz¹du podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. W przypadku równej iloci g³osów decyduje
g³os przewodnicz¹cego.
§ 24
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje przewodnicz¹cy z w³asnej
inicjatywy, na wniosek cz³onka Zarz¹du.
2. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz w
miesi¹cu.
3. Na ¿yczenie radnego Dzielnicy Zarz¹d ma obowi¹zek
zapraszaæ go na swoje posiedzenia.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ inne osoby zaproszone lub wyznaczone przez cz³onków Zarz¹du do referowania spraw zwi¹zanych z tematyk¹ posiedzeñ.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 25
Zmiany niniejszego Statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Dzielnicy lub z inicjatywy Rady
Miasta po konsultacji z Rad¹ Dzielnicy.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie przepisy Za³¹cznika nr 9 do Statutu
Miasta Gdyni.

1027
UCHWA£A Nr XXXII/1070/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Witomino Radiostacja.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r., Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497), w zwi¹zku ze Statutem Miasta
Gdyni (t.j.: MRMG z 1999 r. Nr 26, poz. 426 z pón. zm.) 
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:

§2
Uchyla siê Uchwa³ê Rady Miasta Gdyni XXXIII/540/97
z dnia 30 kwietnia 1997 r. (MRMG z 1997 r. Nr 13, poz. 78).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXII/1070/01
Rady Miasta Gdyni
STATUT DZIELNICY WITOMINO RADIOSTACJA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Dzielnica Witomino Radiostacja zwana dalej Dzielnic¹,
jest wydzielonym obszarem miasta Gdyni i stanowi
wspólnotê mieszkañców.
2. Dzielnica nie posiada osobowoci prawnej.
3. Dzielnica jest jednostk¹ pomocnicz¹ GMINY.
§2
Dzielnica organizuje przedsiêwziêcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkañców w zakresie: poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, owiaty, kultury i wypoczynku, ochrony zdrowia, niesienia pomocy socjalnej potrzebuj¹cym, ochrony rodowiska oraz
utrzymania i rozwoju infrastruktury.
§3
Do zakresu dzia³ania Dzielnicy nale¿¹ sprawy wynikaj¹ce z ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca
1990 r. z póniejszymi zmianami a okrelone Statutem
Miasta Gdyni i niniejszym Statutem.
§4
1. Organem przedstawicielskim Dzielnicy jest Rada Dzielnicy, zwana dalej Rad¹.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarz¹d Dzielnicy wybierany przez Radê.
§5
1. Wybory do Rady Dzielnicy zarz¹dzane s¹ uchwa³¹ Zarz¹du Miasta.
2. Kadencja Rady Dzielnicy trwa do koñca kadencji Rady
Miasta.
3. Zarz¹d Dzielnicy dzia³a do dnia wyboru nowej Rady
Dzielnicy, a w przypadku gdy Rada nie zostanie wybrana nie d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy.
4. Liczbê radnych, tryb ich wyboru, przypadku wyganiêcia mandatu oraz zasady uzupe³niania sk³adu Rady
okrela za³¹cznik nr 8 do Statutu Miasta Gdyni.
5. Pierwsze wybory do Rady Dzielnicy zarz¹dzane s¹
uchwa³¹ Zarz¹du Miasta, w terminie jednego miesi¹ca
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od dnia z³o¿enia pisemnego wniosku, podpisanego
przez co najmniej 10% sta³ych mieszkañców dzielnicy,
posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
6. Kolejne wybory zarz¹dzane s¹ uchwa³¹ Zarz¹du Miasta nie póniej ni¿ 3 miesi¹ce od daty og³oszenia wyników wyborów do Rady Miasta.
§6
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Dzielnicy Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê Dzielnicy przed
up³ywem jej kadencji.
§7
Funkcje w Radzie pe³nione s¹ spo³ecznie.
RADA DZIELNICY I JEJ KOMISJE
§8
Rada dzielnicy dzia³a na podstawie za³¹cznika nr 9 do
Statutu Miasta Gdyni, niniejszego Statutu i regulaminu
pracy Rady Dzielnicy.
§9
Do w³aciwoci Rady Dzielnicy nale¿¹:
1) wybór przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy, dwóch
wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza,
2) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskiem o zmianê Statutu Dzielnicy,
3) uchwalanie Regulaminu Pracy Rady Dzielnicy,
4) wybór komisji problemowych, sta³ych i doranych,
5) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego terenów dzielnicy oraz opiniowanie
zmian,
6) wystêpowanie do Rady i Zarz¹du Miasta z wnioskami i opiniami, dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta
na terenie Dzielnicy,
7) wydawanie opinii w sprawach Dzielnicy, na wniosek
zainteresowanej strony,
8) wspó³praca z radami innych dzielnic miasta,
9) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi wnioskami, dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu
miasta w zakresie zainteresowania Dzielnicy,
10) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o rodki
finansowe na dzia³alnoæ statutow¹,
11) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi, na zasadach okrelonych
przez Zarz¹d Miasta,
12) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic i placów,
13) uchwalanie planu wykorzystania rodków finansowych i przedk³adanie go Radzie Miasta w celu zatwierdzenia.
§ 10
Rada Dzielnicy uchwala plan wykorzystania rodków
finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ Dzielnicy i przedstawia go Radzie Miasta do zatwierdzenia. Zatwierdzony
plan jest za³¹cznikiem do bud¿etu gminy w uk³adzie dzia³owym.
§ 11
1. Radni Dzielnicy utrzymuj¹ sta³y kontakt z mieszkañcami Dzielnicy poprzez zebrania i dy¿ury.
2. Rady Dzielnicy wspó³pracuj¹ z Radnymi Miasta Gdyni.

3. Radni Dzielnicy pracuj¹ na sesjach Rady Dzielnicy oraz
w powo³anych przez Radê komisjach, sta³ych i doranych.
§ 12
1. Siedzib¹ Rady Dzielnicy jest lokal po³o¿ony na terenie
Dzielnicy lub w jej s¹siedztwie,
2. Rada Dzielnicy posiada biuro umo¿liwiaj¹ce jej funkcjonowanie, odpowiednio wyposa¿one, z obs³ug¹ biurow¹ zapewnion¹ przez Urz¹d Miasta w ramach jego
etatów.
§ 13
1. Rada Dzielnicy mo¿e powo³ywaæ komisje problemowe sta³e, ustalaj¹c ich sk³ad osobowy.
2. Liczbê komisji, zakres ich dzia³ania i kompetencje oraz
tryb prac okrela Regulamin Pracy Rady Dzielnicy.
3. W pracach komisji mog¹ braæ udzia³ z g³osem doradczym osoby nie bêd¹ce radnymi, a zaproszone przez
cz³onków komisji w porozumieniu z przewodnicz¹cym
komisji.
4. W miarê potrzeb, Rada Dzielnicy powo³uje komisje
dorane.
5. Cel powo³ania komisji doranej, zakres jej dzia³ania oraz
sk³ad osobowy okrela Rada Dzielnicy, w uchwale o
powo³aniu komisji doranej.
§ 14
Do komisji radni zg³aszaj¹ siê wed³ug w³asnego uznania, przy czym ka¿dy radny winien nale¿eæ co najmniej
do jednej komisji.
§ 15
1. Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego
i sekretarza, w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
komisji.
2. Komisja mo¿e odwo³aæ przewodnicz¹cego komisji na
wniosek 1/4 ustalonego sk³adu komisji, w trybie okrelonym w ust. 1.
§ 16
Odwo³anie cz³onka komisji odbywa siê na wniosek
komisji, w trybie uchwa³y Rady Dzielnicy.
§ 17
1. Komisje problemowe pracuj¹ na swoich posiedzeniach.
2. Komisje problemowe podlegaj¹ Radzie Dzielnicy i
przedk³adaj¹ jej plany swoich prac oraz sprawozdania
z dzia³alnoci.
3. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu
komisji, w terminie 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia, przewodnicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem biura.
5. W pracach komisji problemowych mo¿e braæ udzia³
ka¿dy radny spoza sk³adu komisji, bez prawa do g³osowania.
§ 18
Szczegó³owy tryb pracy Rady okrela Regulamin Rady
dzielnicy.
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SESJE RADY DZIELNICY
§ 19

1. Rada Dzielnicy obraduje na sesjach.
2. Sesje Rady zwo³uje Zarz¹d Dzielnicy, w trybie okrelonym w Regulaminie Pracy Rady Dzielnicy.
3. Radni pracuj¹ na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych, a tak¿e w powo³anych przez Radê komisjach problemowych, sta³ych i doranych.
4. Sesje zwyczajne odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz
na trzy miesi¹ce.
5. Sesje nadzwyczajne zwo³uje przewodnicz¹cy Zarz¹du.
§ 20
1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane otrzymuj¹ radni w biurze Rady, w terminie 7 dni przed dat¹
rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady podaje do publicznej wiadomoci termin,
miejsce i planowan¹ tematykê obrad Rady, w formie
og³oszenia na tablicy w siedzibie Rady, na co najmniej
7 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
3. Radny, który nie mo¿e uczestniczyæ w sesji, powinien
powiadomiæ o tym biuro.
4. O terminie i tematyce sesji nadzwyczajnej radni zawiadamiani s¹ przez biuro.
§ 21
Posiedzenia Rady dzielnicy z regu³y s¹ jawne, chyba
¿e Rada postanowi o tajnoci obrad.
§ 22
1. Uchwa³y Rady Dzielnicy podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, w obecnoci
co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
2. Na wniosek radnych przeprowadza siê g³osowanie tajne.
ZARZ¥D I ZAKRES JEGO KOMPETENCJI
§ 23
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
 Przewodnicz¹cy,
 Dwóch wiceprzewodnicz¹cych,
 Sekretarz.
§ 24
1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego Zarz¹du, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci 2/3 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz, wybierani s¹ przez
Radê sporód radnych Dzielnicy, na wniosek przewodnicz¹cego Zarz¹du, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej ½ ustawowego sk³adu Rady.
§ 25
1. Przewodnicz¹cego Zarz¹du Rada mo¿e odwo³aæ wiêkszoci¹ 2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady Dzielnicy, w g³osowaniu tajnym, na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu Rady. Wniosek wymaga formy
pisemnej i uzasadnienia.
2. Odwo³anie przewodnicz¹cego jest równoznaczne z
odwo³aniem ca³ego Zarz¹du.
3. Rada mo¿e odwo³aæ wiceprzewodnicz¹cego i sekreta-
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rza Zarz¹du, na pisemny i uzasadniony wniosek przewodnicz¹cego lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 26
1. Przewodnicz¹cy organizuje pracê Zarz¹du i przewodniczy posiedzeniom Rady.
2. W razie niemo¿noci wykonania swoich funkcji, przewodnicz¹cy powierza swoje obowi¹zki jednemu z wiceprzewodnicz¹cych Zarz¹du.
§ 27
Przewodnicz¹cy Zarz¹du korzysta z ochrony prawnej,
przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 28
Do zadañ Zarz¹du Dzielnicy nale¿¹:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady Dzielnicy
oraz materia³ów na sesje Rady,
2) wykonywanie uchwa³ Rady,
3) zwo³ywanie posiedzeñ Rady,
4) przygotowywanie materia³ów na sesje Rady,
5) reprezentowanie Dzielnicy wobec Rady i Zarz¹du Miasta Gdyni, w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego statutu i uchwa³,
6) kierowanie prac¹ biura Rady,
7) prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du,
8) przekazywanie dokumentacji i wyposa¿enia biura Radzie nastêpnej kadencji lub Zarz¹dowi Miasta, w przeci¹gu miesi¹ca od zakoñczenia kadencji.
§ 29
1. Zarz¹d pracuje kolegialnie, na swoich posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje przewodnicz¹cy albo z
w³asnej inicjatywy, albo na wniosek cz³onków Zarz¹du
czy komisji, w trybie okrelonym w Regulaminie Pracy
Rady Dzielnicy.
3. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej jeden
raz w miesi¹cu.
4. W posiedzeniach Zarz¹du mog¹ braæ udzia³ inne osoby, zaproszone lub wyznaczone przez cz³onków Zarz¹du do referowania spraw zwi¹zanych z tematyk¹ posiedzeñ.
5. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 30
1. rodki finansowe na dzia³alnoæ Dzielnicy pochodz¹ z
nastêpuj¹cych róde³:
 rodków finansowych z bud¿etu miasta,
 darowizn osób prawnych i fizycznych za porednictwem Bud¿etu Miasta Gdyni.
2. Uchwa³y w sprawie wydatkowania rodków okrelonych w ust. 1 podejmuje Rada Dzielnicy.
§ 31
Nadzór nad legalnoci¹ uchwa³ Rady i gospodark¹ finansow¹ Dzielnicy sprawuje Zarz¹d Miasta.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Spory powsta³e pomiêdzy radami dzielnic rozstrzyga
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Rada Miasta, po przeprowadzeniu postêpowania mediacyjnego.
§ 33
Zmiany niniejszego statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta.
§ 34
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem
zastosowanie maj¹ przepisy za³¹cznika nr 9 do Statutu
Miasta Gdyni.
§ 35
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia przez Radê
Miasta uchwa³y o jego nadaniu.
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UCHWA£A Nr 274/XXXIV/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. elektrowni wiatrowych
wraz ze stref¹ oddzia³ywania ha³asu we wsi Gniewino i
Tadzino gmina Gniewino.
Na podstawie art. 7, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 296, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dot. elektrowni wiatrowych usytuowanych na
terenie wsi Gniewino cz. dzia³ki 394 oraz wsi Tadzino cz.
dzia³ek 115/5 i 118/5 wraz ze stref¹ oddzia³ywania ha³asu
obejmuj¹c¹ dzia³ki po³o¿one we wsi Gniewino o nr: cz.
394, cz. 202/2, cz. 328, cz. 327, cz. 330/2, cz. 392, cz. 393,
395, 404/2, 403/2, cz. 416, cz. 418 oraz dzia³ki po³o¿one
we wsi Tadzino o nr: cz. 115/5, cz. 118/5, cz. 402, nr 108,
115/1/2, 116/3, 117, 118/1, 118/8, 120, 121/2/3/4/5/6, 414,
415, gm. Gniewino.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Gniewino Nr XXIII/153/92 z dnia 10 wrzenia 1992 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1992 r. Nr 21, poz. 121 z pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:4000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:

EE  tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych (1-17),
KWD  droga dojazdowa,
RP  tereny rolne.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 strefa ochronna techniczna od elektrowni wiatrowej,
 strefa oddzia³ywania ha³asu.
§3
Ustalenia dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
1. Wie Gniewino i Tadzino
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia.
Czêæ dzia³ki nr 394 po³o¿onej we wsi Gniewino oraz
cz. dzia³ki nr 115/5 i 118/5 po³o¿onej we wsi Tadzino
przeznaczone s¹ pod lokalizacjê elektrowni wiatrowych
usytuowanych na terenie gminy Gniewino oraz dzia³ki
po³o¿one we wsi Gniewino o nr: cz. 394, cz. 202/2,
cz. 328, cz. 327, cz. 330/2, cz. 392, cz. 393, 395, 404/2,
403/2, cz. 416, cz. 418 i dzia³ki po³o¿one we wsi Tadzino o nr: cz. 115/5, cz. 118/5, cz. 402, nr 108, 115/1/2,
116/3, 117, 118/1, 118/8, 120, 121/2/3/4/5/6, 414, 415
pod strefê oddzia³ywania ha³asu.
Powierzchnia opracowania ca 300 ha.
3. Funkcja:
 EE  tereny urz¹dzeñ elektromagnetycznych wraz ze
stref¹ oddzia³ywania ha³asu,
 RP  tereny upraw polowych,
 KWD  drogi dojazdowe,
 KWG  drogi gminne
 Ls  tereny lasu istniej¹cego,
 W  tereny wód otwartych istniej¹ce,
 1EE  elektrownia wiatrowa istniej¹ca,
 2.£  stacja telefonii komórkowej istniej¹ca.
4. Warunki urbanistyczne.
 istniej¹ca zabudowa  w granicach opracowania istnieje stacja telefonii komórkowej (2£) oraz elektrownia wiatrowa (1EE),
 projektowana zabudowa  14 elektrowni wiatrowych
o mocy 600 kW ka¿da wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi oraz 3 elektrownie usytuowane warunkowo,
 iloæ dzia³ek  pod elektrownie 17 o powierzchni
2500 m2 ka¿da,
 wysokoæ wie¿y 65 m w szczycie plus.
5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do stacji istniej¹cymi drogami gminnymi oraz projektowanymi drogami dojazdowymi szerokoci 3,5 m.
6. Parkingi:
 nie wystêpuj¹
7. Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹.
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 zachowaæ strefê oddzia³ywania ha³asu obejmuj¹c¹
dzia³ki we wsi Gniewino o nr: cz. 394, cz. 202/2,
cz. 328, cz. 327, cz. 330/2, cz. 392, cz. 393, 395, 404/2,
403/2, cz. 416, cz. 418 i we wsi Tadzino o nr: cz. 115/5,
cz. 118/5, cz. 402, oraz dzia³ki nr 108, 115/1/2, 116/3,
117, 118/1, 118/8, 120, 121/2/3/4/5/6, 414, 415;
 nie zmienia siê dotychczasowego u¿ytkowania terenu objêtego stref¹ oddzia³ywania ha³asu; zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej.
9. Inne warunki.
 lokalizacja trzech elektrowni wiatrowych Nr 15, 16 i
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17 na po³udniu opracowania uzale¿niona jest od pozytywnej rzeczywistej oceny oddzia³ywania ha³asu na rodowisko.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu nieruchomoci na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Gniewinie.
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Gniewino Nr XXIII/
153/92 z dnia 10 wrzenia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21,
poz. 121 z 1992 r. z pón. zm.) we fragmencie objêtym
granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Korkosz
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UCHWA£A Nr XXVIII/269/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 13 wrzenia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych
napojów.
Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 14 ust. 6
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
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sprzeda¿y w iloci 43.
§2
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w iloci 12.
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania na terenie
miasta i gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych,
zasady wydawania zezwoleñ i warunki sprzeda¿y tych napojów:
1) punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych mog¹ byæ usytuowane w ka¿dym wyznaczonym miejscu na terenie miasta i gminy z wyj¹tkiem
miejsc okrelonych w art. 14 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
2) zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych wydaje siê po zasiêgniêciu opinii w³aciwego terytorialnie samorz¹du lokalnego, skonsultowanej z mieszkañcami posesji przyleg³ych do
punktu sprzeda¿y oraz opinii Zarz¹du Miejskiego,
3) zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
wydaje siê w granicach liczby punktów,
4) podczas imprez okolicznociowych w miejscach
wskazanych przez organizatora, zgodnych z zasadami usytuowania, sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych mo¿e odbyæ siê tylko za
jednorazowym zezwoleniem,
5) sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych mo¿e
odbywaæ siê w godzinach okrelonych w uchwale
Nr XVII/185/2000 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
24 sierpnia 2000 r. w sprawie czasu otwierania i zamykania placówek handlowych, us³ugowych i gastronomicznych zlokalizowanych na terenie gminy
Brusy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/170/97 Rady Miejskiej z
dnia 24 lipca 1997 r. oraz uchwa³a Nr XXXIII/182/97 Rady
Miejskiej z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie programu
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych, zasad
usytuowania miejsc ich sprzeda¿y, szczegó³owych zasad
wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXVIII/279/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 13 wrzenia 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 r .Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497)
Rada Miejska uchwala:
STATUT
GMINY BRUSY
ROZDZIA£ PIERWSZY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Mieszkañcy Gminy Brusy z mocy prawa tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹.
2. Samodzielnoæ Gminy Brusy podlega ochronie s¹dowej
3. Gmina Brusy, jako osoba prawna mo¿e byæ stron¹
umów, pozywaæ i byæ pozywana.
§2
1. Gmina Brusy po³o¿ona jest w województwie pomorskim.
2. Gmina Brusy obejmuje swoim obszarem miasto Brusy w tym dwa osiedla Nr 1 i Nr 2 oraz 23 so³ectwa:
Brusy Jaglie, Brusy Wybudowanie, Czapiewice, Czarnowo, Czarni¿, Czyczkowy, Gacnik, G³ówczewice, Huta,
Kinice, Kosobudy, Leno, Lubnia, Ma³e Che³my, Ma³e
Glino, Mêcika³, Orlik, Przymuszewo, Rolbik, Skoszewo, Wielkie Che³my, Zalesie oraz ¯abno. Obszar Gminy Brusy z zaznaczonymi granicami jednostek pomocniczych wymienionych w ust. 2 okrela mapa w skali
1:100 000 do³¹czona do Statutu.
3. Gmina Brusy posiada herb i flagê , którego opis i wizerunek okrela uchwa³a Nr VIII/106/99 z 9 wrzenia
1999 r.
§3
U¿yte w Statucie Gminy Brusy nazwy oraz funkcje dotycz¹ funkcji oraz nazw organów Gminy Brusy i w szczególnoci oznaczaj¹:
1) Gmina  Gminê Brusy,
2) Rada  Radê Miejsk¹,
3) Zarz¹d  Zarz¹d Miejski,
4) Statut  Statut Gminy ,
5) Burmistrz  Burmistrza Brus i Przewodnicz¹cego Zarz¹du Miejskiego,
6) Przewodnicz¹cy  Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
7) Urz¹d  Urz¹d Miejski,
8) ustawa  ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, t.j. zm.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,

Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041oraz z
2001 r. Nr. 45 poz. 497).
ROZDZIA£ DRUGI
ZAKRES DZIA£ANIA, ZADANIA GMINY
§4
1. Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, których wykonywanie stanowi realizowanie ustawowego celu jakim jest
zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej.
2. Ustawy mog¹ zastrzec, ¿e inne ani¿eli Gmina podmioty bêd¹ prowadzi³y na jej rzecz sprawy publiczne.
§5
1. Ustawy okrelaj¹, które zadania w³asne Gminy maj¹
charakter obowi¹zkowy.
2. Gmina wykonuje zadania z zakresu administracji rz¹dowej jeli zlecenie wykonywania tych zadañ nastêpuje na podstawie ustawy a tak¿e na podstawie porozumieñ zawartych z organami administracji rz¹dowej.
3. Przyjêcie przez Gminê do wykonania nowych zadañ
w³asnych oraz wykonywanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej o których mowa w ust. 2 nast¹pi po
zapewnieniu Gminie rodków finansowych niezbêdnych do wykonywania tych zadañ.
§6
1. W celu wykonywania zadañ w³asnych gmina mo¿e
tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z
innymi podmiotami.
2. Je¿eli zakres wykonywanych zadañ publicznych przekracza mo¿liwoci Gminy, mo¿e ona wspó³dzia³aæ z innymi gminami.
§7
1. Organy Gminy dzia³aj¹ w taki sposób, aby idea samorz¹du znajdowa³a jak najszersze poparcie wród mieszkañców.
2. Organy Gminy dzia³aj¹ jawnie. Jawnoæ dzia³ania Rady
i jej komisji zapewniona jest przez:
1) podawanie do wiadomoci publicznej terminów sesji oraz posiedzeñ komisji Rady,
2) umo¿liwienie mieszkañcom przys³uchiwanie siê obradom,
3) og³aszanie uchwa³ sesji w sposób zwyczajowo przyjêty albo w Dzienniku Urzêdowym Wojewody, je¿eli
istnieje taki obowi¹zek ustawowy,
4) umo¿liwienie zapoznawania siê z protokó³ami posiedzeñ organów kolegialnych w tym Zarz¹du.
3. W celu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych lub ochrony niektórych dzia³añ organów, pracownik samorz¹dowy gromadz¹cy zbiory uchwa³ i protoko³ów, odpowiedzialny za ich udostêpnianie, obowi¹zany jest usun¹æ z treci wymienionych dokumentów
te fragmenty, które nie mog¹ byæ ujawnione. Osoba,
organ lub jednostka organizacyjna, której sprawa dotyczy mo¿e wyraziæ zgodê na ujawnienie tej czêci protoko³u. Je¿eli sprawa dotyczy kilku osób lub organów
wszystkie one powinny wyraziæ zgodê na odtajnienie
informacji.
4. Zainteresowani mog¹ korzystaæ z protoko³ów z posiedzeñ sesji, komisji i Zarz¹du w siedzibie Urzêdu, spo-
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rz¹dzaæ notatki oraz odbitki. Nie sporz¹dza siê odbitek
je¿eli dokumenty s¹ dostêpne w internecie. Za sporz¹dzenie odbitek pobiera siê op³atê ustalon¹ przez Zarz¹d Miejski.
5. Zarz¹d zapewnia zainteresowanym udzia³ kompetentnego pracownika, pomagaj¹cego w sprawnym wyszukiwaniu w³aciwych protokó³ów ewentualnie ich czêci.
6. Protokó³y z posiedzeñ Komisji Rewizyjnej udostêpniane s¹ zainteresowanym po przyjêciu ich przez Radê,
stosownie do treci § 21 ust. 5.
7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj¹
przepisy prawa a w szczególnoci:
1) ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 23, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22,
poz. 247) oraz
2) ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz inne przepisy z
których wynika obowi¹zek zachowania tajnoci.
ROZDZIA£ TRZECI
W£ADZE GMINY
§8
Mieszkañcy
1. Mieszkañcy Gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia bezporednio w g³osowaniu powszechnym przez wybory i
referendum oraz w sposób poredni poprzez organy
Gminy.
2. Mieszkañcy mog¹ opiniowaæ a tak¿e rozstrzygaæ o
sprawach wa¿nych dla Gminy albo dla ich jednostki
pomocniczej bior¹c udzia³ w konsultacjach.
3. Charakter konsultacyjny posiada utworzenie m³odzie¿owej rady. Rada odrêbn¹ uchwa³¹, utworzy m³odzie¿ow¹ radê, je¿eli w tej sprawie wyst¹pi¹ zainteresowane rodowiska.
§9
Konsultacje
1. Konsultacja polega na zadaniu pytania i jego uzasadnieniu. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi od
najwiêkszej mo¿liwej grupy mieszkañców. Konsultacje
prowadzi siê na obszarze ca³ej Gminy albo na obszarze jednej lub kilku jednostek pomocniczych. O zasiêgu konsultacji oraz o jej formie rozstrzyga statut i odrêbna uchwa³a Rady.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce formy konsultacji :
1) podczas zebrania wiejskiego,
2) poprzez kierowanie do mieszkañców ankiety,
3) w ustalonym terminie we wskazanych punktach konsultacyjnych.
§ 10
1. W sprawach:
1) tworzenia jednostki pomocniczej, jej zlikwidowania
lub podzia³u,
2) statutu jednostki pomocniczej i jego zmiany,
3) ustalenia nazw ulic lub ich zmiany,
4) zmian do planu zagospodarowania przestrzennego
 konsultacje prowadzi siê podczas zebrania wiejskiego jednostki pomocniczej lub jednostek pomocniczych, których sprawa bezporednio dotyczy.
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5) zmiany granic Gminy - konsultacje prowadzi siê na
terenie ca³ej Gminy w sposób okrelony w § 9 ust. 2
pkt 3.
2. Inicjatorem konsultacji mo¿e byæ organ gminy albo nie
mniej ni¿ 5% mieszkañców odpowiednio Gminy, jednostki lub jednostek pomocniczych.
§ 11
Radny
1. Radny wype³niaj¹c mandat obowi¹zany jest:
1) pracowaæ na rzecz Gminy zgodnie z treci¹ z³o¿onej przysiêgi,
2) uczestniczyæ w posiedzeniach organów do których
zosta³ wybrany lub powo³any,
3) informowaæ mieszkañców o planach i pracach organów których jest cz³onkiem,
4) spotykaæ siê ze swoimi wyborcami na zebraniach
wiejskich oraz informowaæ mieszkañców o miejscu
i czasie pe³nienia dy¿urów.
5) przedk³adaæ organom Gminy postulaty mieszkañców.
6) zg³aszaæ interpelacje albo wystêpowaæ z zapytaniami.
2. Za pracê w organach Gminy radnemu przys³uguj¹ diety
oraz zwrot kosztów podró¿y. Diety stanowi¹ rekompensatê ponoszonych kosztów albo wydatków w zwi¹zku z wykonywaniem mandatu.
3. Zarz¹d wystawia radnemu dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego Gminy.
ROZDZIA£ CZWARTY
ORGANY GMINY
§ 12
Organami Gminy s¹ :
1) Rada Miejska  jako organ stanowi¹cy i kontrolny,
2) Zarz¹d Miejski  jako organ wykonawczy.
§ 13
Rada Miejska
1. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 19 radnych.
2. Kadencjê Rady okrelaj¹ ustawy.
§ 14
1. Wy³¹czn¹ w³aciwoci¹ Rady jest wykonywanie zadañ
okrelonych art. 18 ustawy, innymi ustawami i statutem.
2. Z uwzglêdnieniem ust. 1 Rada podejmuje uchwa³y w
sprawach:
1) tworzenia, likwidowania i przekszta³cania gminnych
jednostek organizacyjnych, nadawania im statutów
oraz dokonywania w nich zmian,
2) przeprowadzenia wród mieszkañców konsultacji o
której mowa w § 10 ust. 1 oraz okrelanie czy i które
konsultacje bêd¹ dla pytaj¹cego organu wi¹¿¹ce,
3) przyznania wyró¿nienia Honorowy (Zas³u¿ony) Obywatel Gminy Brusy wg zasad okrelonych odrêbn¹
uchwa³¹,
4) z³o¿enia rodka odwo³awczego od rozstrzygniêæ organów nadzoru w sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady,
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5) regulaminu pracy Rady okrelaj¹cego w szczególnoci:
a) zasady prowadzenia obrad,
b) przygotowania i opiniowania projektów uchwa³ Rady
oraz
c) sposób przygotowania i prowadzenia obrad.
§ 15
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na kwarta³.
2. Sesje odbywaj¹ siê podczas jednego lub wiêcej posiedzeñ. Je¿eli w porz¹dku obrad przewiduje siê tylko
jedno posiedzenie, obrady sesji mog¹ byæ przesuniête na drugie posiedzenie tylko wówczas, kiedy kontynuowanie porz¹dku obrad jest niemo¿liwe albo przekroczony zosta³ czas zaplanowany na odbycie sesji.
Rada w g³osowaniu rozstrzyga o drugim posiedzeniu.
3. Sesje odbywaj¹ siê w budynku Urzêdu Przewodnicz¹cy Rady z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu Rady mo¿e postanowiæ, ¿e na czas
sesji lub posiedzenia, Rada wybierze inn¹ siedzibê.
4. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady Przewodnicz¹cy zwo³a sesjê w ci¹gu 7 dni.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e ustaliæ, ¿e sesja ma charakter nadzwyczajny. O nadzwyczajnoci sesji decyduje
przedmiot obrad w powi¹zaniu z nadzwyczajnoci¹ sytuacji, któr¹ mo¿e byæ w szczególnoci wydarzenie historyczne lub upamiêtnienie wydarzenia historycznego, nadanie wyró¿nienia, uhonorowanie osób a tak¿e
zdarzenie losowe wymagaj¹ce pilnego rozstrzygniêcia.
6. Rada mo¿e z w³asnej inicjatywy lub z inicjatywy innego organu stanowi¹cego jednostki samorz¹du terytorialnego odbywaæ z tym organem wspólne sesje. Je¿eli wspólne sesje wi¹¿¹ siê z podejmowaniem uchwa³,
w pierwszej kolejnoci uchwa³y podejmuje organ, który jest gociem. Zapisy tego ustêpu nie mog¹ sprzeciwiaæ siê regulacjom wewnêtrznym zaproszonego organu.
7. Zawiadomienie o sesji wraz z porz¹dkiem obrad i materia³ami wysy³ane s¹ lub dorêczane radnym nie póniej ni¿ 10 dni przed planowanym terminem sesji. Zawiadomienie o sesji zwo³ywanej w trybie ust. 4 radni
powinni otrzymaæ nie póniej jak 4 dni przed terminem.
8. Protoko³y z sesji oraz uchwa³y mo¿e podpisaæ wiceprzewodnicz¹cy je¿eli otrzyma³ upowa¿nienie Przewodnicz¹cego, bez wzglêdu na uczestnictwo w sesji. Za
treæ protoko³ów i uchwa³ odpowiada podpisuj¹cy
przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy.
9. Uchwa³y podjête podczas zakoñczonego posiedzenia
zawieraj¹ce klauzulê o wejciu w ¿ycie tych uchwa³ z
dat¹ ich podjêcia, bez wzglêdu na termin zakoñczenia
sesji, przesy³ane s¹ do w³aciwych organów w ustawowym terminie.
§ 16
Udzia³ reprezentantów
jednostek pomocniczych
Reprezentantami jednostek pomocniczych wobec
w³adz gminnych s¹ so³tysi i przewodnicz¹cy rad osiedlowych którzy:
1) otrzymuj¹ zawiadomienia i materia³y dotycz¹ce obrad na zasadach przys³uguj¹cych radnym,

2) uczestnicz¹ w sesjach Rady bez prawa g³osowania,
3) maj¹ prawo zg³aszania interpelacji i wniosków podczas
sesji ,
4) bior¹ udzia³ w sesjach z prawem udzia³u w dyskusji w
sprawach dotycz¹cych so³ectwa
5) otrzymuj¹ diety i zwrot kosztów podró¿y na zasadach
okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 17
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹:
1) Przewodnicz¹cy wspólnie z wiceprzewodnicz¹cym
Rady,
2) Zarz¹d
3) komisje,
4) co najmniej 5 radnych.
2. W formie uchwa³ Rada mo¿e wyra¿aæ stanowiska, podejmowaæ apele i rezolucje. Ustêpu 1 nie stosuje siê.
§ 18
Komisje
Zasady ogólne
1. W celu kontrolowania Zarz¹du i jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy, Rada powo³uje ze swego grona komisjê rewizyjn¹.
2. Rada powo³uje sta³e komisje. Rada mo¿e w planach
pracy komisji powierzyæ im funkcje kontrolne w zakresie ich przedmiotowej dzia³alnoci.
3. Rada mo¿e powo³aæ komisje dorane do wykonania
okrelonego zadania w tym równie¿ do kontroli. Powo³uj¹c komisjê doran¹ Rada okrela przedmiot i termin wykonania zadania.
§ 19
1. Komisje zajmuj¹ siê sprawami, które tematyk¹ odpowiadaj¹ nazwie komisji.
2. W czynnociach komisji z uwzglêdnieniem § 18 ust. 2,
mieszcz¹ siê funkcje opiniodawcze i analityczne. Wykonuj¹c swoje zadania komisje podejmuj¹ uchwa³y formu³uj¹c w nich opinie oraz wnioski, które:
a) mog¹ byæ przyjmowane w g³osowaniu tajnym ,
b) kierowane s¹ do Przewodnicz¹cego Rady w celu
nadania im biegu.
3. Posiedzenia komisji organizuje i prowadzi przewodnicz¹cy komisji.
4. Je¿eli w planowanym terminie przewodnicz¹cy komisji nie zwo³a jej posiedzenia, posiedzenie zwo³a przewodnicz¹cy Rady. Przewodnicz¹cy Komisji zobowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co
najmniej 1/3 cz³onków.
5. Obradom komisji zwo³anej w trybie ust. 4 oraz w których nie uczestniczy przewodnicz¹cy komisji przewodniczy radny wybrany na czas posiedzenia sporód
cz³onków komisji.
6. Obrady komisji s¹ wa¿ne je¿eli uczestniczy w nich co
najmniej po³owa cz³onków.
7. Komisje mog¹ korzystaæ z pomocy ekspertów, specjalistów i konsultantów
§ 20
1. Sta³ymi komisjami Rady s¹
1) komisja rewizyjna,
2) komisja bud¿etu i finansów,
3) komisja rolnictwa i ochrony rodowiska,
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4) komisja rozwoju gospodarczego i bezpieczeñstwa
publicznego,
5) komisja owiaty, kultury i sportu,
6) komisja zdrowia, pomocy spo³ecznej i rodziny.
2. Rada powo³uje komisje sta³e na czas kadencji a ponadto:
1) odrêbn¹ uchwa³¹ ustala sk³ad komisji oraz zmiany
sk³adu,
2) przewodnicz¹cego komisji na wniosek co najmniej
5 radnych,
3) przyjmuje w g³osowaniu i zapisem w protokole sesji
plan pracy komisji oraz sprawozdanie; plan pracy
komisji mo¿e przewidywaæ odbywanie wspólnych
posiedzeñ z innymi komisjami Rady a tak¿e wspólnych posiedzeñ z komisjami s¹siednich gmin.; zapis § 15 ust. 6 stosuje siê odpowiednio.
§ 21
Komisja Rewizyjna
1. Sk³ad Komisji Rewizyjnej stanowi 4 radnych w tym
jej przewodnicz¹cy i zastêpca. Treæ § 15 ust. 3 oraz
§ 20 ust. 2-7 stosuje siê odpowiednio.
2. Komisja kontroluje Zarz¹d, jednostki organizacyjne i
pomocnicze Gminy pod wzglêdem rzetelnoci ich
dzia³añ, gospodarnoci i celowoci, a tak¿e sprawnoci organizacyjnej.
3. Kontroluj¹c sprawozdanie z wykonania bud¿etu Komisja zasiêga opinii odpowiednich komisji Rady.
4. Z ka¿dej przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³. Protokó³ kontroli powinien zawieraæ:
1) sk³ad zespo³u kontrolnego,
2) czas trwania kontroli,
3) temat kontroli i jej przebieg,
4) wyjanienia osób zaproszonych do ich z³o¿enia i
ich ocenê,
5) nazwy sprawdzonych dokumentów,
6) wnioski,
7) rodzaj i iloæ za³¹czników,
8) podpisy cz³onków komisji,
5. Protokó³ mo¿e sk³adaæ siê z czêci je¿eli kontrola dotyczy³a kilku jednostek organizacyjnych albo kilku ró¿nych zagadnieñ.
6. Integraln¹ czêæ ka¿dego protokó³u albo ka¿dej jego
czêci o której mowa w ust. 5, stanowi¹ wnioski pokontrolne.
7. Przeg³osowanie wniosków stanowi polecenie dla Zarz¹du do ich wykonania i potwierdza przyjêcie odpowiednio protokó³u albo jego czêci.
8. Radni mog¹ w g³osowaniu stwierdziæ, ¿e czêæ protokó³u nie odpowiada ich oczekiwaniom i zdecydowaæ o dalszym prowadzeniu kontroli.
9. Kontrolowany w toku kontroli sk³adaj¹c wyjanienia
o których mowa w ust. 4 pkt 4, mo¿e poinformowaæ
o usuniêciu uchybieñ, w takiej sytuacji komisja rewizyjna sk³ada na zakoñczenie protokó³u lub jego czêci stosowne owiadczenie zamiast wniosków. Treæ
ust. 7 stosuje siê odpowiednio.
10. Przedmiot g³osowania oraz jego wyniki s¹ zapisywane w protokole sesji.
11. Je¿eli kontrola prowadzona by³a przez co najmniej
dwuosobowy zespó³ kontrolny, ustalenia tego zespo³u
przyjmowane s¹ przez Komisjê Rewizyjn¹ w g³osowaniu a nastêpnie przedstawiane podczas sesji.
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12. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e powo³uj¹c
zespó³ kontrolny zaprosiæ do udzia³u w jego pracach
cz³onka innej komisji Rady.
§ 22
Kluby
1. Radni w toku kadencji Rady albo przed pierwsz¹ sesj¹
nowej kadencji w liczbie co najmniej 5 mog¹ zawi¹zaæ
klub.
2. Klub radnych okrela swoj¹ nazwê i zasady dzia³ania.
3. O utworzeniu klubu, przewodnicz¹cy klubu powiadamia niezw³ocznie pisemnie przewodnicz¹cego Rady, a
w przypadku zawi¹zania siê klubu przed pierwsz¹ sesj¹ nowej kadencji  przewodnicz¹cemu obrad tej sesji.
4. Klub mo¿e opiniowaæ wszystkie sprawy, które wynikaj¹ z prowadzenia zadañ Gminy a tak¿e zg³aszaæ kandydatów do pe³nienia funkcji w organach Gminy.
5. Klub we w³asnym zakresie ponosi koszty swej dzia³alnoci z tym, ¿e na czas odbywania posiedzeñ mo¿e
korzystaæ z przeznaczonego na ten cel lokalu Urzêdu.
§ 23
Zarz¹d
1. Do obowi¹zków cz³onków Zarz¹du nale¿y wykonywanie czynnoci okrelonych w szczególnoci art. 30 i 33
ust. 2 ustawy. a ponadto:
1) przedk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³añ podejmowanych w okresie miêdzy sesjami a tak¿e z wykonania uchwa³,
2) udostêpnianie dokumentów komisjom Rady w trakcie ich pracy, a na zaproszenie przewodnicz¹cego
komisji uczestniczenie w jej posiedzeniu z g³osem
doradczym.
3) zawieranie umów z doradcami, ekspertami i konsultantami na potrzeby Rady albo komisji Rady, na
wniosek Przewodnicz¹cego Rady,
4) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
pe³nomocnictwa do dzia³ania , okrelanie jego zakresu oraz odwo³ywanie pe³nomocnictwa ,
2. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ Burmistrza do prowadzenia
bie¿¹cych spraw Gminy. Pe³nomocnictwo mo¿e obejmowaæ upowa¿nienie do udzielania dalszego pe³nomocnictwa w okrelonej pe³nomocnictwem sprawie.
3. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje i organizuje Burmistrz. W
posiedzeniach Zarz¹du uczestnicz¹ z g³osem doradczym skarbnik i sekretarz Gminy. Na zaproszenie Burmistrza z jego inicjatywy lub na wniosek, w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ uczestniczyæ inne osoby.
4. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zobowi¹zani:
1) radca prawny,
2) pracownicy Urzêdu Gminy, w³aciwi ze wzglêdu na
przedmiot obrad,
3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
w³aciwi ze wzglêdu na przedmiot,
4) przedstawiciele jednostek pomocniczych.
5. Zarz¹d podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³.
6. Uchwa³y Zarz¹du Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów i w treci zawieraj¹ w szczególnoci:
1) tytu³, numer przedmiot rozstrzygniêcia i podstawê
prawn¹,
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2) nazwiska cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych przy
ich podejmowaniu,
3) treæ merytoryczn¹,
4) datê wejcia w ¿ycie,
5) podpis burmistrza,
Poza uchwa³ami odpowiadaj¹cymi wymogom okrelonym w ust. 6 Zarz¹d podejmuje uchwa³y proceduralne zapisywane w protokóle z posiedzenia Zarz¹du. Uchwa³ami proceduralnym s¹ przeg³osowane
wnioski albo polecenia.
Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane. Protokó³y
podpisuje Burmistrz. W przypadku nieobecnoci Burmistrza protokó³ z posiedzenia, uchwa³y oraz decyzje
administracyjne podpisuje Zastêpca Burmistrza.
Orygina³ protokó³u otrzymuje do wgl¹du Burmistrz
w terminie 3 dni od dnia odbycia posiedzenia. Z uwierzytelnion¹ przez Sekretarza Gminy odbitk¹ protoko³u zapoznaj¹ siê cz³onkowie Zarz¹du najpóniej przed
nastêpnym posiedzeniem.
Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu, którego kierownikiem jest Burmistrz.
ROZDZIA£ PI¥TY
SPRAWY MAJ¥TKOWE
§ 24

1. Owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du w tym
jednym z nich jest Burmistrz. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ
Burmistrza do sk³adania owiadczeñ woli z osob¹ upowa¿nion¹ przez Zarz¹d.
2. W sprawach reprezentacyjnych, w których stosuje siê
listy intencyjne albo przedwstêpne porozumienia, w
imieniu Gminy mo¿e wystêpowaæ jednoosobowo Burmistrz. Czynnoci wykonywane jednoosobowo Burmistrz referuje na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.
3. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracownika samorz¹dowego
do jednoosobowego sk³adania owiadczeñ woli okrelonych w pe³nomocnictwie.
§ 25
1. Stron¹ wystêpuj¹c¹ w umowach z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 i 2 jest Gmina reprezentowana przez Zarz¹d w
którego imieniu dzia³a dwu cz³onków.
§ 26
1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy, na podstawie
rocznego planu finansowo  rzeczowego uchwalonego przez Radê. W przypadku wydzielenia przez Radê
rodków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych bud¿et tych jednostek stanowi za³¹cznik do
uchwa³y bud¿etowej.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c je na realizacjê statutowych zadañ.
3. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków jednostki pomocniczej prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Statut jednostki pomocniczej okrela, które osoby s¹
upowa¿nione do dysponowania rodkami finansowymi oraz które osoby s¹ odpowiedzialne za prawid³ow¹
gospodarkê finansow¹.
5. Dzia³alnoæ jednostki pomocniczej podlega ocenie zebrania wiejskiego
6. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ jednostki pomoc-

niczej sprawuje Skarbnik Gminy, który przedk³ada informacjê w tym zakresie Zarz¹dowi Gminy.
7. Jednostki pomocnicze mog¹ zarz¹dzaæ wydzielonym
mieniem Gminy: Rada nie mo¿e samodzielnie rozstrzygaæ o przekazaniu jednostce pomocniczej w zarz¹d czêci mienia gminnego. Do podjêcia uchwa³y w tym zakresie konieczna jest opinia zebrania wiejskiego wyra¿ona w formie uchwa³y.
8. Statut jednostki pomocniczej okrela, jak¹ wyodrêbnion¹ czêci¹ maj¹tku gminy zarz¹dza jednostka pomocnicza a tak¿e tryb przekazywania dochodów z tego
mienia oraz zasady finansowania dzia³añ jednostki pomocniczej.
ROZDZIA£ SZÓSTY
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 27
1. Pracownikami samorz¹dowymi s¹ osoby zatrudnione
na podstawie:
1) wyboru  burmistrz i zastêpca burmistrza,
2) powo³ania  sekretarz i skarbnik,
3) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
2. Urz¹d Miejski jest pracodawc¹, którego czynnoci z
zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz.
3. Czynnoci z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza wykonuje Rada. Poza ustawowym zakresem
czynnoci wykonywanych w stosunku do Burmistrza,
Rada mo¿e powierzyæ wykonywanie pozosta³ych czynnoci z zakresu prawa pracy  przewodnicz¹cemu Rady
.
ROZDZIA£ SIÓDMY
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 28
1. Organizacjê oraz zakres dzia³ania Urzêdu Gminy okrela Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy uchwalony przez Radê Gminy, który w szczególnoci zawiera:
a) strukturê organizacyjn¹ Urzêdu w tym nazwy stanowisk i iloæ etatów,
b) regulamin pracy w tym godziny pracy i zasady przyjmowania mieszkañców Gminy i innych interesantów a tak¿e zasady wyp³aty wynagrodzeñ,
c) zasady zabezpieczania dokumentów i budynków,
d) wykaz jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz zakres dzia³ania jednostek organizacyjnych gminy i jednostek pomocniczych
okrelaj¹ odrêbne statuty ustanowione przez Radê Gminy.
3. Zasady prowadzenia dokumentacji i podpisywania
dokumentów okrela Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej dla organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych.(Dz. U. Nr 112 , poz. 1319 z dnia 31 grudnia
1999 r.)
§ 29
1. Do czasu uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Miejskiej
zachowuje moc Regulamin Rady Miejskiej stanowi¹cy
za³¹cznik do Statutu gminy przyjêtego uchwa³¹ nr XVIII/
83/96 w czêciach nie uregulowanych statutem.
2. Traci moc Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowi¹cy
za³¹cznik do Statutu gminy przyjêtego uchwa³¹ Nr XVIII/
83/96.
3. Traci moc Uchwa³a .Nr XVIII-199/2000 z wyj¹tkiem § 15
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ust. 2 i § 21 ust. 1, które strac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z
up³ywem bie¿¹cej kadencji Rady Miejskiej.
4. Statut oraz jego zmiany podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
5. Zarz¹d informuje mieszkañców Gminy o treci Statutu
i jego zmianach przez zamieszczanie stosownych komunikatów w lokalnej prasie.
6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia z wyj¹tkiem § 13 ust. 1, który wchodzi w
¿ycie z pocz¹tkiem nowej kadencji Rady.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

1031
UCHWA£A Nr 243/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci oprocentowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z
2000 r. Nr 46, poz. 543)  Rada Miejska w Nowym Stawie
uchwala, co nastêpuje:
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§1

1. Okrela siê wysokoæ oprocentowania w przypadku
rozk³adania na raty ceny nieruchomoci sprzedawanej
w drodze bezprzetargowej.
2. Okrela siê wysokoæ oprocentowania w przypadku
rozk³adania na raty pierwszej op³aty za oddanie nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
3. Oprocentowanie, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala
siê w wysokoci 10% w stosunku rocznym od kwoty
pozosta³ej do sp³aty.
§2
Wysokoæ oprocentowania w przypadku sprzeda¿y lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców oraz nieruchomoci sprzedawanych na rzecz jej u¿ytkownika wieczystego okrela uchwa³a Nr 49/99 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 marca 1999 r. oraz uchwa³a Nr
191/2001 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15 lutego 2001 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
J. Kasyna

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2262 

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Organizacji i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810, Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo Bold, Gdañsk, ul. Piwna 22
Z polecenia Wojewody Pomorskiego sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk

ISSN 1508-4779

Cena 9,19 z³

