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1073

1074

UCHWA£A Nr XXV/145/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 28 lutego 2001 r.

ZARZ¥DZENIE Nr 3/2001
Starosty Cz³uchowskiego
z dnia 19 marca 2001 r.

w sprawie planu sieci szkó³ publicznych i gimnazjum
oraz granic ich obwodów

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem w
2001 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718) oraz art. 17 ust.4 ustawy z dnia
7 wrzenia o systemie owiaty (Dz.U z 1996r. Nr 67,
poz. 329 z pón. zm.) Rada Miejska w Czarnem uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê z dniem 1 wrzenia 2001 r. plan sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjum oraz granice
ich obwodu:
1) Szko³a Podstawowa w Czarnem obejmuj¹ca klasy IVI do której obwodu nale¿¹ miejscowoci: Czarne,
Wronkowo, Grabowiec, Wierzbnik, Leniczówka Sarniak, Kijno, Sokole, Janowiec, Domyl.
2) Szko³a Podstawowa w Krzemieniewie obejmuj¹ca
klasy od I-VI do której obwodu nale¿¹ miejscowoci: Krzemieniewo, Pr¹dy. Lêdyczek II, Lestnica,
Domis³aw, Rêbno, Sierpowo, Malinowo.
3) Szko³a Podstawowa w Wyczechach obejmuj¹ca klasy od I-VI do której obwodu nale¿¹ miejsowoci:
Wyczechy, Nadziejewo,£o¿a, Raciniewo, Biernatka,
Wygonki, Biñcze.
4) Gimnazjum w Czarnem do którego obwodu nale¿¹
miejscowoci: Czarne, Wronkowo, Grabowiec,
Wierzbnik, Lesniczówka Sarniak, Nadziejewo, Wyczechy, £o¿a, Janowiec, Raciniewo, Biernatka, Biñcze, Wygonki, Domis³aw, Malinowo, Krzemieniewo,Lêdyczek II, Pr¹dy, Rêbno, Lestnica, Domyl, Sierpowo, Kijno, Sokole.
§2
Traci moc uchwa³a Nr V/25/99 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie planu sieci szkól
publicznych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak

Na podstawie art. 35 ust. 2 lit. i ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z pón. zm.)  na wniosek Dyrektopra Domu
Pomocy Spo³ecznej w Czarnem postanawia siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w
Domu Pomocy SPo³eznej w Czarnem w 2001 r. w wysokoci 1.667,48 z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
A. Gappa

1075
UCHWA£A Nr XXVI/148/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i i,
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. z 1996 r.
Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 r.
Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998 r. Nr 155 poz. 1014,
Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 26 poz. 306,Nr 48 poz. 552,
Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95
poz. 1041), oraz art. 52, art. 69 ust. 4 i 5, art. 109, art. 110,
art. 112 ust. 2, art. 113, art. 114, art. 116, art. 117, art. 124,
art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778,
Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251,
Nr 122, poz. 1315) oraz art. 87 ust. 2 a ustawy z dnia 31
stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska
(Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z pón. zm.) Rada Miejska
w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
Prognozowane dochody bud¿etu gminy w wysokoci
11.039.987 z³.
w tym:
 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

alizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 1.120.170 z³.
 dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
zleconych j.s.t.
10.000 z³.
 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
206.361 z³.
 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
13.200 z³.
 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
16.800 z³.
 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê
zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych
4.950 z³.
 rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin pozyskanych z innych róde³
5.000 z³.
 subwencje z bud¿etu pañstwa
5.005.337 z³.
w tym:
 czêæ owiatowa subwencji ogólnej
3.898.165 z³.
 czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej 329.745 z³.
 czêæ podstawowa subwencji ogólnej
777.427 z³.
 dochody w³asne
4.663.169 z³.
w tym: z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
100.000 z³.
 planowany udzia³ gmin w podatkach dochodowych od
osób fizycznych
1.265.649 z³.
Szczegó³owy podzia³ dochodów zawiera za³¹cznik Nr 1*.
§2
Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci: 11.389.987 z³.
w tym:
 na zadania z zakresu administracji rz¹dowej 1.120.170 z³
 przelewy redystrybucyjne (z tyt. op³at za dow.osob)
10.000 z³.
 na zadania w³asne
206.361 z³.
 na zadania bie¿¹ce realizowane miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego
13.200 z³.
 na zadania inwestycyjne realizowane miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
16.800 z³.
 wydatki na zadania z funduszy celowych
4.950 z³.
 wydatki na zadania w³asne z rodków A.W.R.S.P.
5.000 z³.
 wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
100.000 z³.
 wydatki na finansowanie inwestycji (wykaz stanowi
za³¹cznik Nr 2)*
 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (wykaz stanowi za³¹cznik Nr 2 a)
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 5.519.377 z³.
Szczegó³owy podzia³ wydatków zawiera za³¹cznik Nr 3*.
§3
1. Ró¿nica miêdzy dochodami a wydatkami bud¿etu gminy stanowi deficyt bud¿etu gminy który wynosi:
350.000 z³.
2. Element równowa¿enia bud¿etu gminy
1) Dochody
11.039.987 z³.
2) § 931 Przychody ze sprzeda¿y innych papierów wartociowych
1.000.000 z³.
3) Wydatki
11.389.987 z³.
4) § 992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
650.000 z³.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.

Poz. 1075
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§4

Plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej stanowi za³¹cznik Nr 4*.
§5
Przyznaje siê:
1. Dotacje celowe  na finansowanie lub dofinansowanie
zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
102.000 z³.
2. Dotacje podmiotowe  M..G.O.K. Czarne  348.800 z³.
3. Dotacje przedmiotowe  Zak³ad Gosp.Mieszkan. w
Czarnem  27.000 z³. (wymiana okien w budynkach komunalnych  50% dofinansowanie).
§6
Ustala siê limit wynagrodzeñ z pochodnymi dla Miejsko  Gminnego Orodka Kultury w Czarnem w kwocie
234.170 z³.
§7
Plany przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych:
 Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej w Czarnem:
1) Stan rodków obrotowych na pocz¹tku roku 12.500 z³.
w tym: normatyw zapasów 7.092 z³.
2) Przychody 1.430.405 z³.
w tym: dotacje przedmiotowe 27.000 z³.
3) Wydatki 1.412.905 z³.
w tym:
 wynagrodzenia 178.000 z³.
 pochodne od wynagrodzeñ 36.370 z³.
4) Wp³aty do bud¿etu
5) Stan rodków obrotowych na koniec roku 30.000 z³.
w tym: normatywny stan zapasów materialnych
10.500 z³.
§8
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi za³¹cznik Nr 5*.
§9
Wydatki jednostek pomocniczych gminy tj. so³ectw i
zarz¹dów osiedli stanowi za³¹cznik Nr 6*.
§ 10
Prognoza d³ugu Gminy w Czarnem na lata 2001  2008
stanowi za³¹cznik Nr 7*.
§ 11
Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ porêczeñ udzielanych
przez Zarz¹d Gminy w roku bud¿etowym 2001 w kwocie
100.000 z³.
§ 12
Upowa¿nia Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
2) przekazywania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
w ramach rozdzia³u miêdzy paragrafami planowanych
wydatków jednostek organizacyjnych gminy z wy³¹czeniem wydatków limitowanych niniejsz¹ uchwa³¹,
3) zaci¹ganie kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cych w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
gminy maksymalnie do kwoty 200.000 z³,
4) lokowanie wolnych rodków bud¿etowych na rachun* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.
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kach w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Czarnem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki

§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2001 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
J. Sa³adziak

1076

1077
UCHWA£A Nr 221/XIII/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 9 h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43,
Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123
poz. 775; z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718)
Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718) oraz na podstawie art. 13 pkt. 2
i art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62 poz. 718) Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

Zatwierdza dzia³alnoæ Orodka Pomocy Spo³ecznej w
Nowej Karczmie utworzonego na podstawie uchwa³y
Nr IX/24/90 Gminnej Rady Narodowej w Nowej Karczmie
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z [pón. zm.) oraz Statutu nadanego uchwa³¹ Nr XV/78/96 Rady Gminy Nowa Karczma z
dnia 14 marca 1996 r.

Ustala siê na terenie administracyjnym gminy Linia 18
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i 10 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa).

§2

Traci moc uchwa³a Nr XXVI/119/93 rady Gminy Linia z
dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie wydawani zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu, zmieniona uchwa³¹ Nr 12/II/II/94 Rady Gminy Linia z
dnia 25 sierpnia 1994 r. oraz uchwa³¹ Nr 206/XXI/III/2001
Rady Gminy Linia z dnia 26 kwietnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXIX/147/01
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia dzia³alnoci Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Nowej Karczmie.

1. Orodek Pomocy Spo³ecznej jest jednostk¹ organizacyjnie i bud¿etowo podporz¹dkowan¹ Radzie Gminy
Nowa Karczma.
2. Nadzór nad Orodkiem sprawuje Wójt Gminy.
§3
Do zadañ Orodka nale¿y wykonywanie zadañ na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z pón. zm.).
§4
Szczegó³owy zakres dzia³añ Orodka oraz jego organizacjê okrela Statut nadany uchwa³¹ Nr XV/78/96 Rady
Gminy Nowa Karczma z dnia 14 marca 1996 r.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Nowa Karczma.

§2

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1078, 1079

 2370 

1078
UCHWA£A Nr 222/XXIII/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunki
sprzeda¿ tych napojów.
Na podstawie art. 12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) oraz na podstawie art. 13
pkt 2 i art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) Rada Gminy Linia uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gminy nastêpuj¹ce zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych:
1. W odniesieniu do istniej¹cych w dniu wejcia w ¿ycie uchwa³y punktów sprzeda¿y, utrzymaæ dotychczasowe punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych.
2. Ustala siê zakaz sprzeda¿y napojów alkoholowych
w obiektach zabudowy nietrwa³ej i w formie sprzeda¿y obnonej.
3. Unikanie lokalizowania punktów sprzeda¿y alkoholu w sposób powoduj¹cy ich skupienie w jednym
rejonie.
§2
Ustala siê na terenie gminy nastêpuj¹ce warunki sprzeda¿y napojów alkoholowych:
1. Nienaganne i zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U.
Nr 35, poz. 230 z pón. zm.) prowadzenie sprzeda¿y
napojów alkoholowych w punktach sprzeda¿y.
2. Przedstawiania zawiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej przez przedsiêbiorcê
spoza terenu gminy staraj¹cego siê o uzyskanie zezwolenia.
3. Opinia lub postanowienie sanepidu, ¿e lokal gastronomiczny odpowiada warunkom sanitarnym.
4. Przedstawienie dokumentu potwierdzaj¹cego prawo do lokalu.
5. Lokal musi posiadaæ wydzielone stoisko  miejsce
ekspozycji napojów alkoholowych w punkcie sprzeda¿y, w którym sprzedawca prowadzi bezporedni¹
sprzeda¿ napojów alkoholowych, za lad¹ wydzielaj¹c¹ to miejsce od pozosta³ej czêci punktu, w wydzielonym stoisku nie powinny byæ sprzedawane
inne towary ni¿ napoje alkoholowe.
6. Opinia Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, co do usytuowania punktu
sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy
Linia.

7. Zachowanie w miejscu sprzeda¿y i najbli¿szej okolicy
porz¹dku (dot. w szczególnoci przestrzegania zakazu
spo¿ywania napojów alkoholowych w placówkach detalicznych, w obrêbie sklepu, jak równie¿ przed placówk¹ gastronomiczn¹ nie posiadaj¹c¹ miejsc przeznaczonych dla klientów spo¿ywaj¹cych napoje alkoholowe).
§3
Upowa¿nia siê Zarz¹d do wykonywania niniejszej
uchwa³y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

1079
UCHWA£A Nr XXVIII/184/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia dla Gminy Damnica liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34,
poz. 184, zm.: z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991
r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz.
184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz.
668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) w
zwi¹zku z art. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzewoci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o op³acie skarbowej (Dz. U. Nr 60,
poz. 610) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dla Gminy Damnica  65 punktów sprzeda¿y
napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak
i w miejscu sprzeda¿y, w tym:
1) do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y:
 od 4,5%  18%  40 punktów,
 powy¿ej 18%  15 punktów,
2) do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y:
 od 4,5%  18%  5 punktów,
 powy¿ej 18%  5 punktów.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 134/97 Rady Gminy Damnica z
dnia 27 marca 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
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alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y w Gminie Damnica.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1080
UCHWA£A Nr XXVIII/185/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Damnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45, poz. 497) uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
1. W Statucie Gminy Damnica z dnia 28 marca 1996 r. 
uchwa³a Nr 89/96 Rady Gminy Damnica z dnia 28 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 32, poz. 107,
zm.: z 1999 r. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 71, poz. 72,
Nr 110, poz. 1021, z 2001 r. Nr 14, poz. 106) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W czêci I Postanowienia ogólne dodaje siê:
§6a Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z
dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du okrela za³¹cznik Nr 10.
2) Dodaje siê za³¹cznik Nr 10 w brzmieniu:
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Dokumenty, o których mowa w § 1 udostêpnia siê na
stanowisku ds. obs³ugi rady gminy i Zarz¹du w dniach
pracy Urzêdu, w godzinach przyjmowania interesantów.
§5
Uprawnienia okrelone w § 1-3 nie znajduj¹ zastosowania
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1081
UCHWA£A Nr XLVIII/504/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lêborka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) uchwala siê, co nastêpuje:

§2

§1

1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z Sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu:
 protoko³y po 14 dniach od posiedzenia organów
gminy lub komisji,
 uchwa³y niezw³ocznie po ich og³oszeniu.

Uchwala siê Statut Miasta Lêborka, jak w za³¹czniku
do uchwa³y.

§3
Udostêpnienie dokumentów organów gminy oraz komisji mo¿e nast¹piæ je¿eli zainteresowany:
a) z³o¿y pisemny wniosek, w którym wska¿e organ gminy b¹d komisjê, z której maj¹ byæ udostêpnione dokumenty,
b) wska¿e o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje.

§2
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/189/96 Rady Miejskiej w
Lêborku z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Lêborka og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa S³upskiego z 1996 r. Nr 17, poz. 61.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1081
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLVIII/504/2001
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
STATUT MIASTA LÊBORKA

marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pón. zm.).
II. CELE I ZADANIA MIASTA
§6

1. Miasto Lêbork jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ wszystkich jego mieszkañców.
2. Miasto posiada osobowoæ prawn¹.

Celem dzia³ania miasta jest zaspakajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty oraz umo¿liwienie pe³nego uczestnictwa mieszkañców w jej ¿yciu. Nastêpuje to poprzez tworzenie i realizacjê polityki wszechstronnego rozwoju miasta oraz dba³oæ o w³aciwe funkcjonowanie organizmu
miejskiego.

§2

§7

Terytorium miasta obejmuje obszar o powierzchni
17,86 km2, którego granice okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1* do niniejszego statutu.

Cele wskazane w § 6 miasto osi¹ga realizuj¹c zadania
okrelone w ustawach, a tak¿e prowadz¹c pozosta³e sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawowo na rzecz innych podmiotów.

I. PRZEPISY OGÓLNE
§1

§3
1. Herbem Lêborka jest wizerunek fragmentu redniowiecznych murów miejskich oraz lwa, którego g³owa
jest zwrócona w prawo, poni¿ej pasmo zielonego pod³o¿a i b³êkitne fale rzeki £eby. Sylwetka lwa ¿ó³ta lub
z³ota, budowle bia³e, dachy niebieskie, t³o czerwone.
Wzór stanowi za³¹cznik Nr 2 do niniejszego statutu.
2. Herb Lêborka podlega ochronie prawnej.

III. USTRÓJ MIASTA
§8
1. Organami miasta s¹ rada i zarz¹d.
2. Rada sk³ada siê z 28 radnych wybranych przez mieszkañców w wyborach samorz¹dowych.

§4

RADA MIEJSKA W LÊBORKU

1. Chor¹gwi¹ miasta jest prostok¹t, którego boki pozostaj¹ w stosunku 5:3 o wymiarach 150 cm x 90 cm. Od
lewej strony drzewca b³êkitny trójk¹t prostok¹tny o wymiarach boków przyprostok¹tnych 90 cm x 40 cm, osadzony szczytem w lewym, dolnym rogu. Obok pas bia³y, skony pod k¹tem 65o o szerokoci 10 cm, przylega
do przeciwprostok¹tnej trójk¹ta. Nastêpnie pas czerwony o szerokoci 20 cm, przylegaj¹cy do pasa bia³ego pod k¹tem 65o. Drugi pas bia³y, skony pod k¹tem
65o o szerokoci 10 cm, przylegaj¹cy do pasa czerwonego. Nastêpnie drugi pas czerwony o szerokoci 20
cm, przylegaj¹cy do pasa bia³ego pod k¹tem 65o. Na
bia³ym polu o kszta³cie trapezu prostok¹tnego w prawym dolnym rogu w odleg³oci 20 cm od dolnej i bocznej krawêdzi znajduje siê sylwetka ¿ó³tego lub z³otego
lwa w pozycji bojowej, zwróconego w lew¹ stronê.
Wysokoæ lwa wynosi 50 cm. Wzór stanowi za³¹cznik
Nr 3* do niniejszego statutu.
2. Chor¹giew miasta podlega ochronie prawnej.

§9

§5
Ilekroæ w Statucie mowa jest o:
1. Miecie  nale¿y przez to rozumieæ miasto Lêbork,
bêd¹ce gmin¹ w rozumieniu ustawy o samorz¹dzie
gminnym.
2. Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w
Lêborku.
3. Zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Miasta
Lêborka.
4. Przewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Lêborku.
5. Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza
Miasta Lêborka.
6. Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski w
Lêborku.
7. Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 8
*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.

Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym dla zarz¹du i podporz¹dkowanych jej jednostek. Do realizacji
zadañ kontrolnych rada powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Uchwa³y rady stanowi¹ce akty prawa miejscowego og³asza siê na zasadach i w trybie okrelonym w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718).
§ 11
1. Radny reprezentuje swoich wyborców i ma prawo
wystêpowaæ w ich imieniu w ka¿dej sprawie publicznej. Ma równie¿ prawo podejmowaæ dzia³ania interwencyjne w imieniu wyborców.
2. Czynnoci swoje podejmuje na podstawie postulatów
zg³aszanych przez mieszkañców miasta, albo z w³asnej
inicjatywy. Radny powinien uwzglêdniæ interesy ca³ego miasta.
3. Wykonuj¹c swój mandat, radny nie powinien wystêpowaæ w sprawach, z którymi mo¿e byæ zwi¹zany jego
interes osobisty i maj¹tkowy albo interes osób mu bliskich.
§ 12
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych. Zasady dzia³ania
klubu radnych okrela Regulamin Pracy Klubu Radnych
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4.
§ 13
1. Rada wybiera przewodnicz¹cego na pierwszej sesji
rozpoczynaj¹cej siê kadencji.
2. Rada wybiera dwóch wiceprzewodnicz¹cych.
3. Przewodnicz¹cy organizuje pracê rady i prowadzi jej
obrady.
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4. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego, jego
obowi¹zki przejmuje jeden z wiceprzewodnicz¹cych,
wyznaczony przez przewodnicz¹cego.
§ 14
1. Do realizacji okrelonych zadañ rada powo³uje komisje sta³e i dorane.
2. Sk³ad komisji okrela uchwa³a rady.
3. Komisjami sta³ymi rady s¹:
a) Komisja Rewizyjna;
b) Komisja Gospodarki Miejskiej;
c) Komisja Planowania i Gospodarki Finansowej;
d) Komisja Polityki Spo³ecznej.
§ 15
1. Zadaniem komisji, w zakresie przedmiotu, dla którego
zosta³y powo³ane, jest w szczególnoci opiniowanie i
rozpatrywanie spraw przekazywanych przez radê oraz
zarz¹d.
2. Wniosek o odwo³anie zarz¹du z innych przyczyn ni¿
nieudzielenie absolutorium podlega zaopiniowaniu
przez komisjê, której przedmiotem dzia³ania jest zakres
spraw zg³aszanych we wniosku oraz komisjê rewizyjn¹.
§ 16
1. Pierwsze posiedzenie komisji zwo³uje przewodnicz¹cy rady.
2. Przewodnicz¹cego komisji i wiceprzewodnicz¹cych
wybiera i odwo³uje komisja.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy komisji lub wiceprzewodnicz¹cy komisji zwo³uje jej posiedzenia, a tak¿e organizuje pracê
komisji i kieruje jej dzia³alnoci¹.
2. Prawo zwo³ywania posiedzenia komisji przys³uguje
ponadto przewodnicz¹cemu rady w nastêpuj¹cych
przypadkach:
a) gdy przewodnicz¹cy komisji nie zwo³uje posiedzenia
przez kwarta³;
b) gdy na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji przewodnicz¹cy komisji nie zwo³uje posiedzenia w ci¹gu 7
dni.
§ 18
1. Cz³onkowie komisji potwierdzaj¹ swój udzia³ w posiedzeniach podpisem na licie obecnoci.
2. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
§ 19
Komisja wyra¿a stanowisko zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji. W
przypadku tej samej liczby g³osów za i przeciw, o
wyniku g³osowania rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego
komisji.
§ 20
1. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który
zawiera:
a) stwierdzenie prawomocnoci obrad;
b) przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia;
c) przyjêcie porz¹dku obrad;
d) stanowisko komisji.
Sprawy wymienione w pkt b, c i d wymagaj¹ odrêbnych g³osowañ.
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2. Na ¿yczenie cz³onka komisji, w protokole mo¿e byæ
zawarta treæ jego stanowiska, zdanie odrêbne lub g³os
w dyskusji.
3. Protokó³ nie zawiera opisu dyskusji z zastrze¿eniem
ust. 2.
§ 21
Przed zakoñczeniem roku kalendarzowego komisje
przedk³adaj¹ radzie plan pracy na rok nastêpny, a sprawozdanie z dzia³alnoci co najmniej raz w roku w terminie ustalonym przez radê.
§ 22
Do zadañ poszczególnych komisji nale¿y:
KOMISJA REWIZYJNA
§ 23
1. Komisja jest powo³ywana w szczególnoci w celu kontrolowania dzia³alnoci zarz¹du i gminnych jednostek.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie radzie niezbêdnych informacji dla oceny dzia³alnoci zarz¹du, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci
kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu
tych zjawisk.
3. Komisja rewizyjna pe³ni równie¿ funkcjê opiniodawcz¹
i inicjuj¹c¹, s³u¿¹c radzie do doskonalenia organizacji
samorz¹du terytorialnego.
4. Komisja kontroluje dzia³alnoæ pod wzglêdem:
a) legalnoci;
b) gospodarnoci;
c) rzetelnoci;
d) celowoci;
e) oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
5. Komisja bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹,
w tym wykonanie bud¿etu.
6. Komisja ocenia materia³y z kontroli zarz¹du i gminnych
jednostek dokonywanych przez inne podmioty (dotyczy kontroli zewnêtrznych).
§ 24
1. Komisja pracuje wed³ug rocznego planu pracy, który
przedstawia radzie do zatwierdzenia przed rozpoczêciem roku.
2. Rada mo¿e zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze doranym.
3. Rada, zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli, okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
§ 25
1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
a) kompleksowe obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego przedmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego przedmiotu;
b) problemowe obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienia z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
stanowi¹cego niewielki fragment jej dzia³alnoci;
c) sprawdzaj¹ce podejmowane w celu ustalenia czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania jednostki.
2. Kontroli komisji nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich
zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów
dokumentów stanowi¹cych podstawê okrelonych
dzia³añ.
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§ 26
1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony przez komisjê sporód jej cz³onków zespó³ kontroluj¹cy, licz¹cy od 2 do
3 cz³onków.
2. Cz³onkowie zespo³u kontroluj¹cego przeprowadzaj¹
kontrolê na podstawie pisemnego upowa¿nienia, w
którym winno byæ równie¿ wyszczególnione: podmiot,
zakres i termin kontroli.
3. Upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli podpisuje
przewodnicz¹cy komisji. Kontroluj¹cy podlega wy³¹czeniu od udzia³u w kontroli, je¿eli wyniki jego kontroli
mog¹ dotyczyæ jego roszczeñ, praw lub obowi¹zków
albo roszczeñ, praw lub obowi¹zków jego ma³¿onka,
krewnych i powinowatych b¹d osób zwi¹zanych z nim
z tytu³u przysposobienia opieki lub kurateli. Kontroluj¹cy mo¿e byæ wy³¹czony równie¿ w razie stwierdzenia innych przyczyn, które mog¹ mieæ wp³yw na bezstronnoæ postêpowania. Decyzje w tym zakresie podejmuje przewodnicz¹cy komisji, a w przypadku gdy
wy³¹czenie dotyczy przewodnicz¹cego komisji  przewodnicz¹cy rady.
§ 27
W ramach przeprowadzonej kontroli zespó³ kontroluj¹cy uprawniony jest do:
 wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej, wgl¹du do akt i dokumentów
znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce, a zwi¹zanych z przedmiotem kontroli;
 zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów;
 wnioskowania do Rady Miejskiej o spowodowanie
powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych
przedmiotem kontroli;
 wyst¹pienia od pracowników kontrolowanej jednostki o ustne lub pisemne wyjanienia w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli;
 przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§ 28
1. Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia Zarz¹d Miasta i
kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze podjêcia kontroli co najmniej 7 dni przed terminem jej rozpoczêcia.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowi¹zek:
 zapewnienia kontroluj¹cym warunków i rodków
niezbêdnych do sprawnego przeprowadzania kontroli;
 pisemnego uzasadnienia odmowy udostêpnienia zespo³owi kontroluj¹cemu dokumentów objêtych tajemnic¹ pañstwow¹.
§ 29

uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje wspó³dzia³aæ w wykonaniu funkcji kontrolnych z innymi komisjami rady w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji dotycz¹cych dzia³alnoci kontrolnej oraz przeprowadzenia wspólnych kontroli z
udzia³em innych komisji rady.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego osób maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki kontroli.
4. Przewodnicz¹cy rady zapewnia koordynacjê i wspó³dzia³anie poszczególnych komisji w celu ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 31
1. Z przebiegu kontroli zespó³ kontroluj¹cy sporz¹dza
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Protokó³ pokontrolny powinien zawieraæ:
 nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe
jej kierownika;
 imiona i nazwiska kontroluj¹cych;
 datê kontroli ze wskazaniem czasu jej trwania;
 rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego;
 ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków
i przyczyn ich powstania jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
 ewentualne wyjanienie kierownika jednostki kontrolowanej;
 wykaz za³¹czników.
3. Kopie protoko³u otrzymuj¹ przewodnicz¹cy i kierownik jednostki kontrolowanej.
§ 32
Wnioski z kontroli komisja przedstawia radzie, a rada
kieruje do kontrolowanych jednostek i do zarz¹du wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski dotycz¹ce stwierdzonych nieprawid³owoci, propozycje zapobiegania im na przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci,
która by³a przedmiotem kontroli.
§ 33
1. Raz w roku, w terminie do 30 kwietnia komisja przedstawia radzie sprawozdanie ze swej dzia³alnoci.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ w szczególnoci:
 zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
 wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci.
§ 34

1. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontroluj¹cy winien przestrzegaæ:
 przepisów bhp obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki;
 przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹.
2. Dzia³alnoæ zespo³u kontroluj¹cego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku
pracy.

Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane, s¹ obowi¹zani w terminie 14
dni zawiadomiæ radê, zarz¹d i komisjê o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków.
W razie braku mo¿liwoci wykonania wniosków, nale¿y podaæ przyczynê oraz propozycjê innego sposobu
usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.

§ 30

W razie ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ rada
przekazuje sprawê organom cigania.

1. Komisja mo¿e na zlecenie rady lub przez podjêcie

§ 35
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§ 36

Komisja mo¿e korzystaæ z porad i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z
przedmiotem kontroli. Powy¿sze wymaga uzgodnienia z
przewodnicz¹cym rady.
§ 37
1. Wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium
komisja sporz¹dza w ci¹gu 14 dni od czasu przekazania sprawozdania przez Zarz¹d Miasta i przesy³a do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. W g³osowaniu nad wnioskiem o absolutorium, cz³onkowie g³osuj¹ wy³¹cznie za lub przeciw.
KOMISJA GOSPODARKI MIEJSKIEJ
§ 38
1. Opiniuje i wnioskuje w sprawach le¿¹cych w krêgu
zainteresowañ komisji tzn.
 zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹ i ciepln¹;
 telefonizacji;
 drogownictwa i owietlenia ulicznego;
 odprowadzenia cieków i utylizacji odpadów;
 komunikacji miejskiej;
 zasobów lokalnych;
 ochrony rodowiska i zieleni miejskiej;
 porz¹dku publicznego i ratownictwa po¿arowego;
 handlu, us³ug i targowiska miejskiego;
 cmentarza.
2. Kszta³tuje i ledzi realizowane przez miasto i jednostki
korzystaj¹ce z jego funduszy /Miejski Zarz¹d Budynkami Sp. z.o.o., Zak³ad Komunikacji Miejskiej, Miejskie
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o., Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp.
z.o.o., Przedsiêbiorstwo Sk³adowania i Przerobu Odpadów Sp. z.o.o., Lêborskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o., Lêborski Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z.o.o., Centrum Sportu i Rekreacji / zadania bêd¹ce w krêgu zainteresowañ komisji, a
w szczególnoci:
 analiza okresowych merytorycznych i finansowych
sprawozdañ tych jednostek oraz protokó³ów z posiedzeñ rad nadzorczych;
 delegowanie przedstawiciela do organizowanych
przez Zarz¹d Miasta odpowiednich komisji przetargowych, odbieraj¹cych inwestycje oraz konkursowych przy wyborze na stanowiska kierownicze.
3. Wspó³pracuje z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz deleguje swoich przedstawicieli do cia³
tworzonych z udzia³em miasta podejmuj¹cych dzia³ania le¿¹ce w krêgu zainteresowañ komisji (wybory stra¿ników miejskich itp.).
4. Analizuje comiesiêczne zestawienia z wykonania bud¿etu miasta.
5. Opiniuje projekty uchwa³ rady miejskiej zg³aszane przez
inne organy.
6. Komisja ma prawo wstêpu na teren jednostek prowadzonych przez miasto oraz wgl¹d do dokumentacji dot.
krêgu zainteresowañ komisji o ile nie jest to prawem
zabronione.
7. Wnioskuje we wszystkich sprawach istotnych dla ¿ycia miasta i wykonuje zadania przewidziane innymi
uchwa³ami rady.
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KOMISJA PLANOWANIA
I GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 39

1. Opiniuje i wnioskuje w sprawach le¿¹cych w krêgu
zainteresowañ komisji tzn.
 zagro¿eñ realizacji bud¿etu miasta;
 planów zagospodarowania przestrzennego miasta;
 za³o¿eñ polityki spo³eczno  ekonomicznej;
 planów rozwoju infrastruktury technicznej;
 realizacji planu inwestycyjnego;
 prywatyzacji i sprzeda¿y mienia komunalnego;
 podatków i op³at lokalnych;
 zmian cen gruntów i czynszów dzier¿awczych;
 dofinansowañ z funduszy zewnêtrznych, zaci¹gania,
sp³at i udzielenia kredytów przez miasto;
 przeciwdzia³ania bezrobociu i robót publicznych;
 promocji miasta, wspó³pracy zagranicznej, udzia³u
w agencjach, fundacjach, spó³kach, zwi¹zkach komunalnych itp.
2. Kszta³tuje i ledzi dzia³alnoæ finansow¹ miasta i wszystkich jednostek korzystaj¹cych z jego funduszy poprzez:
 analizê wskazanych przez komisjê merytorycznych i
finansowych sprawozdañ oraz protokó³ów z posiedzeñ rad nadzorczych;
 prawo wgl¹du do dokumentacji dotycz¹cej krêgu zainteresowañ komisji o ile nie jest to prawem zabronione;
 delegowanie przedstawiciela do organizowanych
przez Zarz¹d Miasta odpowiednich komisji przetargowych, odbieraj¹cych inwestycje oraz konkursowych przy wyborze na stanowiska kierownicze jednostek komercyjnych;
 wskazywanie sposobów lepszego wykorzystania
rodków finansowych miasta oraz róde³ dodatkowych dochodów;
 analizê wniosków w sprawach zmian bud¿etu, inwestycji i planowania przestrzennego wp³ywaj¹cych
od innych organów.
3. Wspó³pracuje z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz deleguje swoich przedstawicieli do cia³
tworzonych z udzia³em miasta podejmuj¹cych dzia³ania le¿¹ce w krêgu zainteresowañ komisji.
4. Analizuje comiesiêczne zestawienia z wykonania bud¿etu miasta w szczególnoci jakie wyznaczy komisja.
5. Opiniuje projekty uchwa³ rady zg³aszane przez inne
organy.
6. Wnioskuje we wszystkich sprawach istotnych dla ¿ycia miasta i wykonuje zadania przewidziane innymi
uchwa³ami rady.
KOMISJA POLITYKI SPO£ECZNEJ
§ 40
1. Opiniuje i wnioskuje w sprawach le¿¹cych w krêgu
zainteresowañ komisji tzn.:
 s³u¿by zdrowia;
 pomocy spo³ecznej, orodków i zak³adów opiekuñczych itd.;
 owiaty;
 kultury;
 sportu i turystyki;
 stanu sanitarno  epidemiologicznego miasta;
 wychowania w trzewoci;
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 ochrony zabytków;
 wspó³pracy z zagranic¹ i promocji miasta.
Kszta³tuje i ledzi realizowane przez miasto i jednostki
korzystaj¹ce z jego rodków (Samodzielny Publiczny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej, ¿³obko  przedszkole, Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej, szko³y podstawowe,
gimnazja, przedszkola, Miejska Biblioteka Publiczna,
Muzeum itp.) zadania bêd¹ce w krêgu zainteresowañ
komisji, a w szczególnoci:
 analiza okresowych merytorycznych i finansowych
sprawozdañ tych jednostek oraz protokó³ów z posiedzeñ rad nadzorczych;
 delegowanie przedstawiciela do organizowanych
przez zarz¹d odpowiednich komisji konkursowych
przy wyborze na stanowiska kierownicze;
 prawo wstêpu na teren jednostek prowadzonych
przez miasto oraz wgl¹d do dokumentacji dotycz¹cej krêgu zainteresowañ komisji o ile nie jest to prawem zabronione (np. wzglêdów sanitarnych, tajemnicy itp.).
Wspó³pracuje z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz deleguje swoich przedstawicieli na stanowiska organizowane z inicjatywy miasta w sprawach
le¿¹cych w krêgu zainteresowañ komisji (podzia³ rodków na remonty szkó³ i przedszkoli, konkursy literackie, Pomorskie Dni Kultury itp.).
Analizuje comiesiêczne zestawienia z wykonania bud¿etu miasta w szczególnoci jak dla jego uchwalenia.
Opiniuje projekty uchwa³ rady zg³aszane przez inne
organy.
Wnioskuje we wszystkich sprawach istotnych dla ¿ycia miasta i wykonuje zadania przewidziane innymi
uchwa³ami rady.
§ 41

Komisje dorane rozwi¹zuj¹ siê po wype³nieniu zadania i przyjêciu przez radê koñcowego sprawozdania.
SESJE RADY
§ 42
1. Sesje zwo³uje przewodnicz¹cy proponuj¹c porz¹dek
obrad, wyznaczaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji.
2. O terminie i miejscu obrad rady, powiadamia siê radnych najpóniej na siedem dni przed terminem obrad.
3. Siedmiodniowy termin, o którym mowa w ust. 2 nie
dotyczy sesji nadzwyczajnych zwo³ywanych na wniosek zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
rady.
4. W zawiadomieniach o sesji podaje siê proponowany
porz¹dek obrad oraz do³¹cza siê projekty uchwa³ i inne
niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad. Zawiadomienia wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu lub sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
§ 43
1. Sesje otwiera przewodnicz¹cy formu³¹: Otwieram
sesjê Rady Miejskiej w Lêborku.
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy stwierdza prawomocnoæ obrad.
3. Obrady s¹ prawomocne je¿eli uczestniczy w nich co
najmniej po³owa sk³adu rady.

§ 44
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia, przewodnicz¹cy og³asza, i¿ od tego momentu rada nie mo¿e podejmowaæ uchwa³, z tym ¿e
uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹ moc.
2. Je¿eli w porz¹dku obrad pozosta³y do podjêcia uchwa³y
i nadal brak quorum, przewodnicz¹cy przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy opucili obrady odnotowuje siê w protokole.
§ 45
1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu.
2. Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
§ 46
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad przewodnicz¹cy przedstawia projekt porz¹dku obrad.
2. Z wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ
ka¿dy radny, a tak¿e zarz¹d.
§ 47
Porz¹dek obrad sesji winien zawieraæ co najmniej:
a) zatwierdzenie porz¹dku obrad;
b) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji;
c) interpelacje i zapytania radnych;
d) podjêcie uchwa³;
e) sprawozdanie zarz¹du z wykonania uchwa³ rady z wyj¹tkiem sesji nadzwyczajnych zwo³ywanych na wniosek zarz¹du lub 1/4 ustawowego sk³adu rady.
§ 48
1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wg uchwalonego
porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym
z punktów po akceptacji rady.
W uzasadnionych przypadkach mo¿e dokonaæ zmian
kolejnoci realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad po uzyskaniu akceptacji rady.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.
3. Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie wnioski radnych zg³oszone podczas sesji.
§ 49
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków formalnych, takich jak:
 stwierdzenie quorum;
 zdjêcia okrelonego tematu z porz¹dku obrad;
 zakoñczenie dyskusji i podjêcia uchwa³y;
 ponownego przeliczenia g³osów;
 powtórzenia g³osowania;
 og³oszenie przerwy w obradach.
2. Powtórzenie g³osowania nastêpuje na uzasadniony
wniosek, po uzyskaniu akceptacji rady.
3. W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy poddaje radnym pod g³osowanie wnioski formalne.
§ 50
Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na posiedzenie rady.
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§ 51

Na wniosek radnego przewodnicz¹cy przyjmuje do
protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c niezw³ocznie radê.
§ 52
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, dbaj¹c o to, aby wypowiedzi dotyczy³y meritum sprawy.
2. Je¿eli temat, sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie
odnosi skutku mo¿e odebraæ mu g³os.
Fakt taki odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Po uprzednim ostrze¿eniu przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 53
1. Podjêcie uchwa³ przez radê na sesji odbywa siê wed³ug nastêpuj¹cej procedury:
 przedstawienie projektu uchwa³y;
 przedstawienie opinii komisji;
 prezentacja stanowiska zarz¹du w sprawie opinii i
wniosków komisji;
 dyskusja;
 g³osowanie poprawek do projektu uchwa³y zg³oszonych przez komisje i radnych. W pierwszej kolejnoci g³osuje siê poprawki najdalej id¹ce;
 g³osowanie nad projektem uchwa³y po przeg³osowanych poprawkach.
2. Przewodnicz¹cy stwierdza fakt podjêcia lub nie podjêcia uchwa³y, podaj¹c liczbê g³osów za, przeciw i
wstrzymuj¹cych siê.
§ 54
1. Sprawozdanie z wykonania uchwa³ zarz¹d sk³ada radzie na ka¿dej sesji zwyczajnej w odniesieniu do uchwa³
podjêtych na sesji poprzedzaj¹cej.
2. Nie rzadziej ni¿ co pó³ roku zarz¹d sk³ada sprawozdanie o nie zrealizowanych uchwa³ach oraz przyczynach
ich nie zrealizowania.
3. W imieniu zarz¹du sprawozdanie przedk³ada burmistrz
lub osoba upowa¿niona przez burmistrza.
4. Rada przyjmuje sprawozdanie w drodze g³osowania.
§ 55
1. W sprawach o istotnym znaczeniu dla miasta radny
mo¿e sk³adaæ interpelacjê na sesji lub miêdzy sesjami.
2. Interpelacja powinna zawieraæ przedstawienie stanu
faktycznego, bêd¹cego jego przedmiotem, oraz wynikaj¹ce z niego pytania kierowane do zarz¹du.
3. Pisemne interpelacje sk³ada siê w biurze rady.
4. Zarz¹d udziela odpowiedzi na sesji oraz na ¿yczenie
radnego pisemnie.
5. W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie w terminie 14 dniowym.
§ 56
1. Radny mo¿e sk³adaæ wnioski i zapytania.
2 Zapytanie sk³ada siê na pimie, w biurze rady lub ustnie na sesji w odpowiednim punkcie porz¹dku obrad.
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3 W razie niemo¿noci udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, musi byæ ona udzielona zg³aszaj¹cym na pimie, w ci¹gu siedmiu dni, za porednictwem
biura rady.
§ 57
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³kê: Zamykam sesjê
Rady Miejskiej w Lêborku.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 58
1. Z ka¿dej sesji rady sporz¹dza siê protokó³, który powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
 numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz numery uchwa³, nazwisko i imiê przewodnicz¹cego i protokolanta;
 stwierdzenie prawomocnoci obrad;
 nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków rady z
ewentualnym podaniem przyczyny nieobecnoci;
 odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji;
 uchwalony porz¹dek obrad;
 przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak równie¿ uchwalonych wniosków, a ponadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ;
 przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê;
 podpis przewodnicz¹cego oraz protokolanta.
2. Przebieg obrad nagrywany jest na tamê magnetofonow¹ i przechowywany do czasu podjêcia uchwa³y o
przyjêciu protoko³u.
3. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i
oznaczeniem roku kalendarzowego.
4. Protokó³ powinien byæ udostêpniony radnym do zapoznania siê w biurze rady najpóniej na trzy dni przed
terminem obrad kolejnej sesji zwyczajnej.
§ 59
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych, teksty przyjêtych przez radê uchwa³, pisemne usprawiedliwienia nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego.
2. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga przewodnicz¹cy obrad.
3. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 2 nie zostanie
uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do
rady.
UCHWA£Y
§ 60
Sprawy rozpatrywane na sesjach rada rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumentami z
wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym, odnotowanych w protokole sesji.
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§ 61
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
a) podstawê prawn¹;
b) okrelenie przedmiotu;
c) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y;
d) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Uzasadnienie projektu uchwa³y powinno zawieraæ:
a) przedstawienie istniej¹cego stanu w dziedzinie, która ma byæ normowana;
b) wyjanienie potrzeb i celu podjêcia uchwa³y;
c) wykazanie ró¿nic miêdzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym;
d) charakterystykê przewidywanych skutków spo³ecznych i gospodarczych;
e) skutki finansowe, zwi¹zane z wejciem w ¿ycie
uchwa³y;
f) ród³a finansowania.
3. Projekt uchwa³y, przed rozpatrzeniem na sesji przewodnicz¹cy przekazuje komisjom do zaopiniowania. Za zgod¹ rady przewodnicz¹cy mo¿e przedstawiæ na sesji do
rozpatrzenia projekt uchwa³y nie przekazany wczeniej
do zaopiniowania komisjom.
§ 62
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Zarz¹dowi Miasta, komisjom rady, klubom radnych, a tak¿e grupie co
najmniej 5 radnych.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza winna byæ zg³oszona na
pimie.
§ 63
1. Uchwa³y rady winny byæ zredagowane w sposób czytelny i zawieraæ w szczególnoci:
a) datê, numer i tytu³;
b) podstawê prawn¹;
c) okrelenie przedmiotu;
d) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y;
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Uchwa³y mog¹ zawieraæ równie¿ inne elementy, jak np.:
a) opisow¹ treæ wstêpn¹;
b) okrelenie sposobu opublikowania;
c) przepisy przejciowe i derogacyjne;
d) uzasadnienie.
3. Uchwa³y rady podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
§ 64
1. Biuro rady zapisuje podjêcie uchwa³y w rejestrze i przechowuje wraz z protokó³ami sesji.
2. Uchwa³y i wyci¹gi z protoko³u biuro rady przekazuje
Zarz¹dowi Miasta do realizacji.
§ 65
1. Zarz¹d rozpatruje opinie i wnioski komisji dotycz¹ce
projektów uchwa³ i prezentuje swoje stanowisko w tej
sprawie podczas przedstawiania projektu uchwa³y na
sesji.
2. W przypadku zg³oszenia autopoprawki do projektu
uchwa³y rozes³anego radnym przed sesj¹, wnioskodawca winien przed g³osowaniem przedstawiæ pe³n¹
treæ zmienionego uregulowania.
3 W przypadku zg³oszenia na sesji poprawki przez inny
uprawniony podmiot, ust. 2 stosuje siê odpowiednio.

§ 66
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 67
1. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez podniesienie
rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy.
3. Przeliczenie g³osów dokonuje przewodnicz¹cy lub radny wyznaczony przez przewodnicz¹cego.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy.
5. Przy równej iloci g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego rady.
§ 68
1. W przypadkach wskazanych przez ustawy przeprowadza siê g³osowanie tajne.
2. W celu przeprowadzenia g³osowania tajnego rada powo³uje komisjê skrutacyjn¹.
3. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ostemplowanych kart do g³osowania wed³ug zasad zaproponowanych ka¿dorazowo przez komisjê skrutacyjn¹
i przyjêtych przez radê.
4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.
5. Na podstawie wyników tajnego g³osowania, og³oszonych przez komisjê skrutacyjn¹, przewodnicz¹cy obrad stwierdza podjêcie przez radê uchwa³y.
ZARZ¥D MIASTA LÊBORKA
§ 69
1. Zarz¹d jest organem wykonawczym miasta.
2. Zarz¹d liczy 6 osób:
a) burmistrz  przewodnicz¹cy zarz¹du;
b) zastêpca burmistrza;
c) czterech cz³onków.
3. Zarz¹d wykonuje uchwa³y rady oraz zadania miasta
okrelone przepisami prawa.
§ 70
Owiadczenia woli w imieniu miasta w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ burmistrz lub dwaj cz³onkowie zarz¹du lub osoba upowa¿niona przez zarz¹d (pe³nomocnik).
§ 71
1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego zarz¹du, a w razie jego nieobecnoci przez upowa¿nionego cz³onka zarz¹du.
2. Posiedzeniom zarz¹du przewodniczy burmistrz, a w razie jego nieobecnoci upowa¿niony cz³onek zarz¹du.
§ 72
1. Projekt porz¹dku obrad posiedzenia zarz¹du ustala jego
przewodnicz¹cy.
2. Cz³onkowie zarz¹du maj¹ prawo zg³aszaæ propozycje
zmian porz¹dku obrad, który podlega zatwierdzeniu
przez zarz¹d.
§ 73
1. Materia³ na posiedzenie zarz¹du, zawieraj¹cy:
 projekty uchwa³ rady;
 projekty uchwa³ zarz¹du;
 wnioski komisji rady;
 wnioski i zapytania mieszkañców;
 informacje.
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przygotowuje sekretarz miasta i naczelnicy wydzia³ów
2. Wszystkie projekty uchwa³ musz¹ byæ zaopiniowane
przez radcê prawnego.
§ 74
Na posiedzeniu zarz¹du poszczególne punkty porz¹dku obrad referuje przewodnicz¹cy zarz¹du, lub osoba
przez niego upowa¿niona.
§ 75
Uchwa³y zarz¹du s¹ podejmowane w wyniku g³osowania. Przy równej iloci g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zarz¹du.
§ 76
1. Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³ wraz z
list¹ obecnoci.
2. Protokó³y s¹ numerowane i przechowywane zgodnie
z instrukcj¹ kancelaryjn¹.
3. Protokó³ po przyjêciu przez zarz¹d, podpisuje przewodnicz¹cy zarz¹du.
§ 77
1. Uchwa³y zarz¹du zawieraj¹:
a) datê, numer i tytu³;
b) podstawê prawn¹;
c) okrelenie przedmiotu uchwa³y;
d) okrelenie osoby, której powierza siê wykonanie
uchwa³y;
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Uchwa³y zarz¹du s¹ oznaczone w sposób nastêpuj¹cy:
a) kolejny numer uchwa³y;
b) data podjêcia;
c) wydzia³ odpowiedzialny za realizacjê uchwa³y.
3. Rejestr uchwa³ prowadzi sekretariat urzêdu.
4. Kopie uchwa³ przekazuje siê do realizacji kierownikom
jednostek organizacyjnych, którym powierzono wykonanie uchwa³y.
§ 78
W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki zarz¹d wydaje przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzenia. Zarz¹dzenie to
podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji rady.
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rady podawane s¹ do publicznej wiadomoci na 5 dni
przed planowanym terminem sesji na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14.
§ 81
Zasady dostêpu do dokumentów:
1. W terminie 30 dni od odbycia sesji, posiedzenia komisji i zarz¹du w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Lêborku
przy ul. Armii Krajowej 13 wy³o¿one bêd¹ do wgl¹du
dla mieszkañców protokó³y z zastrze¿eniem pkt 3.
2. Zbiór protokó³ów przechowywany bêdzie w siedzibie
Biblioteki Miejskiej w Lêborku przy ul. Armii Krajowej 13.
3. Ograniczenie jawnoci dzia³ania organów gminy wynika z ustaw a w szczególnoci:
 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pón. zm.),
 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pón. zm.),
 z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz. 95 z pón. zm.).
V. PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 82
1. Burmistrz i Zastêpca Burmistrza s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru.
2. Podstaw¹ nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy na
podstawie wyboru jest uchwa³a rady.
3. Czynnoci z zakresu prawa pracy, za wyj¹tkiem ustalania wynagrodzenia, w stosunku do przewodnicz¹cego
zarz¹du dokonuje przewodnicz¹cy rady.
§ 83
1. Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego i jego zastêpca s¹ pracownikami samorz¹dowymi, zatrudnionymi na podstawie powo³ania. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy jest uchwa³a rady.
2. W stosunku do osób wymienionych w pkt 1 czynnoci
w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta.

§ 79

VI. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

1. Do obowi¹zków cz³onka zarz¹du nale¿y:
a) aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zarz¹du;
b) nadzorowanie realizacji zadañ, wynikaj¹cych z
uchwa³ rady i zarz¹du;
c) bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem bud¿etu miasta;
d) wspó³praca z komisjami rady.
2. Cz³onek zarz¹du ma prawo zwracaæ siê do naczelników wydzia³ów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta celem uzyskania informacji niezbêdnych
dla w³aciwego wype³nienia swoich obowi¹zków.

§ 84

IV. JAWNOÆ DZIA£ANIA ORGANÓW GMINY
I ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW
WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA
ZADAÑ PUBLICZNYCH ORGANÓW GMINY
§ 80
1. Jawne s¹: sesje rady i posiedzenia komisji rady.
2. Informacje o planowanej tematyce sesji oraz komisji

1. W celu wykonywania swoich zadañ miasto tworzy
wyspecjalizowane miejskie jednostki organizacyjne i
wyposa¿a je w maj¹tek.
2 Wykaz jednostek organizacyjnych miasta zawiera za³¹cznik Nr 5 do niniejszego statutu.
§ 85
W sprawach nieuregulowanych w statucie maj¹ zastosowanie:
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.),
 ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (t.j. Dz. U. Nr 21, poz. 124 z pón. zm.).
§ 86
Zmiana statutu nastêpuje w trybie przewidzianym do
jego uchwalenia.
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Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Miasta Lêborka
REGULAMIN PRACY KLUBU RADNYCH
1. Regulamin okrela zasady dzia³ania klubów radnych
na forum rady miasta Lêborka.
2. Klub radnych liczy minimum 5 cz³onków.
3. Owiadczenie o powstaniu klubu wraz z list¹ cz³onków
oraz nazwiskiem przewodnicz¹cego klubu sk³ada siê
na rêce przewodnicz¹cego.
4. Przewodnicz¹cy na najbli¿szej sesji informujê radê o
powstaniu klubu i jego sk³adzie.
5. Klub jest zobowi¹zany informowaæ radê o zmianie iloci cz³onków.
6. Kluby maj¹ prawo do sk³adania wniosków i inicjatyw
uchwa³odawczych oraz interpelacji.
7. Kluby radnych maj¹ prawo do korzystania z pomieszczeñ rady.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Miasta Lêborka
WYKAZ KOMUNALNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH MIASTA LÊBORKA
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jaros³awa Iwaszkiewicza w Lêborku.
2. Muzeum w Lêborku.
3. Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lêborku.
4. Przedszkole Nr 5 w Lêborku.
5. Przedszkole Nr 6 w Lêborku.
6. Przedszkole Nr 9 w Lêborku.
7. ¯³obko  Przedszkole w Lêborku.
8. Gimnazjum Nr 1 w Lêborku.
9. Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Lêborku.
10. Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Lêborku.
11. Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Genera³a Karola wierczewskiego.
12. Szko³a Podstawowa Nr 5 im. Wojska Polskiego w Lêborku.
13. Szko³a Podstawowa Nr 8 im. Miko³aja Kopernika w
Lêborku.
14. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Lêborku.
15. Miejski Zarz¹d Komunikacji w Lêborku.
16. Przedsiêbiorstwo Sk³adania i Przerobu Odpadów
Spó³ka z.o.o. z siedzib¹ w Czarnówku.
17. Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Lêborku Spó³ka z.o.o. z siedzib¹ w Lêborku.
18. Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z.o.o. z siedzib¹ w Lêborku.
19. Miejski Zarz¹d Budynkami Spó³ka z.o.o. z siedzib¹ w
Lêborku.
20. Lêborskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Spó³ka z.o.o. z siedzib¹ w Lêborku.
21. Lêborski Fundusz Porêczeñ Kredytowych Spó³ka
z.o.o. z siedzib¹ w Lêborku.
22. Centrum Sportu i Rekreacji w Lêborku.
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UCHWA£A Nr XLIX/524/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie sprzeda¿y lokali mieszkalnych, stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Miasto Lêbork, ich najemcom i okrelenia zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych dla najemców tych lokali wraz ze sprzeda¿¹ lub przekazaniem w
u¿ytkowanie wieczyste udzia³u w gruncie.
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, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) art. 13 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 pkt 3,
art. 37 ust. 2 pkt 1 oraz art. 67, 68 i 70 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (t.j.Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na sprzeda¿ lokali mieszkalnych w
budynkach wymienionych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y wraz ze sprzeda¿¹ lub przekazaniem w u¿ytkowanie wieczyste udzia³u w gruncie, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców z którymi najem zosta³ nawi¹zany na czas nieoznaczony.
§2
Ustala siê zasady sprzeda¿y lokali mieszkalnych ich
najemcom okrelone w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXXVII/387/2000
z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie przyznania pierwszeñstwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom
i okrelenia zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych dla najemców tych lokali wraz ze sprzeda¿¹ lub przekazaniem
w u¿ytkowanie wieczyste udzia³u w gruncie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIX/524/2001
z dnia 28 wrzenia 2001 r.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ULICA
1-go Maja
10-go Marca
Aleja Wolnoci
Armii Krajowej
Bohaterów Westerplatte
Boles³awa Krzywoustego
Buczka
Chopina
Czo³gistów
Derdowskiego
Dworcowa
Dygasiñskiego
E. Plater
Franciszkañska

NUMER BUDYNKU

5, 5a, 6,
1, 5ab, 6, 14, 19abc,
8, 12, 14abcd, 20, 21, 34, 36, 44, 51, 61, 67, 69, 71,
4, 7, 13abc, 21, 33, 35, 55,
3/4, 5, 19, 22ab,
23, 24, 27, 27a, 29, 29a, 41, 53/53a,
5, 6,
2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 11, 12, 13,
1, 2, 3, 4, 4a, 22abcd, 33, 33of,
9,
9,
1, 2, 4, 6,
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8ab, 9, 10, 11
3,
9/10, 41abcd, 79a, 80, 80a, 83, 92, 99, 99of, 102,
15. Gdañska
103, 107, 109, 109a,
16. Gierymskiego
2, 2of,
17. Grudzi¹dzka
3, 4, 5, 6, 7, 8
18. Grunwaldzka
7, 17,
19. I Armii Wojska Polskiego 3, 4, 4a, 7, 34 c-h, 38, 39, 42,
20. Jednoci Robotniczej
8, 8a, 9, 10, 18,
21. Kaszubska
2,
22. Kellera
14, 14a, 15,
23. Kolonia
4,
24. Korczaka
3, 6, 8,
3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 31, 38a, 39, 46,
25. Kossaka
52, 71, 72, 82, 83, 87, 88, 88of, 99, 99of, 105, 106,
26. Kociuszki
8,
27. Konopnickiej
5, 6,
28. Lipowa
15, 18,
29. Legionów Polskich
34,
30. £okietka
1, 2/3, 8, 8of, 9, 16/17, 24, 24a,
31. Malczewskiego
30, 41,
32. Mostnika
13/13a, 15, 16, 17, 18, 19, 23,
4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 12, 12a, 13,
33. Mieszka I
13a, 13b, 14, 14a, 14b, 20, 20a, 21, 21a, 22, 22a, 23,
23a, 24, 24a,
34. Mciwoja II
6, 7, 8, 9, 12, 13,
35. M³ynarska
19,
36. Okrzei
1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 19,
37. Orliñskiego
1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 13, 14, 14a, 14b,
38. Orzeszkowej
2, 3, 8, 9, 9a, 11, 11a, 11b, 12, 12a,
39. Pionierów
11,
40. Plac Piastowski
1, 5,
41. Plac Pokoju
4, 5, 23-25,
42. Plac Kopernika
10, 11,
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Polskich Marynarzy
Pu³askiego
Przymurna
Przyzamcze
Reja
Rod³a
Sienkiewicza
Skar¿yñskiego
C. Sk³odowskiej
S³owackiego

53. Staromiejska
54. Staszica
55. Stryjewskiego
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Syrokomli
Targowa
Tczewska
Teligi
Wêgrzynowicza
Wyszyñskiego
Wyczó³kowskiego
W. Stwosza
Wybickiego
Zwyciêstwa
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3, 3a,
21,
9, 13,
15, 19
15, 15of, 17, 17of, 21, 24, 25, 26, 27, 28,
2, 2a, 2b, 2c,
9, 16, 23, 36, 36a,
2, 2a, 3, 3a, 3b,
17, 20, 22, 22of, 27, 29,
13, 14, 20abcd,
2, 4, 4of, 5, 6, 14, 14a, 16, 27, 30, 33, 38, 39, 40,
40ab,
21, 51,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 31, 31a, 31b, 31c, 32, 32a, 32b,
32c, 42, 42a, 43, 43a, 43b, 43c, 45, 46, 50a, 55, 59,
63, 64, 64of,
40, 40a, 41,
7, 10, 11, 15, 24, 25, 30, 30b, 47, 48, 50, 58, 58a, 60,
4, 14-15,
12, 14,
10, 11, 12,
4, 8,
8,
1, 5, 6, 12,
1, 2, 4, 19,
5, 5of, 6, 30, 30a, 31, 31of, 33of, 35a, 37, 40, 40of,

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XLIX/524/2001
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
1. Sprzeda¿ lokalu mieszkalnego zajmowanego przez najemcê mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na rzecz tego najemcy.
2. Sprzeda¿ lokali stanowi¹cych samodzielne lokale
mieszkalne w budynkach mieszkalnych wymienionych
w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y nastêpuje z
jednoczesn¹ sprzeda¿¹ lub oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste udzia³u gruncie w czêciach u³amkowych odpowiadaj¹cych stosunkowi powierzchni u¿ytkowej lokali do powierzchni u¿ytkowej budynku.
W razie wyodrêbnienia w³asnoci lokali grunt oraz
wszelkie czêci budynku i inne urz¹dzenia, które nie
s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³acicieli poszczególnych
lokali, stanowi¹ ich wspó³w³asnoæ w czêciach u³amkowych odpowiadaj¹cych stosunkowi powierzchni
u¿ytkowej lokali do powierzchni u¿ytkowej budynku.
3. Cenê lokali mieszkalnych i innych urz¹dzeñ w budynkach wymienionych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej
uchwa³y oraz udzia³u w gruncie ustala siê w wysokoci równej wartoci tego lokalu ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomociami.
4. Zap³ata ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego na wniosek nabywcy mo¿e byæ roz³o¿ona na raty roczne p³atne przez okres 10 lat. Wierzytelnoæ Gminy Miasto Lê-

bork w stosunku do nabywcy z tego tytu³u podlega
zabezpieczeniu hipotecznemu.
Pierwsza rata podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia
zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoæ nieruchomoci, a nastêpne raty wraz z oprocentowaniem, podlegaj¹ zap³acie w terminie do dnia 31 marca ka¿dego
roku.
Od rat przeterminowanych nalicza siê ustawowe odsetki za zw³okê.
Nieuiszczenie chocia¿by jednej raty w ustalonym powy¿ej terminie skutkuje postawieniem pozosta³ej kwoty
do zap³aty w stan natychmiastowej wymagalnoci.
5. W przypadku nabycia lokalu za gotówkê indywidualnie przez najemcê lokalu mieszkalnego w budynkach
wymienionych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, udziela siê 80% bonifikaty od ceny lokalu ustalonej
zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami.
6. W przypadku jednoczesnego nabycia za gotówkê przez
najemców wszystkich pozosta³ych lokali mieszkalnych
w budynkach wymienionych w Za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, udziela siê 85% bonifikaty od ceny
lokalu ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami.
7. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego na raty indywidualnie przez jego najemcê udziela siê 50% bonifikaty od ceny lokalu ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomociami.
Roz³o¿ona na raty nie sp³acona czêæ ceny podlega
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8.

9.

10.

11.

oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej odpowiadaj¹cej 50% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
W przypadku jednoczesnego nabycia na raty przez
najemców wszystkich pozosta³ych lokali mieszkalnych
w budynkach wymienionych w Za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y, udziela siê 70% bonifikaty od ceny
lokalu ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami.
Roz³o¿ona na raty nie sp³acona czêæ ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej odpowiadaj¹cej 50% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Najemcom, którzy z³o¿yli do dnia 30 czerwca 1999 r.
wnioski w sprawie jednoczesnego nabycia za gotówkê pozosta³ych lokali mieszkalnych w budynkach wymienionych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y
udziela siê 90% bonifikaty od ceny lokalu ustalonej
zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami.
Najemcom, którzy z³o¿yli do dnia 30 czerwca 2000 r.
wnioski o nabycie lokalu mieszkalnego za gotówkê,
w budynkach wymienionych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y udziela siê 85% bonifikaty od ceny
lokalu ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami z art. 67 ust. 3 ustawy o
gospodarce nieruchomociami.
Wnioski o nabycie lokalu mieszkalnego z³o¿one w
okresie od dnia wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y
do dnia 30 czerwca 2002 roku zostan¹ za³atwione na
warunkach okrelonych w pkt. 5, 6, 7 i 8 niniejszego
za³¹cznika.

1083
UCHWA£A Nr XLIX/525/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVII/385/2000 z dnia
15 grudnia 2000 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do
handlu obwonego na terenie miasta Lêborka i regulaminu ich funkcjonowania.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê uchwa³ê Nr XXXVII/385/2000 z dnia 15
grudnia 2000 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu
obwonego na terenie miasta Lêborka i regulaminu ich
funkcjonowania w sposób nastêpuj¹cy:
1. W za³¹czniku nr 1 do wy¿ej wymienionej uchwa³y
skrela siê punkt 2.
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2. Za³¹cznik nr 2 otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLIX/525/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MIEJSC
DO HANDLU OBWONEGO I OBNONEGO
USYTUOWANYCH NA TERENIE MIASTA LÊBORKA
§1
1. Sto³y bêd¹ce na wyposa¿eniu Centrum Handlowego
przy ulicy Handlowej zarz¹dzane s¹ przez Zarz¹d Miasta Lêborka, zwany dalej,,Zarz¹dc¹.
2. Miejsca do handlu obwonego i obnonego na terenie
Centrum Handlowego czynne s¹ od poniedzia³ku do
soboty.
§2
Sto³y bêd¹ce na wyposa¿eniu Centrum Handlowego
przy ulicy Handlowej przeznaczone s¹ do prowadzenia
handlu obwonego i obnonego, nastêpuj¹cych towarów:
 warzyw, owoców, kwiatów z upraw dzia³kowych i
szklarniowych,
 art. spo¿ywczych i przemys³owych, po spe³nieniu
warunków okrelonych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lêborku oraz z wy³¹czeniem
objêtych koncesjonowaniem i prawem zabronionych.
§4
Uprawnionymi do wykonywania handlu na sto³ach
bêd¹cych na wyposa¿eniu Centrum Handlowego s¹:
 osoby fizyczne,
 osoby prawne,
 jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej.
§5
Dzia³alnoæ powinna byæ prowadzona zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ogólnie obowi¹zuj¹cych w tym zakresie.
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§6
Osoby prowadz¹ce handel na sto³ach bêd¹cych na
wyposa¿eniu Centrum Handlowego s¹ zobowi¹zane do
przestrzegania:
 niniejszego regulaminu,
 przepisów higieniczno sanitarnych,
 przepisów weterynaryjnych,
 przepisów bezpieczeñstwa pracy,
 przepisów przeciwpo¿arowych,
 przepisów ruchu drogowego,
 przepisów budowlanych itp.
§7
1. Osoby uprawnione do handlu maj¹ obowi¹zek uiszczania op³aty targowej za ka¿dy dzieñ handlu, na rêce
inkasenta niezw³ocznie po rozpoczêciu handlu.
2. Inkasent wystawia ka¿dorazowo dowód wniesienia
op³aty z naniesion¹ dat¹ sprzeda¿y, wysokoci¹ op³aty i numerem sto³u.
3. Wysokoæ op³aty targowej jest uwidoczniona na tablicy og³oszeñ Centrum Handlowego.
§8
Zabroniona jest sprzeda¿:
 napojów alkoholowych,
 benzyny, rodków leczniczych,
 kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z
nich przedmiotów,
 zagranicznych banknotów i monet bêd¹cych aktualnie w obiegu,
 papierów wartociowych,
 broni, amunicji, materia³ów oraz artyku³ów pirotechnicznych i wybuchowych,
 przedmiotów ekwipunku wojskowego, przedmiotów
i artyku³ów stosowanych w k³usownictwie okrelonych w prawie ³owieckim, w tym równie¿ do k³usownictwa wodnego.
§9
1. Grzyby surowe, dziko rosn¹ce zakwalifikowane do
sprzeda¿y przez klasyfikatora grzybów wolno sprzedawaæ na sto³ach bêd¹cych na wyposa¿eniu Centrum
Handlowego pod warunkiem umieszczenia w miejscu
sprzeda¿y informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.
2. Grzyby suszone mog¹ byæ sprzedawane pod warunkiem, ¿e posiadaj¹ atest grzyboznawcy oraz sprzedawane s¹ w jednostkowych opakowaniach oznakowanych w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê rodzaju
produktu i producenta.
§ 10
1. Osoby prowadz¹ce sprzeda¿ zobowi¹zane s¹ uwidoczniæ na towarach przeznaczonych do sprzeda¿y ceny
tych towarów.
2. Narzêdzia pomiarowe powinny mieæ wa¿n¹ legalizacjê i u¿ywane w taki sposób, aby kupuj¹cy mieli mo¿liwoæ stwierdzenia prawid³owoci i rzetelnoci mierzenia i wa¿enia.
§ 11
Sprzeda¿ towaru, co do którego zachodzi uzasadnio-

ne podejrzenie, ¿e jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzie¿y lub nielegalnego ród³a, bêdzie wstrzymana przez ,,Zarz¹dcê, który jest zobowi¹zany jednoczenie powiadomiæ:
 Komendê Powiatow¹ Policji,
 Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
lub inny kompetentny organ.
§ 12
Do kontroli przestrzegania przez handluj¹cych regulaminu funkcjonowania Centrum Handlowego, porz¹dku
publicznego i sanitarnego itp. s¹ uprawnieni upowa¿nieni pracownicy:
 Urzêdu Miejskiego w Lêborku,
 oraz innych instytucji i organów uprawnionych na
podstawie przepisów szczegó³owych.
§ 13
Uwagi i wnioski dotycz¹ce funkcjonowania Centrum
Handlowego nale¿y sk³adaæ ,,Zarz¹dcy.

1084
UCHWA£A Nr XLIX/532/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie miasta Lêborka.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.
Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622
oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Na terenie miasta Lêborka liczba punktów sprzeda¿y
napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y nie mo¿e przekraczaæ 150 punktów.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXX/277/97 Rady Miejskiej w
Lêborku z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie
miasta Lêborka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
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UCHWA£A Nr 213/XXXIV/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 20 wrzenia 2001 r.
w sprawie Statutu Miasta £eby.
Na podstawie art. 3 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718) Rada Miejska uchwala, co nastepuje:
§1
Uchwala siê Statut Miasta £eby stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 120/XX/96 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Miasta £eby
(Dziennik Urzêdowy Województwa S³upskiego z 1996 r.
Nr 20, poz. 74 z pó.zm.).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
STATUT MIASTA £EBY
uchwalony przez Radê Miejsk¹ w £ebie
w dniu 20 wrzenia 2001 r.
CZÊÆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Miasto £eba zwane dalej Miastem jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ jego mieszkañców.
§2
1. Miasto obejmuje obszar o powierzchni 1480 ha.
2. Granice Miasta okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do Statutu.
§3
Miasto posiada herb, którego rysunek wraz z opisem
stanowi za³¹cznik Nr 2 do statutu.
§4
1. Miasto posiada osobowoæ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych organów Miasto wykonuje
we w³asnym imieniu.
§5
Podstawowym zadaniem Miasta jest:
1) organizowanie ¿ycia publicznego wspólnoty,
2) reprezentowanie uczestników wspólnoty wobec organów Pañstwa,
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3) wykonywanie administracji publicznej na w³asn¹ odpowiedzialnoæ chyba, ¿e ustawy wyranie stanowi¹
inaczej,
4) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój Miasta.
CZÊÆ II
USTRÓJ MIASTA
§6
1. Organami Miasta s¹ rada i zarz¹d.
2. Rada sk³ada siê z radnych wybranych przez mieszkañców w wyborach samorz¹dowych w iloci zgodnej z
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
3. Rada wybiera zarz¹d miasta sporód radnych lub spoza jej sk³adu.
Zarz¹d sk³ada siê z burmistrza, jego zastêpcy i trzech
cz³onków.
RADA MIEJSKA W £EBIE
§7
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym wspólnoty samorz¹dowej.
2. Rada kszta³tuje politykê rozwoju Miasta.
3. Organizacjê i tryb pracy rady okrela Regulamin Rady
Miejskiej w £ebie stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
4. Celem kontroli dzia³alnoci zarz¹du i gminnych jednostek organizacyjnych rada powo³uje komisjê rewizyjn¹. Zasady i tryb dzia³ania tej komisji okrela za³¹cznik
Nr 4 do niniejszego statutu.
§8
Rada miejska wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i 1-2 wiceprzewodnicz¹cych.
ZARZ¥D MIASTA £EBY
§9
1. Organem wykonawczym Miasta jest zarz¹d.
2. Organizacjê i tryb pracy zarz¹du okrela Regulamin
Zarz¹du Miasta stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do statutu.
3. Zarz¹d miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy
urzêdu miejskiego.
4. Organizacjê i tryb pracy urzêdu miejskiego okrela Regulamin Organizacyjny uchwalony przez radê miejsk¹.
§ 10
Owiadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden
cz³onek zarz¹du i osoba przez zarz¹d upowa¿niona (pe³nomocnik).
JAWNOÆ DZIA£ANIA ORGANÓW GMINY
I ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW
WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA ZADAÑ
PUBLICZNYCH ORGANÓW GMINY
§ 11
1. Protoko³y z sesji rady, posiedzeñ komisji, posiedzeñ
zarz¹du po up³ywie 30 dni od odbycia posiedzenia s¹
wyk³adane do publicznego wgl¹du w biurze rady.
3. Ograniczenie jawnoci dzia³ania organów gminy mo¿e
wynikaæ wy³¹cznie z ustaw w szczególnoci:
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 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883),
 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926),
 z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95).
CZÊÆ III
§ 12
1. Burmistrz jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru.
2. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy na podstawie
wyboru jest uchwa³a rady miejskiej.
3. Stosunek pracy z burmistrzem nawi¹zuje przewodnicz¹cy rady miejskiej.
4. Wynagrodzenie burmistrza ustala rada miejska.

Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Miasta £eby
REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W £EBIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rada miejska rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³y wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach.
§2
Rada miejska obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.

§ 13

§3

1. Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta i Kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie powo³ania.
Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy z wy¿ej wymienionymi osobami jest uchwa³a rady miejskiej.
2. Na podstawie mianowania zatrudnieni s¹ nastêpuj¹cy
pracownicy:
a) kierownik referatu finansowo  gospodarczego,
b) pe³nomocnik ds. informacji niejawnych, g³ówny specjalista ds. OC i zarz¹dzania kryzysowego, wspó³dzia³ania z jednostkami,
c) stanowisko ds. obs³ugi rady i zarz¹du.
Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy z wy¿ej wymienionymi pracownikami jest akt mianowania.
3. Stosunek pracy na podstawie powo³ania i mianowania nawi¹zuje burmistrz, on te¿ ustala wynagrodzenie
tych osób.

Na wniosek zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu rady miejskiej, przewodnicz¹cy obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê najpóniej 7 dnia od daty z³o¿enia wniosku.

CZÊÆ IV
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA
§ 14
1. W celu wykonania swoich zadañ Miasto tworzy wyspecjalizowane miejskie jednostki organizacyjne i wyposa¿a je w maj¹tek.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta zawiera za³¹cznik Nr 6 do Statutu.
CZEÆ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 15
W sprawach nieuregulowanych maj¹ zastosowanie
przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce, a w szczególnoci
ustawy:
a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.),
b) z dnia 11 padziernika 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. Nr 110, poz. 437 z pón. zm.),
c) z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z pón. zm.),
§ 16
Zmiana Statutu nastêpuje w trybie przewidzianym do
jego uchwalenia.

II. PRZYGOTOWYWANIE SESJI
§4
1. Sesjê przygotowuje i zwo³uje przewodnicz¹cy rady
miejskiej, proponuj¹c projekt porz¹dku obrad, miejsce,
dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji.
2. O terminie i miejscu obrad przewodnicz¹cy powiadamia cz³onków najpóniej na 10 dni przed terminem obrad.
5. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³, niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad przy czym zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu lub sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad
rady miejskiej powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób uznany przez przewodnicz¹cego.
§5
Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady miejskiej w
uzgodnieniu z Burmistrzem ustala szczegó³ow¹ listê osób
zaproszonych na sesjê.
§6
Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ radzie miejskiej
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
III. OBRADY
§7
1. Sesje rady miejskiej s¹ jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i problematyce obrad podaje siê do wiadomoci mieszkañców na 3 dni przed sesj¹.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca.
§8
1. Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy objête ta-
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jemnic¹ pañstwow¹ zgodnie z treci¹ ustawy o tajemnicy pañstwowej jawnoæ sesji lub jej czêci zostaj¹
wy³¹czone i rada miejska obraduje przy drzwiach zamkniêtych.
2. Jawnoæ sesji lub jej czêci mo¿e byæ wy³¹czona równie¿ ze wzglêdu na wa¿ny interes gospodarczy gminy
lub ze wzglêdu na ochronê dóbr osobistych.
§9
Rada miejska mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y przy obecnoci co najmniej po³owy liczby radnych (quorum) chyba, ¿e ustawa o samorz¹dzie gminnym stanowi inaczej.
§ 10
1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu.
Jednak¿e na wniosek przewodnicz¹cego obrad rady
miejskiej b¹d radnych mo¿na postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce radzie miejskiej w³aciwe obradowanie lub rozstrzygniêcie spraw.
§ 11
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znania siê przed terminem obrad i nie musi byæ odczytywany w toku sesji.
4. Po wykonaniu czynnoci wskazanych w ust. 1-3 rada
miejska uchwala porz¹dek obrad sesji.
§ 15
1. W porz¹dku obrad na pocz¹tku ka¿dej sesji przewiduje siê zg³aszanie interpelacji przez radnych, a tak¿e krótk¹ informacjê przewodnicz¹cego rady o dzia³aniach podejmowanych od ostatniej sesji.
2. Interpelacje sk³ada siê w istotnych sprawach wspólnoty samorz¹dowej, przy czym winny one byæ formu³owane jasno i zwiêle.
3. W miarê mo¿liwoci burmistrz lub upowa¿niona przez
niego osoba udziela odpowiedzi na interpelacjê najpóniej na nastêpnej sesji.
4. Interpelacje mog¹ byæ z³o¿one na pimie na rêce przewodnicz¹cego obrad w czasie sesji lub jeszcze przed
jej rozpoczêciem na rêce przewodnicz¹cego rady.
5. Na wniosek radnego rada miejska mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacjê do porz¹dku obrad.
§ 16
1. Porz¹dek obrad sesji rady miejskiej winien obejmowaæ
sprawozdanie zarz¹du z wykonania uchwa³ rady.
2. Sprawozdanie sk³ada burmistrz lub wyznaczony przez
zarz¹d miasta cz³onek zarz¹du, a w przypadku sprawozdania komisji rady miejskiej, przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê sprawozdawca.

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli
nie mo¿na zwo³aæ quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym,¿e uchwa³y podjête do
tego momentu zachowuj¹ moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych,którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady, odnotowuje siê w protokole.
3. Radni, którzy doprowadzili do sytuacji wskazanej w ust.
1 ponosz¹ solidarnie poniesione przez Miasto koszty
przerwanej sesji.

1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi je wed³ug uchwalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów, w uzasadnionych przypadkach
mo¿e dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, mo¿e tak¿e w uzasadnionych przypadkach udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.

§ 12

§ 18

Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka przewodnicz¹cy rady
miejskiej, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi
potrzeba zast¹pienia go w obradach jeden z wiceprzewodnicz¹cych wyznaczony przez przewodnicz¹cego.

1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ.
3. Je¿eli temat, sposób wyst¹pienia lub zachowania radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad,
b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie
odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c
odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza rady zaproszonych na sesjê i publicznoci.

§ 13
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego formu³y Otwieram sesjê rady miejskiej.
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio przepisy § 11 Regulaminu.
§ 14
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad, przewodnicz¹cy przedstawia pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad
rady miejskiej.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny oraz burmistrz.
3. Porz¹dek obrad winien przewidywaæ przyjêcie przez
radê miejsk¹ protoko³u z poprzedniej sesji, który winien byæ udostêpniony radnym do osobistego zapo-

§ 17

§ 19
1. Na wniosek radnego przewodnicz¹cy przyjmuje do
protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym niezw³ocznie radê.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e udzielaæ g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci:
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a) stwierdzenia quorum,
b) zdjêcia okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
c) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
d) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
e) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
f) przeliczenia g³osów,
g) przestrzegania regulaminu obrad,
h) trybu g³osowania.
3. Wnioski formalne przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie cz³onków rady miejskiej. Dopuszcza siê do
dyskusji najwy¿ej dwa g³osy za i dwa g³osy przeciw wnioskowi, po czym rozstrzyga siê sprawê w g³osowaniu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw decyduje g³os przewodnicz¹cego.
§ 20
1. Osoby sporód publicznoci mog¹ na pimie sk³adaæ
wnioski do powo³ywanej na czas sesji komisji wnioskowej.
2. Komisja wnioskowa w sk³adzie dwuosobowym powo³ywana jest przez radê na wniosek przewodnicz¹cego.
3. Z posiedzenia komisja wnioskowa sporz¹dza protokó³,
który jest odczytywany przed zamkniêciem obrad.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód publicznoci po uprzednim uzyskaniu zgody rady,
przy czym przepis § 19 stosuje siê odpowiednio.
2. Po uprzednim ostrze¿eniu przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 22
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam sesjê rady miejskiej w £ebie.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 23
Po og³oszeniu zamkniêcia sesji przez przewodnicz¹cego obrad, rada miejska jest zwi¹zana uchwa³ami podjêtymi na tej sesji.
§ 24
1. Pracownik urzêdu miasta z ka¿dej sesji rady miejskiej
sporz¹dza protokó³ obrad, w którym musz¹ byæ odnotowane podejmowane rozstrzygniêcia.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
niezbêdn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez radê miejsk¹ uchwa³, z³o¿one na pimie usprawiedliwienia radnych nieobecnych, owiadczenia i inne
dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego.
4. Odpis protoko³u z kopiami dorêcza siê najpóniej w
ci¹gu 3 dni od dnia zakoñczenia sesji zarz¹dowi miasta, a wyci¹gi z protoko³u tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ nimi zainteresowane lub zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ.
4. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do pro-

toko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga przewodnicz¹cy po wys³uchaniu protokolanta.
5. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 4 nie bêdzie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e siê odwo³aæ do rady miejskiej.
§ 25
Obs³ugê sesji (protoko³owanie, wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³u itp.) sprawuje wyznaczony
przez burmistrza pracownik urzêdu miasta, podlegaj¹cy
bezporednio przewodnicz¹cemu rady miejskiej.
§ 26
1. Protokó³ z sesji rady miejskiej powinien odzwierciedlaæ
jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, nazwisko i imiê Przewodnicz¹cego i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
e) przyjêty porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
h) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
2. Protoko³y numeruje siê kolejno cyframi arabskimi odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
IV. UCHWA£Y
§ 27
Sprawy rozpatrywane na sesjach rady miejskiej rozstrzyga siê podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumentami, z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokole sesji. Projekty uchwa³
winny byæ zaopiniowane pod wzglêdem farmalno-prawnym przez radcê prawnego.
§ 28
Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e inny tryb przewiduj¹
przepisy ustawy.
§ 29
Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada grupa 4 radnych,
zarz¹d miasta i komisje rady.
§ 30
Uchwa³y rady miejskiej powinny byæ zredagowane w
sposób czytelny, odzwierciedlaæ rzeczywist¹ treæ i zawieraæ przede wszystkim:
a) datê i tytu³,
b) podstawê prawn¹ i faktyczn¹,
c) dok³adn¹ treæ merytoryczn¹,
d) termin wejcia w ¿ycie i ewentualnie czas jej obowi¹zywania,
e) okrelenie organu, któremu powierza siê jej wykonanie.
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§ 31

Uchwa³ê rady miejskiej podpisuje przewodnicz¹cy
obrad.
§ 32
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 33
1. Orygina³y uchwa³ rady miejskiej s¹ ewidencjonowane
w rejestrze uchwa³ i przechowywane wraz z protoko³ami sesji przez pracownika urzêdu miasta.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
V. KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
§ 34
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ rada tworzy sta³e i dorane komisje.
2. Posiedzenia komisji s¹ jawne.
3. Zawiadomienie o terminie i miejscu obrad Komisji
powinno byæ podane do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego.
§ 35
Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
a) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê,
b) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
c) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkañców miasta w sprawach dzia³alnoci rady oraz urzêdów, przedsiêbiorstw i innych instytucji w zakresie kompetencji komisji.
§ 36
Szczegó³owy zakres dzia³ania komisji, za wyj¹tkiem
komisji rewizyjnej, okrela uchwa³a rady o ich powo³aniu.
§ 37
1. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz przez swych
cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne sprawy.
2. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu komisji.
§ 38
1. Posiedzenie komisji zwo³uje i ustala porz¹dek dzienny
przewodnicz¹cy komisji.
Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej
jednak ni¿ raz na dwa miesi¹ce.
2. Komisje mog¹ wy³aniaæ podkomisje oraz odbywaæ
wspólne posiedzenia.
3. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw
decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
5. Komisje ze swych posiedzeñ sporz¹dzaj¹ protoko³y i
niezbêdn¹ dokumentacjê, któr¹ przechowuje siê w biurze rady.
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§ 39

Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) komisjê rewizyjn¹,
2) komisjê gospodarki i bud¿etu,
3) komisjê gospodarki morskiej i turystyki.
§ 40
Wniosek w sprawie odwo³ania zarz¹du z innych przyczyn ni¿ nieudzielenie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹ i komisjê gospodarki i bud¿etu.
VI. RADNI
§ 41
1. Radni winni uczestniczyæ czynnie w sesjach rady miejskiej, pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.
2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
wyborcami.
4. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
5. Klub radnych liczy minimum 3 cz³onków.
6. Owiadczenie o powstaniu klubu wraz z list¹ cz³onków
oraz nazwiskiem przewodnicz¹cy klubu sk³ada na rêce
przewodnicz¹cego rady.
7. Przewodnicz¹cy na najbli¿szej sesji informuje radê o
powstaniu klubu i jego sk³adzie.
8. Klub jest zobowi¹zany informowaæ radê o zmianie iloci cz³onków.
9. Kluby radnych maj¹ prawo do korzystania z pomieszczeñ rady.
§ 42
1. Radni maj¹ prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady sesji rady miejskiej lub posiedzeñ i innych prac komisji spraw, które uwa¿aj¹ za spo³ecznie pilne i uzasadnione.
2. Radni maj¹ prawo podejmowaæ interwencje i sk³adaæ
wnioski w instytucjach, których wnioski te dotycz¹.
3. Radni maj¹ prawo kierowaæ do zarz¹du miasta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorz¹dowej.
§ 43
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbywania siê sesji rady
lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienie na rêce przewodnicz¹cego rady lub komisji.
§ 44
1. Spotkania z wyborcami radni winni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Radni maj¹ stosownie do potrzeb przyjmowaæ obywateli Miasta w siedzibie urzêdu miasta w sprawach dotycz¹cych Miasta i jego mieszkañców, nie rzadziej ni¿
raz na kwarta³.
§ 45
1. Radni ponosz¹ przed wyborcami odpowiedzialnoæ za
udzia³ i wyniki pracy w radzie.
2. Przewodnicz¹cy rady dokonuje okresowych ocen
udzia³u radnych w pracach rady miejskiej.
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§ 46
1. W przypadku wniosku zak³adu pracy, zatrudniaj¹cego
radnego, o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy rada miejska mo¿e powo³aæ komisjê lub zespó³ dla szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja lub zespó³ powo³any w trybie ust. 1 przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na pimie przewodnicz¹cemu rady.
3. Przed podjêciem decyzji w przedmiocie wskazanym w
ust. 1 rada winna wys³uchaæ radnego.
§ 47
Zarz¹d miasta udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnieñ i pomaga w wykonywaniu ich obowi¹zków.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Miasta £eby
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W £EBIE
§1
1. Komisja rewizyjna wykonuje zadania okrelone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.).
2. Komisja pracuje wed³ug rocznego planu pracy, który
przedstawia radzie do zatwierdzenia przed rozpoczêciem roku.
3. Rada mo¿e zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze doranym.
4. Rada, zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli, okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

stwierdzenia innych przyczyn, które mog¹ mieæ wp³yw
na bezstronnoæ postêpowania.
§5
W ramach przeprowadzanej kontroli zespó³ kontroluj¹cy uprawniony jest do:
a) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
b) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce, a zwi¹zanych z przedmiotem
kontroli,
c) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
d) wnioskowania do rady miejskiej o spowodowanie
powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych
przedmiotem kontroli,
e) wyst¹pienia do pracowników kontrolowanej jednostki o ustne lub pisemne wyjanienia w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli,
f) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§6
Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowi¹zek:
a) zapewnienia kontroluj¹cym warunków i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
b) pisemnego uzasadnienia odmowy udostêpnienia zespo³owi kontroluj¹cemu dokumentów objêtych tajemnic¹ pañstwow¹.
§7

Posiedzenia komisji zwo³ywane s¹ przez przewodnicz¹cego komisji w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na 2 miesi¹ce.

1. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontroluj¹cy winien przestrzegaæ:
a) przepisów bhp obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
b) przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹.
2. Dzia³alnoæ zespo³u kontroluj¹cego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku
pracy.

§3

§8

§2

Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczêcia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja mo¿e
ten termin skróciæ.
§4
1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony przez komisjê sporód jej cz³onków zespó³ kontroluj¹cy, licz¹cy od 2 do
3 cz³onków.
2. Cz³onkowie zespo³u kontroluj¹cego przeprowadzaj¹
kontrolê na podstawie pisemnego upowa¿nienia, w
którym winny byæ równie¿ wyszczególnione:
 przedmiot, zakres i termin kontroli.
3. Upowa¿nienia do przeprowadzania kontroli podpisuje
przewodnicz¹cy komisji.
4. Kontroluj¹cy podlega wy³¹czeniu od udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot i zakres kontroli mog¹ dotyczyæ jego
roszczeñ, praw lub obowi¹zków, roszczeñ, praw i obowi¹zków jego ma³¿onka, krewnych i powinowatych
b¹d osób zwi¹zanych z nim z tytu³u przysposobienia
opieki lub kurateli.
Kontroluj¹cy mo¿e byæ wy³¹czony równie¿ w razie

1. Z przebiegu kontroli zespó³ kontroluj¹cy sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy jego cz³onkowie oraz
kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Protokó³ pokontrolny powinien zawieraæ:
a) nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe
jej kierownika,
b) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
c) okrelenie przedmiotu i zakresu kontroli,
d) datê kontroli ze wskazaniem czasu jej trwania,
e) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
f) ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków
i przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
g) ewentualne wyjanienie kierownika jednostki kontrolowanej,
h) wykaz za³¹czników.
3. Kopie protoko³u otrzymuj¹ przewodnicz¹cy komisji i
kierownik jednostki kontrolowanej.
§9
Wnioski z kontroli komisja przedstawia radzie, a rada
kieruje do kontrolowanych jednostek lub zarz¹du wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski dotycz¹-
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ce stwierdzonych nieprawid³owoci, propozycje zapobiegania im na przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci,
która by³a przedmiotem kontroli.

2. Cz³onkowie zarz¹du maj¹ prawo zg³aszaæ propozycje
zmian porz¹dku obrad, który podlega zatwierdzeniu
przez zarz¹d.

§ 10

§5

1. Dwa razy w roku, w terminie ustalonym przez radê,
komisja przedstawia radzie sprawozdanie ze swej dzia³alnoci.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ w szczególnoci:
a) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
b) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci.

1. Materia³y na posiedzenie zarz¹du, zawieraj¹ce:
a) projekty uchwa³ rady,
b) projekty uchwa³ zarz¹du,
c) wnioski komisji rady,
d) wnioski i zapytania mieszkañców,
e) informacje,
przygotowuje burmistrz miasta.
2. Wszystkie projekty uchwa³ musz¹ byæ zaopiniowane
przez radcê prawnego pod wzglêdem formalno  prawnym.

§ 11
Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane, s¹ obowi¹zani w terminie 14
dni zawiadomiæ radê, zarz¹d i komisjê o sposobie wykorzystania wniosków i o wykonaniu wniosków.
W razie braku mo¿liwoci wykonania wniosków, nale¿y podaæ przyczynê oraz propozycjê innego sposobu
usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 12
W razie ujawnienia przestêpstwa lub wykroczeñ rada
przekazuje sprawê organom cigania.
§ 13
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy Regulaminu Rady
Miejskiej w £ebie.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Miasta £eby
REGULAMIN ZARZ¥DU MIASTA £EBY
I. ORGANIZACJA
§1
1. Zarz¹d Miasta £eba, zwany dalej zarz¹dem, jest organem wykonawczym Miasta.
2. W sk³ad zarz¹du wchodz¹:
a) burmistrz  przewodnicz¹cy zarz¹du,
b) zastêpca burmistrza,
c) trzech cz³onków.
II. TRYB PRACY
§2
1. Zarz¹d pracuje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego zarz¹du, a w razie jego nieobecnoci przez zastêpcê burmistrza.
2. Posiedzeniom zarz¹du przewodniczy burmistrz, a w
razie jego nieobecnoci jego zastêpca.
§3
1. Sekretarz i skarbnik miasta uczestnicz¹ w pracach zarz¹du bez prawa g³osowania.
2. Na zaproszenie przewodnicz¹cego zarz¹du w posiedzeniach zarz¹du uczestniczy przewodnicz¹cy rady oraz
inne osoby zaproszone.
§4
1. Projekt porz¹dku obrad zarz¹du ustala przewodnicz¹cy zarz¹du.

§6
Na posiedzeniu zarz¹du poszczególne punkty porz¹dku obrad referuje przewodnicz¹cy zarz¹du, a w razie jego
nieobecnoci jego zastêpca.
§7
Uchwa³y zarz¹du s¹ podejmowane w wyniku g³osowania. Przy równej iloci g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego obrad.
§8
1. Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który
zawiera:
a) porz¹dek posiedzenia,
b) streszczenie przebiegu dyskusji,
c) treæ projektów uchwa³ poddanych pod g³osowanie,
d) wyniki g³osowañ,
e) ustalenia zarz¹du,
f) listê obecnoci.
2. Protoko³y s¹ numerowane i przechowywane zgodnie
z instrukcj¹ kancelaryjn¹ w biurze obs³ugi rady i zarz¹du.
3. Protokó³ po przyjêciu przez zarz¹d, podpisuje przewodnicz¹cy zarz¹du.
§9
1. Uchwa³y zarz¹du zawieraj¹:
a) datê, numer i tytu³,
b) podstawê prawn¹,
c) okrelenie przedmiotu,
d) okrelenie osoby, której powierza siê wykonanie
uchwa³y,
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Uchwa³y zarz¹du oznaczone s¹ w sposób nastêpuj¹cy:
a) kolejny numer uchwa³y,
b) data podjêcia.
3. Rejestr uchwa³ prowadzi biuro obs³ugi rady i zarz¹du.
4. Kopiê uchwa³ przekazuje siê do realizacji kierownikom
jednostek organizacyjnych, którym powierzono wykonanie uchwa³y.
5. Uchwa³y zarz¹du podpisuj¹ cz³onkowie zarz¹du bior¹cy udzia³ w jej podjêciu.
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Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Miasta £eby
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
MIASTA £EBY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Szko³a Podstawowa
Gimnazjum
Miejski Dom Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej
Port Jachtowy sp. z o.o.
Biuro Promocji.

1086
UCHWA£A Nr XXXIII/212/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 16 padziernika 2001 r.

z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Wielopole 7, koncesji na wytwarzanie oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres
od 25 sierpnia 2001 r. do 25 sierpnia 2011 r.
Uzasadnienie:
Przedmiotem dzia³alnoci gospodarczej Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku
jest wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucja ciep³a.
Strona spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 1-4
ustawy  Prawo energetyczne, a w szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci gwarantuj¹cej
prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci, ma mo¿liwoci
techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach
zawodowych, Strona nie zjaduje siê w postêpowaniu
upad³ociowym ani w likwidacji.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowoci £apino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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) oraz w zwi¹zku z
pkt 7, 9, 11 i 12 wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom, placom i numeracji porz¹dkowej nieruchomoci stanowi¹cych za³¹cznik do Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. (M.P. z 1968 r.
Nr 30, poz. 197) Rad Gminy Kolbudy Górne uchwala, co
nastêpuje:
§1
Nadaje siê we wsi nastêpuj¹ce nazwy ulic:
1. Króla Jana Kazimierza,
2. Podbipiêty,
3. Ketlinga.
Usytuowanie wymienionych ulic przedstawia mapa terenu wsi £apino, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê zarz¹dowi Gminy
Kolbudy Górne.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

1087
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1001/2317/W/3/2001/RW
oraz
Nr PCC/993/2317/W/3/2001/RW
W dniu 22 sierpnia 2001 r. postanowiono udzieliæ na
wniosek Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

1088
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/943A/1424/W/3/2001/RW
W dniu 24 sierpnia 2001 r. na wniosek przedsiêbiorcy:
KOMFORT OFFICE Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdyni, Plac
Kaszubski 15B/35, 81-350 Gdynia, postanowiono zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci oraz siedzibê spó³ki,
okrelenie w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Zarz¹d KOMFORT OFFICE Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Gdyni:
 poinformowa³ o zmianie siedziby spó³ki  na Plac
Kaszubski 15B/35 w Gdyni,
 poinformowa³ o nabyciu kot³owni gazowej o mocy
0,345 MWt, zlokalizowanej w budynku, w którym
mici siê nowa siedziba spó³ki,
 poinformowa³ o zawarciu przez KOMFORT OFFICE Sp. z o.o. umowy o dostawê ciep³a z ww. ród³a
ze wspólnot¹ mieszkaniow¹.
W zwi¹zku z powy¿szym Koncesjonariusz wniós³ o
zmianê koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³
zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 6 grudnia 2000 r. Nr WCC/
943/1424/N/3/2000/RW, w sprawie udzielenia przedsiêbiorcy: KOMFORT OFFICE Sp. z o.o. z siedzib¹ w Sopocie, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do 15 grudnia 2010 r.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz

1089
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1003/3015/W/3/2001BK
W dniu 30 sierpnia 2001 r, na wniosek przedsiêbiorcy:
Pana Andrzeja Skwiercza zamieszka³ego w Po³chowie
(gm. Puck) ul. w. Agaty 32a, prowadz¹cego dzia³alnoæ
gospodarcz¹ pod nazw¹: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-
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Handlowe SKWIERCZ-INSTAL z siedzib¹ w miejscu zamieszkania, kod pocz. 84-123 Po³chowo, zosta³a udzielona koncesja na dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a.
Uzasadnienie
Na wniosek Strony, zawarty w pimie z dnia 25 kwietnia 2001 r., na podstawie art. 61 § 1 Kpa i art. 32 ust. 1
pkt 1 ustawy  Prawo energetyczne, zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie udzielenia przedsiêbiorcy: Panu Andrzejowi Skwiercz prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo  Handlowe SKWIERCZ  INSTAL z siedzib¹ w
Po³chowie, koncesji na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wytwarzaniu ciep³a.
Stosownie do postanowieñ art. 28 ust. 1 i art. 35 ust. 2
ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 50 § 1 i art. 77 § 1
Kodeksu postêpowania administracyjnego, Strona zosta³a
wezwana do przedstawienia informacji niezbêdnych do
wydania koncesji. Strona uczyni³a to uzupe³niaj¹c swój
wniosek.
W toku postêpowania administracyjnego, na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, ¿e
Koncesjonariusz:
1) zosta³ wpisany do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Puck pod nr
743/90,
2) spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 1  4
ustawy  Prawo energetyczne, a w szczególnoci
dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci w
zakresie wytwarzania ciep³a
3) ma mo¿liwoci techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia osoby
o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych.
Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ okolicznoci
okrelone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne.
Warunki wykonywania dzia³alnoci objêtej koncesj¹ zosta³y okrelone zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo
energetyczne, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Stronê.
W toku postêpowania uzyskano pozytywn¹ opiniê Zarz¹du Województwa Pomorskiego w sprawie udzielenia
koncesji.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz

1090
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1004/3060/W/3/2001/BK
oraz
Nr PCC/995/3060/W/3/2001/BK
W dniu 30 sierpnia 2001 r. na wniosek przedsiêbiorcy:
Przedsiêbiorstwo Instal S.A. z siedzib¹ w Gdañsku, przy
ul. Budowlanych 19, kod pocz. 80-298 Gdañsk, zosta³a
udzielona koncesja na dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
Uzasadnienie
Na wniosek Strony, zawarty w pimie z dnia 9 maja
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2001 r., na podstawie art. 61 § 1 Kpa i art. 32 ust. 1 pkt 1
i 3 ustawy  Prawo energetyczne, zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie udzielenia przedsiêbiorcy: Przedsiêbiorstwo Instal S.A z siedzib¹ w
Gdañsku, koncesji na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wytwarzaniu oraz przesy³aniu i dystrybucji ciep³a.
Stosownie do postanowieñ art. 28 ust. 1 i art. 35 ust. 2
ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 50 § 1 i art. 77 § 1
Kodeksu postêpowania administracyjnego, Strona zosta³a
wezwana do przedstawienia informacji niezbêdnych do
wydania koncesji. Strona uczyni³a to uzupe³niaj¹c swój
wniosek.
W toku postêpowania administracyjnego, na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, ¿e:
1. Strona zosta³a zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez S¹d rejonowy w Gdañsku XII Wydzia³ Gospodarczo Rejestrowy pod
Nr 6323 w dniu 9 sierpnia 1991 r.
2. Strona spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1
pkt 1-4 ustawy  Prawo energetyczne, a w szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a, ma mo¿liwoci techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz
zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych,
3. Strona nie znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym ani w likwidacji.
Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ okolicznoci
okrelone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne.
Warunki wykonywania dzia³alnoci objêtej koncesjami zosta³y okrelone zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo energetyczne, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Stronê.
W toku postêpowania uzyskano pozytywn¹ opiniê Zarz¹du Województwa Pomorskiego w sprawie udzielenia
koncesji.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz

1091
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr PCC/15A/612/W/3/2001/BK
W dniu 10 wrzenia 2001 r, na wniosek przedsiêbiorcy: Rafineria Gdañska S.A. z siedzib¹ w Gdañsku, przy ul.
Elbl¹skiej 135, kod pocz. 80-718, zosta³y zmienione warunki prowadzonej przez Koncesjonariusza dzia³alnoci
w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 27 sierpnia 1998 r., Nr PCC/15/612/U/2/
98/BK, udzielono przedsiêbiorcy: Rafineria Gdañska S.A.
z siedzib¹ w Gdañsku, koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do 31 sierpnia 2008 r.
Wnioskiem z dnia 7 sierpnia 2001 r., L.dz. PP/OP/1335/
2001, Koncesjonariusz wyst¹pi³ o zmianê wydanej decyzji, spowodowan¹ faktem przesy³ania i dystrybucji ciep³a
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równie¿ sieciami ciep³owniczymi, w których nonikiem
ciep³a jest para wodna.
Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianê ww.
decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki zosta³ uznany za uzasadniony.
Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki mo¿e zmieniæ warunki wydanej koncesji z urzêdu lub na wniosek
przedsiêbiorstwa energetycznego.
W toku postêpowania zwrócono siê o wyra¿enie opinii w sprawie zmiany koncesji do Zarz¹du Województwa
Pomorskiego. Postanowieniem z dnia 7 wrzenia 2001 r.,
Nr DGIT.II.0053-42/2001 Zarz¹d Województwa przedstawi³ opiniê pozytywn¹.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz

1092
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/286C/164/W/3/2001/BK
oraz
Nr PCC/299C/164/W/3/2001/BK
W dniu 13 wrzenia 2001 r. na wniosek przedsiêbiorcy: Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. z siedzib¹ w Gdyni, przy ul. Opata Hackiego 14,
kod pocz. 81-213, zosta³y zmienione warunki prowadzonej przez Koncesjonariusza dzia³alnoci w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 22 padziernika 1998 r., Nr WCC/286/
164/U/OTl/98/S.A., oraz decyzj¹ z dnia 22 padziernika
1998 r. Nr PCC/299/164/U/OTI/98/SA, udzielono przedsiêbiorcy: Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w
Gdyni, koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do 31 padziernika 2008 r.
Wnioskiem z dnia 1 czerwca 2001 r., Koncesjonariusz
wyst¹pi³ o zmianê wydanych decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ liczby i mocy zainstalowanej eksploatowanych róde³
ciep³a oraz liczby eksploatowanych sieci cieplnych wynikaj¹c¹ z zakoñczenia realizacji konwersji kot³owni w Sopocie, opalanych koksem na opalane gazem ziemnym.
Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianê ww.
decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki zosta³ uznany za uzasadniony.
Zgodnie z przepisem art. 41 ust. l ustawy-Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki mo¿e zmieniæ warunki wydanej koncesji z urzêdu lub na wniosek
przedsiêbiorstwa energetycznego.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz
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1093
Informacja
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/596A/423/W/3/2001BK
W dniu 24 wrzenia 2001 r. na wniosek przedsiêbiorcy: Zak³ad Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Kartuzach, przy
ul. Sêdzickiego 19A, kod pocz. 83-300, zosta³y zmienione warunki prowadzonej przez Koncesjonariusza dzia³alnoci w zakresie wytwarzania ciep³a.
Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 12 listopada 1998 r., Nr WCC/596/423/
U/OT/98/AR, udzielono przedsiêbiorcy: Zak³ad Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Kartuzach, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do 30 listopada 2008 r.
Wnioskiem z dnia 20 sierpnia 2001 r., L.dz. ZEC/319/
01, Koncesjonariusz wyst¹pi³ o zmianê wydanej decyzji,
polegaj¹c¹ na zmianie iloci róde³ i mocy zainstalowanej. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ w wyniku Uchwa³y Zgromadzenia Wspólników,
z dniem 11 wrzenia 2001 r. przej¹³ eksploatacjê dwóch
kot³owni lokalnych, zainstalowanych w Brodnicy Górnej
(gm. Kartuzy) prry ul. Chmieleñskiej 1 i Chmieleñskiej 2.
Ciep³o wytwarzane w tych ród³ach bêdzie dostarczane
odbiorcom bezporednio, za pomoc¹ rozdzielaczy zainstalowanych w budynkach.
Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianê ww.
decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki zosta³ uznany za uzasadniony.
Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki mo¿e zmieniæ warunki wydanej koncesji z urzêdu lub na wniosek
przedsiêbiorstwa energetycznego.
W toku postêpowania zwrócono siê o wyra¿enie opinii w sprawie zmiany koncesji do Zarz¹du Województwa
Pomorskiego. Postanowieniem z dnia 7 wrzenia 2001 r.,
Nr DGIT.II.0053-44/2001 Zarz¹d Województwa przedstawi³ opiniê pozytywn¹.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz

1094
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
WCC/326C/419/W/3/2001/RW
PCC/337C/419/W/3/2001/RW
W dniu 11 padziernika 2001 r. na wniosek Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Malborku Sp. z o.o. z siedzib¹ przy ul. Sikorskiego 39A, 82-200 Malbork, postanowiono zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci, okrelonej w koncesjach na wytwarzanie oraz na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie
Zarz¹d Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Malborku Sp. z o.o.:
 poinformowa³ o likwidacji kot³owni przy ul. S³owac-
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kiego w Malborku, o mocy zainstalowanej 0,99 MWt,
wyposa¿onej w kot³y wodne opalane wêglem kamiennym oraz kot³owni opalanej gazem ziemnym o mocy
zainstalowanej 0,05 MWt  kot³ownie zosta³y zlikwidowane ze wzglêdu na wysokie koszty ich eksploatacji, a
odbiorcy ciep³a zasilani dotychczas z tych róde³ zostali pod³¹czeni do miejskiej sieci ciep³owniczej,
 poinformowa³ o rozbudowie miejskiej sieci ciep³owniczej na terenie Malborka,
 wniós³ o zmianê przedmiotu i zakresu dzia³alnoci okrelonej w koncesjach na wytwarzanie ciep³a oraz na
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje decyzje z dnia 26 padziernika 1998 r.
Nr WCC/326/419/U/OT1/98/AR oraz z dnia 26 padziernika 1998 r. Nr PCC/337/4191U/OT-1/98/AR, w sprawie
udzielenia Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Malborku Sp. z o.o, koncesji na wytwarzanie ciep³a oraz na
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do 31 padziernika 2008 r.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz

1095
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/27E/169/W/3/2001/BK
W dniu 12 padziernika 2001 r, na wniosek przedsiêbiorcy: Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w
Gdañsku-Wrzeszczu przy ul. Zawiszy Czarnego 17, kod
pocz. 80-433, zosta³y zmienione warunki prowadzonej
przez Koncesjonariusza dzia³alnoci w zakresie wytwarzania ciep³a.
Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 1 wrzenia 1998 r., Nr WCC/27/169/U/1/
98/AP, udzielono przedsiêbiorcy: Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Gdañsku-Wrzeszcz, koncesji na
wytwarzanie ciep³a na okres do 5 wrzenia 2008 r.
Wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2001 r., znak: RT/BC/613/
6130/2001, Koncesjonariusz wyst¹pi³ o zmianê wydanej
decyzji w zwi¹zku z przejêciem do eksploatacji kot³owni
gazowej o mocy zainstalowanej 0,23 MWt na Osiedli S³oneczna Dolina w Gdañsku Jasieniu.
Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianê ww.
decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki zosta³ uznany za uzasadniony.
Zgodnie z przepisem art. 41 ust. I ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki mo¿e zmieniæ warunki wydanej koncesji z urzêdu lub na wniosek
przedsiêbiorstwa energetycznego.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz
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1096
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/292B/513/W/3/2001/RW
W dniu 17 padziernika 2001 r. na wniosek Pruszczañskiego Przedsiêbiorstwa Ciep³owniczego PEC Sp. z o.o.
z siedzib¹ przy ul. Obroñców Pokoju 18, 83-000 Pruszcz
Gdañski, postanowiono zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci, okrelonej w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie
Zarz¹d Pruszczañskiego Przedsiêbiorstwa Ciep³owniczego PEC Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim:
 poinformowa³ o modernizacji kot³owni K-04 NOWA,
zlokalizowanej przy ul. Obroñców Wybrze¿a 14 w
Pruszczu Gdañskim, polegaj¹cej na wymianie kot³ów
wêglowych na kot³y opalane gazem ziemnym i olejem opa³owym,
 poinformowa³ o wymianie (na sieæ preizolowan¹) i
rozbudowie sieci ciep³owniczej zasilanej z kot³owni
K-04 NOWA,
 wniós³ o zmianê przedmiotu i zakresu dzia³alnoci
okrelonej w ww. koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³
zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 22 padziernika 1998 r.
Nr WCC/292/513/U/OTl/98/WF, zmienion¹ decyzj¹ z dnia
27 czerwca 2000 r. Nr WCC/292A/513/W/3/2000/RW, w
sprawie udzielenia Pruszczañskiemu Przedsiêbiorstwu
Ciep³owniczemu PEC Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pruszczu
Gdañskim, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do
31 padziernika 2008 r.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz

1097
ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 10 wrzenia 2001 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie porz¹dkowe w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿aru,
klêski ¿ywio³owej lub innego miejscowego zagro¿enia
na obszarze morskich portów i przystani le¿¹cych w zakresie w³aciwoci terytorialnej Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni.
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31, Nr 47, poz. 243, z 1996 r.
Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999r. Nr 70,
poz. 778 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321)
zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
W zarz¹dzeniu porz¹dkowym Nr 4 Dyrektora Urzêdu
Morskiego w Gdyni z dnia 7 sierpnia 2000r. w sprawie
zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innego miejscowego zagro¿enia na obszarze morskich portów i przystani le¿¹cych w
zakresie w³aciwoci terytorialnej Dyrektora Urzêdu Mor-
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skiego w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 108, poz.
705 z pón. zm., Dz. Urz. Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Nr 50, poz. 657 z pón. zm.) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 7 ust. 6 liczbê 5% zastêpuje siê liczb¹ 10%,
2) w § 12 ust. 1 liczbê 5% zastêpuje siê liczb¹ 10%.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województwa
Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
R. Ko³odziejski

1098
ZARZ¥DZENIE Nr 6
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 23 padziernika 2001 r.

sko-Mazurskiego Nr 52, poz. 670) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w § 6:
a) w ust. 3 po wyrazach (Konwencj¹ SOLAS i Kodeksem LSA) dodaje siê wyrazy  z zastrze¿eniem ust. 4,
b) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
Od 01.01.2002 r. dopuszcza siê wyposa¿enie pneumatycznych tratw ratunkowych dla statków w ¿egludze ba³tyckiej, przybrze¿nej, os³oniêtej i portowej zgodnie z Konwencj¹ SOLAS i Kodeksem LSA tak jak dla
statków pasa¿erskich odbywaj¹cych krótkie podró¿e
miêdzynarodowe  SOLAS B PACK.
c) dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
5. Do czasu wyganiêcia terminu wa¿noci atestu (lecz
nie d³u¿ej ni¿ 1 rok) dopuszcza siê do eksploatacji
w ¿egludze, o której mowa w ust. 4, tratwy UM
PACK.
§7

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie wyposa¿enia statków w urz¹dzenia i rodki ratunkowe, okrelenia rodzaju
przedmiotów stanowi¹cych wyposa¿enie rodków ratunkowych oraz minimalnego zestawu urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych.
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r.
Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70,
poz. 778, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1321) w zwi¹zku
z § 15 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrzenia 1997 r. w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi statków morskich i bezpieczeñstwa
¿ycia na morzu (Dz. U. Nr 132, poz. 879, z 1998r. Nr 91,
poz. 581, z 1999r. Nr 52, poz. 541) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
W zarz¹dzeniu Nr 5 Dyrektora Urzêdu Morskiego w
Gdyni z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie wyposa¿enia
statków w urz¹dzenia i rodki ratunkowe, okrelenia rodzaju przedmiotów stanowi¹cych wyposa¿enie rodków
ratunkowych oraz minimalnego zestawu urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 39, poz. 239, Dz. Urz. Woj. Warmiñ-

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województwa
Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
R. Ko³odziejski

1099
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 9 padziernika 2001 r.
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) podaje siê
do publicznej wiadomoci, ¿e uchwa³a Nr XXVII/308/95
Rady Miasta Gdañska z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego GDAÑSK 
OLIWA  dotycz¹cej rejonu PLACU INWALIDÓW  czêæ
dzia³ki 378 obrêbu 10, zosta³a bezprawnie og³oszona w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego Nr 12,
poz. 43 z dnia 10 maja 1996 r.
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Wojewodztwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski
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