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1241
UCHWA£A Nr XIX/304/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie ustalenia bud¿etu gminy Chojnice na 2001
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 109, art. 116,
art. 118 ust. 1, art. 122, art. 124 ut. 1 pkt 1-3, pkt 5-11,
ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
21.628.419; z³
z tego:
1) udzia³ ze stanowi¹cego dochód bud¿etu pañstwa
podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
1.535.720,-z³
2) pozosta³e dochody w³asne
7.772.319,-z³
3) subwencja ogólna
8.861.288,-z³
w tym:
czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej  dochody utracone z tyt. ulg i zwolnieñ ustawowych w podatku rolnym oraz lenym
416.855,-z³
4) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
1.136.460,-z³
5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
7.032,-z³
6) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 385.000,-z³
7) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
5.000,-z³
8) dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych
1.005.600,-z³
9) rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin
pozyskanych z innych róde³
920.000,-z³
(Podzia³ dochodów wg dzia³ów i róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y).
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
21.444.472, z³
z tego:
1) wydatki bie¿¹ce
17.136.329,-z³
w tym:
a) wynagrodzenia
7.866.217,-z³
b) pochodne od wynagrodzeñ
1.611.775,-z³
c) dotacje
703.472,-z³
d) wydatki na obs³ugê d³ugu
100.000,-z³
e) pozosta³e wydatki bie¿¹ce
6.854.865,-z³
2) wydatki maj¹tkowe
4.308.143,-z³
(Podzia³ wydatków wg dzia³ów, rozdzia³ów oraz grup
wydatków zawiera za³¹cznik Nr 2* do niniejszej
uchwa³y).
§2
1. Ustala siê przychody w wysokoci
600.000,-z³
2. Ustala siê rozchody w wysokoci
783.947,-z³
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do niniejszej uchwa³y).
3. Zarz¹d Gminy dokona sp³at kredytu i po¿yczek d³ugoterminowych gminy w wysokoci 616.000,-z³
oraz kredytu zaci¹gniêtego na wyp³atê wynagrodzeñ
nauczycieli, zgodnie z nowelizacj¹ ustawy Karta Nauczyciela 167.947,-z³.
(Zestawienie róde³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych ze sp³at¹ po¿yczek i kredytów okrela za³¹cznik
Nr 3* do niniejszej uchwa³y).
§3
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci:
 dochody
 1.136.460,-z³
 wydatki
 1.136.460,-z³
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do niniejszej uchwa³y).
2. Ustala siê dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci
195.000,-z³
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do niniejszej uchwa³y).
3. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ powierzonych zawartych w drodze porozumieñ
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego:
 dochody
 7.032,-z³
 wydatki
 7.032,-z³
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do niniejszej uchwa³y).
4. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych zleconych gminie z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie porozumieñ:
 dochody
 5.000,-z³
 wydatki
 5.000,-z³
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej uchwa³y).
§4
1. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ okrelo* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 nie publikuje siê.
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nych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci
195.000,-z³
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do niniejszej uchwa³y).
2. Ustala siê wydatki dla jednostek pomocniczych gminy
w wysokoci 462.030,-z³.
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* i 7* do niniejszej uchwa³y).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 14

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do samodzielnego zaci¹gania kredytów krótkoterminowych w ci¹gu roku bud¿etowego do ³¹cznej maksymalnej wysokoci 500.000,z³ na finansowanie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etowego.

§5

§ 15

Ustala siê wydatki inwestycyjne w wysokoci
4.308.143,-z³
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* i 8* do niniejszej uchwa³y).

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§6
Ustala siê przychody i wydatki zak³adu bud¿etowego
1) Przychody
 1.428.600,-z³
2) Wydatki
 1.428.600,-z³
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y).
§7
Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
1. Przychody
 197.680,-z³
2. Wydatki
 229.900,-z³
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10* do niniejszej uchwa³y).
§8
Ustala siê plan finansowy gminnego funduszu ochrony rodowiska:
1. Przychody
 48.000,-z³
2. Wydatki
 91.217,-z³
(Podzia³ przychodów i wydatków funduszy zawiera
za³¹cznik Nr 11* do niniejszej uchwa³y)
§9
Ustala siê zakres kwoty dotacji przedmiotowej dla zak³adu bud¿etowego w wysokoci 681.000,-z³.
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* i Nr 12* do niniejszej
uchwa³y).
§ 10
Ustala siê kwotê dotacji celowej w wysokoci 17.000,-z³.
(Wykaz podmiotu objêtego dotacj¹ stanowi za³¹cznik
Nr 13* do niniejszej uchwa³y)
§ 11
Przyjmuje siê prognozê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 14* do niniejszej uchwa³y.
§ 12
Tworzy siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ w wysokoci
30.000,-z³
(zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do niniejszej uchwa³y).
§ 13
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami i
paragrafami z wy³¹czeniem przeniesieñ planu wydatków miêdzy dzia³ami klasyfikacji bud¿etowej.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnieñ do
przeniesieñ wydatków w ramach rozdzia³u klasyfikacji
bud¿etowej.
* Za³¹czników Nr 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nie publikuje siê.

§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1242
UCHWA£A Nr XIX/305/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie: okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej, zasad stosowania zwolnieñ i ulg w tej op³acie
oraz terminie p³atnoci i sposobie jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
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, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr
95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 17 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, z pón. zm.) i Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy
uchwala:
1. Stawkê op³aty miejscowej od osób fizycznych przebywaj¹cych w celach wypoczynkowych, turystycznych
lub zdrowotnych w miejscowociach:
Charzykowy, Funka, Bachorze, Swornegacie, Ma³e
Swornegacie, Drzewicz, Babilon, Kopernica, Klosnowo, Dêbowa Góra, Stary M³yn, ustala siê za ka¿dy dzieñ
pobytu w wysokoci  0,10 z³.
2. Op³atê miejscow¹ od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y,
ustala siê stawkê za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci 
0,10 z³.
3. Op³atê miejscow¹ od emerytów i rencistów, ustala siê
stawkê za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci  0,10 z³.
4. Op³atê miejscow¹ pobieraj¹:
a) od osób przebywaj¹cych w hotelach, pensjonatach,
domach wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach turystycznych, w gospodarstwach agroturystycznych i podobnych zak³adach  w³aciciele, kierownicy tych zak³adów lub wskazani przez nich pracownicy,
b) od osób innych ni¿ wymienionych w pkt 4a przebywaj¹cych na terenach wyszczególnionych w pkt 1
uchwa³y  osoby prowadz¹ce ksi¹¿ki meldunkowe,
w pozosta³ych przypadkach so³tysi,
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c) upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do innego systemu
pobierania tej op³aty.
W przypadkach okrelonych w pkt 4a uchwa³y w³aciciel lub kierownik zak³adu zobowi¹zany jest zg³osiæ niezw³ocznie organowi podatkowemu pracowników upowa¿nionych do poboru op³aty miejscowej,
podaj¹c ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania w razie gdy sam tej op³aty nie pobiera.
Inkasenci wymienieni w pkt 4a, b, c pobieraj¹ op³atê
miejscow¹ w wysokoci okrelonej w niniejszej
uchwale za tak¹ liczbê dni pobytu, jak¹ podaje zg³aszaj¹cy na pobyt czasowy.
W razie przed³u¿enia pobytu, op³atê za dalsze dni pobiera siê przy przed³u¿eniu pobytu.
Za pobór op³aty miejscowej organ podatkowy przyznaje inkasentowi wynagrodzenie w wysokoci 10%
zainkasowanej op³aty.
Inkasenci wydaj¹ pokwitowanie za ka¿d¹ pobran¹
kwotê op³aty miejscowej.
Pobrane kwoty op³aty miejscowej inkasent rozlicza w
Urzêdzie Gminy Chojnice do dnia 5 nastêpnego miesi¹ca.
Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Gminy.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr III/30/98 z dnia 23
grudnia 1998 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1243
UCHWA£A Nr XIX/307/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2001 r.

Poz. 1242, 1243, 1244, 1245

4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch
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UCHWA£A Nr XIX/309/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie okrelenia obwodu dla publicznej Szko³y Podstawowej w Paw³owie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943
i z 1998 r. Nr 117, poz. 759) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w
zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
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, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
1. Uchwala siê dla Szko³y Podstawowej w Paw³owie obwód obejmuj¹cy nastêpuj¹ce miejscowoci:
Granowo, Lipienice, Paw³owo, Paw³ówko, Rac³awki,
Gockowice, Objezierze i Silno.
2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Gminy.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r.
4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

w sprawie: okrelenia obwodu dla publicznego Gimnazjum w Silnie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943
i z 1998 r. Nr 117, poz. 759) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w
zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
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, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
1. Uchwala siê dla Gimnazjum w Silnie obwód obejmuj¹cy nastêpuj¹ce miejscowoci: Ciechocin, Gockowice, Granowo, Lichnowy czêæ, Lipienice, Objezierze,
Ostrowite wie, Paw³owo, Paw³ówko, Rac³awki, Silno,
Jakubowo, Jeziorki, Jasnowo, Klosnowo, K³odawa,
Krojanty, Kruszka, Lotyñ, Nowa Cerkiew, Powa³ki, Sternowo, Szlachetna, Zbeniny.
2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Gminy.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001
roku.

1245
UCHWA£A Nr XXIV/254/2001
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czêci dzia³ki nr 35/2 na terenie wsi Lipy gmina Stara Kiszewa ( zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa).
Na podstawie art. 26 i art.18 ust. 3, w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Stara Kiszewa uchwala, co
nastêpuje:
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Poz. 1245, 1246
§1

Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia
23 stycznia 1992 r. Nr XV/81/92 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3,
poz. 10) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Lipy:
12. Czêæ dzia³ki nr 35/2 o powierzchni 3,8 ha przeznaczona w aktualnym planie gminy Stara Kiszewa pod
u¿ytkowanie rolnicze i siedlisko rolnicze przeznacza
siê pod zabudowê letniskow¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
ZL  tereny zabudowy letniskowej wolnostoj¹cej. Minimalna powierzchnia dzia³ki 1800 m2 o szerokoci
dzia³ki min. 30,0 m. Budynek parterowy z u¿ytkowym
poddaszem o wysokoci maks. 8,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru. Wysokoæ posadowienia poziomu posadzki parteru maks. 0,6 m ponad teren. Dachy spadziste o k¹cie nachylenia 30°-45°. Powierzchnia zabudowana nie
moze przekroczyæ 20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych z placykiem do zawracania wielkoci 12,5
x 12,5 m.
KX  tereny przejæ pieszych szerokoci 2,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê  z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego.
Odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod
warunkiem pod³¹czenia do wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
Odprowadzenie wód odpadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczny przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci N.N i .N po uzyskaniu warunków technicznych z
Zak³adu Energetycznego. Opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem na etapie decyzji o warunkach zabudowy. Koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15
KV i 0,4KV z ,,Energ¹ Zak³ad Starogard. Usuniêcie
wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej
z obiektami projektowanymi winno odbyæ siê na koszt
zainteresowanych inwestorów.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z naturalnymi warunkami siedliskowymi,
 nale¿y zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od linii energetycznej N.N.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
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Rysunek numer 12  czêæ dzia³ki nr 35/2 w Lipach w
skali 1:1000 stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara
Kiszewa.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania, cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci:
a) dla budownictwa letniskowego 20%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Starej Kiszewie,
3) umo¿liwienie zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych osób potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 1 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Kiszewa zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 23 stycznia 1992 r. Nr XV/81/92. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 3, poz. 10)
we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski
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UCHWA£A Nr XXVII/193/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie Gminy Luzino oraz o zapewnieniu im opieki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, 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,
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Poz. 1246, 1247, 1248
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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, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (Dz. U. Nr 111,
poz. 724 z pón. zm.) oraz § 2,3 i 4 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wy³apywania
bezdomnych zwierz¹t (Dz. U. Nr 116, poz. 753 z 1998 r.)
oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Gminy
Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t na terenie Gminy
Luzino odbywaæ siê bêdzie stale w postaci zorganizowanych akcji b¹d¿ interwencyjnie w przypadku zwierz¹t agresywnych lub podejrzanych o wciekliznê.
2. Zwierzêta wy³apane zostan¹ przewiezione do schroniska celem zapewnienia im odpowiedniej opieki.
3. Zarz¹d Gminy Luzino bêdzie ustala³ termin i granice
terenu przeprowadzania akcji.
§2
1. Wy³apywanie, transport i póniejsz¹ opiekê nad bezdomnymi zwierzêtami Zarz¹d Gminy Luzino mo¿e zleciæ stosownemu podmiotowi prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹ w myl ustawy Prawo dzia³alnoci
gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178) Towarzystwu Opieki nad Zwierzêtami w
Polsce lub innej organizacji o podobnym statutowym
dzia³aniu.
2. Podmioty i organizacje, o których mowa wy¿ej musz¹
dysponowaæ rodkami i narzêdziami niezbêdnymi przy
wy³apywaniu, transporcie i opiece nad zwierzêtami.
§3
1. Sposób wy³apywania, transportu oraz warunki opieki
musz¹ byæ zgodne z przepisami szczegó³owymi dotycz¹cymi transportu zwierz¹t i wymogów sanitarnych.
2. Zarz¹d Gminy Luzino bêdzie kontrolowa³ sposób wykonywania zleconych zadañ.
§4
Zarz¹d Gminy Luzino poda do publicznej wiadomoci,
w sposób zwyczajowo przyjêty na danym terenie, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczêcia akcji wy³apywania zwierz¹t bezdomnych:
1) termin akcji,
2) granice terenu, na którym bêd¹ wy³apywane,
3) adres schroniska, w którym bêd¹ umieszczone zwierzêta,
4) podmiot wykonuj¹cy zadanie.

§6
Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

1247
UCHWA£A Nr XXVIII/198/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie nadania nazw nowo powsta³ym ulicom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, 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, Nr 88 poz. 985, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz w zwi¹zku z § 11 ust. 2 pkt 13 Statutu Gminy Luzino
Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwy nowo powsta³ym ulicom, (zgodnie z
przedstawionym graficznie w kolorze czerwonym na planie sytuacyjnym stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y), we wsi:
A. Kêb³owo:
1) ul. Lêborska,
2) ul. Zamkowa,
3) ul. Charwatyñska,
4) ul. £¹kowa.
B. Luzino:
1) ul. Solidarnoci.
§2
W uchwale Nr XX/140/2000 Rady Gminy Luzino z dnia
31 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania nazw nowo powsta³ym ulicom wprowadza siê zmianê w § 1, w pkt 8 
wyraz Solidarnoci zastêpuje siê wyrazami: ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

§5
1. Wy³apane zwierzêta bêd¹ przetrzymywane w schronisku przez okres do 21 dni, a nastêpnie jeieli bêdzie to
mo¿liwe sprzedawane lub nieodp³atnie przekazywane
na w³asnoæ osobom fizycznym i prawnym.
2. Zwierzê mo¿e zostaæ umiercone tylko w przypadkach
okrelonych w art. 33 Ustawy o ochronie zwierz¹t przytoczonej we wstêpie niniejszej Uchwa³y.

1248
UCHWA£A Nr XXVIII/202/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino.
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Poz. 1248

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 i 2, art.
40 ust. 2 pkt 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, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Luzino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany do Statutu Gminy
Luzino:
1. W § 4:
a) w ust. 2 kropkê na koñcu zastêpuje siê przecinkiem, skrela siê s³owa w tym przedsiêbiorstwa
oraz dodaje siê wyrazy w tym z organizacjami
pozarz¹dowymi,
b) w ust.4 wyraz miêdzygminnego zastêpuje siê
wyrazami miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. Po § 4 dodaje siê § 4a w brzmieniu:
1. Gmina podejmuje dzia³ania na rzecz wspierania i
upowszechniania idei samorz¹dowej wród mieszkañców gminy, a zw³aszcza wród m³odzie¿y.
2. Na wniosek zainteresowanych rodowisk Rada
mo¿e wyraziæ zgodê na utworzenie m³odzie¿owej rady gminy, maj¹cej charakter konsultacyjny.
3. Rada powo³uj¹c m³odzie¿ow¹ radê gminy nadaje
jej statut okrelaj¹cy tryb wyboru jej cz³onków i
zasady dzia³ania .
3. W § 6:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) edukacji publicznej
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa obywateli, ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej
d) w pkt 9) po wyrazach kultury fizycznej dodaje
siê wyrazy i turystyki,
e) w pkt 16) na pocz¹tku dodaje siê wyrazy polityki
prorodzinnej, w tym,
f) dodaje siê pkt 17)-20) w brzmieniu:
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i
regionalnymi innych pañstw.
4. § 7 otrzymuje brzmienie:
Gmina oprócz zadañ w³asnych wykonuje:
1) zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej,
wynikaj¹ce z ustaw szczególnych oraz zadania powierzone na podstawie porozumieñ, z organami
tej administracji,
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2) zadania z zakresu w³aciwoci powiatu, województwa na podstawie zawartych porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
5. W § 10 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
3a. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru jej przewodnicz¹cego, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
6. W § 11 ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ Przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie
o kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ, o których mowa w § 7,
c) po pkt 12 dodaje siê pkt 12a w brzmieniu:
12a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowanie do
miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
d) po pkt 14 dodaje siê pkt 14a) w brzmieniu:
14a) podejmowanie uchwa³ w sprawach zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
7. W § 14 po pkt.1 dodaje siê pkt 1a, w brzmieniu:
1a. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem
wspólnoty samorz¹dowej gminy.
8. W § 16:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w urzêdzie gminy.
b) po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
1a Radny nie mo¿e pe³niæ funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub jego zastêpcy.
9. W § 17:
a) w pkt 1 ppkt 1) po wyrazie gminy dodaje siê lub
jego zastêpcy,
b) w pkt 1 w ppkt 2 na koñcu dodaje siê wyrazy a
tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej
dzia³alnoci,
c) po pkt 1 dodaje siê pkt 1a i 1b w brzmieniu:
1a. Mandatu radnego gminy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego.
1b. Zarz¹d Gminy lub Wójt nie mo¿e powierzyæ radnemu gminy wykonywania pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
d) po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
2a. Radny lub cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie, Zarz¹dzie ani w komisji
je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
e) w pkt.3 wyrazy art.1 i 2 zastêpuje siê wyrazami
pkt 1, 1a, 2, 2a.
10. W § 21 pkt 1 na pocz¹tku zdania dodaje siê wyrazy
W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu.
11. W § 23:
a) w pkt 3 wyraz daty zastêpuje siê wyrazem dnia
oraz dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
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Do wniosku do³¹cza siê proponowany porz¹dek
obrad wraz z projektami uchwa³.
b) w pkt 5 na koniec zdania pierwszego dodaje siê
wyrazy wraz z projektami uchwa³.
c) po pkt 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu:
5a. Przewodnicz¹cy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania na takich samych zasadach
jak radnych, przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.
d) w pkt 6 przecinek zastêpuje siê kropk¹ oraz skrela
siê wyrazy chyba ¿e Rada postanowi inaczej.,
e) po pkt 7 dodaje siê pkt 7a. w brzmieniu:
7a. Ka¿dy obywatel ma prawo wstêpu na sesje
Rady oraz na posiedzenia jej komisji.
W § 24:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Ka¿dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du do protokó³u z sesji Rady i posiedzeñ komisji, robienia z nich
notatek.,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
Protokó³ z sesji oraz protoko³y z posiedzeñ komisji dostêpne s¹ w biurze obs³ugi Rady, w godzinach pracy urzêdu.
W § 26 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
1a. Przewodnicz¹cy, na wniosek Wójta jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji
Rady, projekt uchwa³y, pod warunkiem ¿e wnioskodawc¹ jest Zarz¹d, a projekt wp³yn¹³ do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji.
W § 27:
a) w pkt 2 skrela siê zdanie drugie,
b) skrela siê pkt 3.
W § 28:
a) w pkt 2 skrela siê wyrazy zachowuj¹c wymóg
§ 27 pkt 3,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ
Radni nie bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ
g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
W § 29:
a) w pkt 1 w zdaniu drugim po wyrazach jednostek
organizacyjnych dodaje siê wyrazy i pomocniczych.
b) w pkt 3 po wyrazach wchodz¹ Radni dodaje siê
wyrazy w tym przedstawiciele wszystkich klubów,
c) w pkt 4 skrela siê ppkt 4.
W § 35:
a) w pkt 2 w zdaniu drugim wyrazy pozostali cz³onkowie zastêpuje siê cz³onek Zarz¹du oraz wyrazy 5 osób zastêpuje siê wyrazami 3 osoby,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: Cz³onkostwa w Zarz¹dzie nie mo¿na ³¹czyæ:
1) z cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego,
2) z zatrudnianiem w administracji rz¹dowej,
3) z mandatem pos³a i senatora.
W § 36:
a) w pkt 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu
absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem
uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium.,
b) po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
1a. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada podej-

19.
20.

21.
22.
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muje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.,
c) w pkt 2 po wyrazach Regionalnej Izby Obrachunkowej dodaje siê wyrazy w sprawie uchwa³y Rady
o nieudzieleniu absolutorium oraz zastêpuje siê
wyrazy bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów wyrazami wiêkszoci¹ co najmniej 3/5,
d) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ Wójta z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie na
wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady. Wniosek
wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny
odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹. Odwo³anie nastêpuje wiêkszoci¹
co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady
w g³osowaniu tajnym. G³osowanie w sprawie odwo³ania Rada przeprowadza po zapoznaniu siê z
opini¹ Komisji Rewizyjnej na nastêpnej sesji, po tej
na której zg³oszono wniosek o odwo³anie, nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 1 miesi¹ca od dnia zg³oszenia wniosku.,
e) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Wójta
jej przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.,
f) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5. Odwo³anie Wójta albo z³o¿enie przez niego rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego
Zarz¹du albo z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
Na najbli¿szej sesji podejmuje siê uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego Zarz¹du.,
g) w pkt 7 skrela siê wyrazy Zarz¹du albo,
h) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8. W razie odwo³ania albo rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje wyboru nowego Zarz¹du w
terminie 3 miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia
przyjêcia rezygnacji.
i) po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:
8a. W przypadku odwo³ania cz³onka Zarz¹du nie
bêd¹cego jego przewodnicz¹cym Rada dokonuje
wyboru nowego cz³onka w terminie 1 miesi¹ca od
dnia odwo³ania.
j) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
Odwo³any Zarz¹d lub jego poszczególni cz³onkowie pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do czasu wyboru nowego Zarz¹du lub poszczególnych jego
cz³onków. Rada mo¿e zwolniæ cz³onka Zarz¹du z
tego obowi¹zku.
W § 37 po pkt 10) dodaje siê pkt 10a) w brzmieniu:
10a) wydawanie w formie uchwa³y w przypadkach
nie cierpi¹cym zw³oki przepisów porz¹dkowych.
W § 38
a) w pkt 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane.
b) po pkt 4 dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:
W zakresie dostêpu obywateli do dokumentów Zarz¹du i korzystania z nich stosuje siê odpowiednio
przepisy § 24 pkt 3-6 Statutu.
w § 43 w pkt.6 na koñcu dodaje siê wyrazy o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
w § 46 po pkt.5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu:
5a. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszowi publicznemu.
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23. W § 48:
a) w pkt 2 kropkê na koñcu zdania zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkañcami
b) po pkt 2 dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
3. Statut jednostki pomocniczej okrela w szczególnoci:
1) nazwê i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizacjê i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad
dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej.
24. W § 64 po pkt 3 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
4. Bez zgody Zarz¹du, Rada nie mo¿e wprowadziæ w
projekcie bud¿etu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie
wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych
dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów
bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
25. W § 66 po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
2a. Zarz¹dowi przys³uguje wy³¹cznie prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
2) emitowania papierów wartociowych w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie Gminy,
5) dysponowania rezerwami bud¿etu Gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych odrêbnymi ustawami.
26. W § 69:
a) w pkt 1 wyraz zarz¹dzenia zastêpuje siê uchwa³y,
b) w pkt 2 wyrazy zarz¹dzenie porz¹dkowe wydane
przez Zarz¹d zastêpuje siê wyrazami uchwa³a, o
której mowa w pkt.1,
c) po pkt 2 dodaje siê pkt 3 i 4 w brzmieniu:
3. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub
odmowy zatwierdzenia uchwa³y, Rada okrela termin utraty jej mocy obowi¹zuj¹cej.
4. Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci wójtom s¹siednich gmin i starocie powiatu, nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.,
27. § 79 otrzymuje brzmienie:
79. Statut Gminy wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§2
Pozosta³e §§ pozostaj¹ bez zmian.
§3
Do koñca kadencji Rady Gminy, w czasie której ustawa wesz³a w ¿ycie, przepisy Statutu Gminy § 16 pkt 1 i
1a, § 17 pkt 1 ppkt 1) i 3) oraz pkt 1a i 3, § 27 pkt 2 i 3, § 28
pkt 2 i 4, § 29 pkt 3 i pkt 4 ppkt 4 maj¹ zastosowanie w
brzmieniu dotychczasowym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni, od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z tym, ¿e przepis § 17 pkt 1a Statutu Gminy
ma zastosowanie do kadencji nastêpuj¹cych po kadencji, w czasie której ustawa wesz³a w ¿ycie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

1249
UCHWA£A Nr XXXIII/282/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 18 czerwca 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
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, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) maj¹c na wzglêdzie
w³aciw¹ i prawid³ow¹ gospodarkê nieruchomociami,
w celu uregulowania zasad dotycz¹cych gospodarowania nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ miasta i
gminy Sztum uchwala siê co nastêpuje:
I. Zasady ogólne gospodarowania nieruchomociami
§1
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o nieruchomoci nale¿y przez to rozumieæ nieruchomoæ gruntow¹ tj.
grunt wraz z czêciami sk³adowymi, z wy³¹czeniem budynków i lokali, je¿eli stanowi¹ odrêbny przedmiot w³asnoci.
§2
1. Zgody Rady Miejskiej, wyra¿onej odrêbn¹ uchwa³¹
wymaga:
1) przekazanie nieruchomoci w drodze darowizny na
cele publiczne,
2) przekazanie nieruchomoci Skarbowi Pañstwa lub
jednostkom samorz¹du terytorialnego,
3) sprzeda¿ nieruchomoci,
4) oddanie nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste,
5) obci¹¿anie nieruchomoci ograniczonymi prawami
rzeczowymi,
6) zamiana nieruchomoci, zamiana prawa u¿ytkowania wieczystego na w³asnoæ oraz zamiana praw
u¿ytkowania wieczystego,
7) wniesienie przez gminê nieruchomoci lub prawa
u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci jako wk³ady niepieniê¿ne (aporty) do spó³ek prawa handlowego,
8) przekazywanie nieruchomoci oraz prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci jako maj¹tek tworzonych przez gminê lub z jej udzia³em fundacji,
9) odp³atne nabywanie nieruchomoci do gminnego
zasobu,
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10) w innych przypadkach, w których przepis szczególny zastrzega czynnoci do kompetencji Rady
Miejskiej.
11) u¿yczenie nieruchomoci na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
2. Pozosta³e czynnoci zwi¹zane z gospodark¹ nieruchomociami nale¿¹ do kompetencji Zarz¹du Miasta i
Gminy.
§3
Kompetencje Zarz¹du w zakresie gospodarowania nieruchomociami obejmuj¹ w szczególnoci:
1) dokonywania wyboru formy prawnej przekazania
nieruchomoci oraz podawanie do publicznej wiadomoci wykazu nieruchomoci przeznaczonych do
obrotu cywilno  prawnego,
2) przeprowadzenie postêpowania przetargowego
przewidzianego przepisami prawa oraz wybór formy przetargu i okrelenie ceny wywo³awczej,
3) przeprowadzenie postêpowania przewidzianego
przepisami prawa w przypadku przekazania nieruchomoci w trybie bezprzetargowym,
4) zawieranie umów cywilno  prawnych oraz w przypadkach przewidzianych ustaw¹ wydawanie decyzji administracyjnych.
II. Sprzeda¿ nieruchomoci
§4
1. Sprzeda¿ nieruchomoci z wy³¹czeniem przypadków
okrelonych w ustawie o gospodarce nieruchomociami nastêpuje w drodze przetargu.
2. W przypadku nie wy³onienia nabywcy w drugim przetargu nie ma obowi¹zku organizowania dalszych przetargów, a nieruchomoæ mo¿e byæ zbyta w drodze rokowañ za cenê ustalon¹ w tych rokowaniach.
III. Oddawanie nieruchomoci
w u¿ytkowanie wieczyste
§5
1. Nieruchomoci gruntowe z zasobu gminy mog¹ byæ
oddawane w u¿ytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.
2. Zawieraj¹c umowy u¿ytkowania wieczystego Zarz¹d
okrela okres trwania, sposób zagospodarowania nieruchomoci oraz terminy rozpoczêcia i zakoñczenia
robót.
3. W przypadku nie dotrzymania przez u¿ytkownika wieczystego warunków i terminów okrelonych umow¹
Zarz¹d mo¿e rozwi¹zaæ umowê u¿ytkowania wieczystego przed up³ywem ustalonego okresu.

nostkom organizacyjnym w trwa³y zarz¹d na cele zwi¹zane z ich dzia³alnoci¹ statutow¹.
2. Trwa³y zarz¹d mo¿e byæ ustanowiony na czas oznaczony lub nie oznaczony.
3. Warunki i zasady korzystania z nieruchomoci ustala
Zarz¹d w decyzji o ustanowieniu trwa³ego zarz¹du.
V. Pozosta³e formy
gospodarowania nieruchomociami
§8
1. Zarz¹d mo¿e na czas okrelony b¹d nieokrelony przekazaæ nieruchomoci w dzier¿awê na cele okrelone w
umowie. Przekazanie nieruchomoci w dzier¿awê z
prawem sta³ej zabudowy wymaga odrêbnej uchwa³y
Rady Miejskiej.
2. Warunki korzystania z nieruchomoci oraz op³aty z tego
tytu³u okrela Zarz¹d w umowach.
3. Op³aty za dzier¿awê ustala Zarz¹d w drodze uchwa³y
b¹d s¹ one ustalane w drodze przetargu.
4. Dzier¿awców wy³ania siê w drodze przetargów z zastrze¿eniem ust. 5,6.
5. Zarz¹d mo¿e w uzasadnionych przypadkach odst¹piæ
od obowi¹zku przeprowadzenia przetargu oraz sporz¹dzania wykazu na wydzier¿awienie nieruchomoci w
szczególnoci: gruntów rolnych, ogrodów przydomowych, gruntów zabudowanych gara¿ami, regulacji stanów prawnych nieruchomoci.
6. Postanowienia ust. 4 nie maj¹ zastosowania do nieruchomoci wydzier¿awianych:
1) na potrzeby administracji publicznej,
2) na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych
lub gminnych osób prawnych,
3) na potrzeby organizacji spo³ecznych,
4) lokali objêtych przepisami ustawy o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
5) w przypadku przed³u¿enia zawartej umowy,
6) na które nie wy³oniono strony umowy w kolejnych
dwóch przetargach.
§9
W uzasadnionych przypadkach Zarz¹d mo¿e na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata przekazaæ nieruchomoæ w u¿yczenie na rzecz osób fizycznych lub prawnych.
§ 10
Decyzje w sprawach przyjmowania lub odrzucania
spadków, zapisów i darowizn nieruchomoci na rzecz
gminy podejmuje Zarz¹d po uzyskaniu pozytywnej opinii
w³aciwej komisji Rady Miejskiej.

§6

VI. Postanowienia koñcowe

1. Stawka procentowa pierwszej op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej wynosi
25% ceny nieruchomoci gruntowej, inn¹ stawkê procentow¹ Rada Miejska ma prawo wprowadziæ odrêbn¹ uchwa³¹.
2. Wysokoæ pozosta³ych op³at rocznych okrela ustawa
o gospodarce nieruchomociami.

§ 11

IV. Oddawanie nieruchomoci w trwa³y zarz¹d
§7
1. Nieruchomoci wchodz¹ce w sk³ad gminnego zasobu
mog¹ byæ przez Zarz¹d przekazywane gminnym jed-

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale
zastosowanie maj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne
§ 12
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak
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1250
UCHWA£A Nr XXI/155/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 21 czerwca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoci diet
oraz zwrotu kosztów podró¿y przys³uguj¹cych przewodnicz¹cym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 296, Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XIX/86/96 Rady Gminy Kwidzyn z dnia
15 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia wysokoci diet oraz
zwrotu kosztów podró¿y przys³uguj¹cych przewodnicz¹cym organu wykonawczego jednostki pomocniczej, dotychczasow¹ treæ § 1 oznacza siê jako ustêp pierwszy i
dodaje siê ustêp drugi treci:
2. Przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki
wykonawczego jednostki pomocniczej przys³uguje
ponadto rycza³t miesiêczny na dojazdy s³u¿bowe do
Urzêdu Gminy w Kwidzynie w kwocie 70 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

1251
UCHWA£A 164/XXVIII/2001
Rady Gminy Parchowo
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki Nr
178/4 we wsi Parchowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
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, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art. 8 ust. 1, 2, 3 i art. 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Gminy
Parchowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Parchowo, zatwierdzonego uchwa-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

³¹ Rady Gminy w Parchowie Nr 59/91 z dnia 23 sierpnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1991 r. Nr 20, poz. 81)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele zabudowy zagrodowej oznaczonego symbolem MR, obejmuj¹cy dzia³kê Nr 178/4 we wsi Parchowo, przeznacza siê na lokalizacjê apteki.
1.1.Szczegó³owe ustalenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod lokalizacjê apteki, oznaczonego na rysunku symbolem UZ:
Na rysunku planu oznacza siê odleg³oci nieprzekraczalnej linii zabudowy.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania dzia³ki:
 typ zabudowy, zabudowa wolnostoj¹ca,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 50%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
25%,
 podzia³ terenu: niedopuszczalny,
 maksymalna iloæ kondygnacji: 2,
 budynek parterowy,
 poddasze u¿ytkowe: dopuszczalne,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u budynku: 0,50 m,
 maks. wysokoæ okapu nad terenem: 3,50 m,
 maks. wysokoæ budynku: 10,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwu- lub wielospadowy,
 k¹t pochylenia dachu: 55-100%,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne (odstêp od
koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci fasady,
ciany nadbudowy w kolorze dachu),
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny,
 miejsca parkingowe dla pracowników i klientów:
w granicach w³asnej dzia³ki w iloci min. 2 miejsca
postojowe/100 m 2 pow. u¿ytkowej.
1.2.Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Obs³uga komunikacyjna projektowanej dzia³ki w oparciu o istniej¹cy uk³ad drogowy.
Linie rozgraniczaj¹ce dróg wyznaczono na rysunku
planu.
Dojazd do dzia³ki od ul. Kocielnej KD1/2 (ustanowiona notarialnie s³u¿ebnoæ dojazdu do dzia³ki, proponuje siê wydzieliæ z dzia³ki nr 178/5 dojazd oznaczony
na rysunku planu.).
Ustalenia szczegó³owe:
1) KG1/2  istniej¹ca droga wojewódzka Nr 228 Bytów  Parchowo  Sulêczyno  Kartuzy, oznaczona
w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie symbolem
011 KDVA.
Droga g³ówna, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR=20,0 m.
Linia rozgraniczaj¹ca drogi zosta³a wyznaczona w
odleg³oci 0,75 m od krawêdzi istniej¹cej skarpy
pasa drogowego.
2) KD1/2  istniej¹ca droga gminna ul. Kocielna.
Droga dojazdowa, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR=6,0-10,0 m.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu
gminnego, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 odprowadzenie cieków do istniej¹cej wiejskiej kanalizacji sanitarnej, za zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu w granicach dzia³ki,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne w
oparciu o ekologiczne czynniki grzejne: olej opa³owy,
gaz, energia elektryczna,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 zaopatrzenie w gaz, do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych,
 usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym.
Ewentualne prze³o¿enie istniej¹cych sieci infrastruktury uzgodniæ na etapie projektu budowlanego z jej gestorami.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
W przypadku stwierdzenia w ziemi szcz¹tków ludzkich,
inwestor dokona ich pochówku na cmentarzu parafialnym w Parchowie.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ do naliczenia op³aty z
tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego pod zabudowê na 0%.
§5
W granicach obowi¹zywania planu, oznaczonych na
rysunku planu, trac¹ moc ustalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Parchowo, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Parchowo
Nr 59/91 z dnia 23 sierpnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1991 r. Nr 20, poz. 81).
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Parchowo.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

1252
UCHWA£A Nr XXVIII/330/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu eksploatacji z³o¿a kruszywa naturalnego w Zagórkach, zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), na podstawie art. 7
art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 11, 18 26, 28 i art. 33 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z pón. zm.), oraz na
podstawie art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27 poz. 96 z
pón. zm.) Rada Gminy w Kobylnicy uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w
Zagórkach, zwany dalej planem, zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica, w granicach oznaczonych na rysunku planu, pod nazw¹: Z³o¿e Zagórki II miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sporz¹dzonym na mapie
w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Obszar objêty uchwa³¹ przeznacza siê na cele eksploatacji kruszywa naturalnego.
§3
Na cele okrelone w § 2 przeznacza siê grunty lene, o
³¹cznej powierzchni 10,26 ha.
§4
Ustalenia planu.
1. Eksploatacja z³o¿a i roboty zak³adu górniczego, odbywaæ siê bêd¹ na podstawie wa¿nej koncesji na wydobycie kopaliny ze z³o¿a, wydanej w trybie Prawa geologicznego i górniczego oraz zgodnie z zatwierdzonymi planami ruchu zak³adu górniczego.
2. Granice wp³ywu eksploatacji z³o¿a nie mog¹ przekroczyæ granic obszaru objêtego uchwa³¹, za wyj¹tkiem
granicy z terenem eksploatowanego z³o¿a Zagórki ,
dla zachowania ci¹g³oci eksploatacji.
3. Odleg³oæ planowanej eksploatacji ( krawêdzi wyrobiska) od granic lasu powinna wynosiæ minimum 6 m.
4. Zagospodarowanie obszaru przyjmuje formê:
a) odkrywkowego wydobycia urobku, z sukcesywnym
powiêkszaniem powierzchni wydobycia, a¿ do wyeksploatowania zasobu,
b) zaplecza zak³adu górniczego z powierzchni¹ manewrow¹ i zapleczem techniczno-socjalnym w barakowozie lub kontenerze, bez trwa³ej zabudowy.
5. Na dostêp do zak³adu górniczego i transport urobku
wykorzystywane bêd¹ istniej¹ce drogi lene ³¹cz¹ce z
drog¹ powiatow¹ nr 39179
6. Miejsce i sposób przechowywania paliw i smarów oraz
dokonywanie bie¿¹cych napraw i konserwacji sprzêtu
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oraz uzupe³niania paliwa powinno byæ zabezpieczone
przed mo¿liwoci¹ zanieczyszczenia gruntu produktami ropopochodnymi.
7. W przypadku jednoczesnego zatrudniania w zak³adzie
górniczym ponad trzech osób, obowi¹zuje umieszczenie kontenerowego zaplecza sanitarnego, wyposa¿onego w zbiornik na nieczystoci, z wywo¿eniem do
oczyszczalni cieków w S³upsku.
8. Odpady sta³e gromadzone bêd¹ w szczelnym pojemniku i wywo¿one na wysypisko. w Bierkowie.
9. U¿ycie w zak³adzie górniczym urz¹dzeñ elektrycznych
wymaga zasilania w energiê elektryczn¹ przez doprowadzenie do zak³adu elektroenergetycznej linii napowietrznej lub kablowej przez teren po³o¿ony poza granicami planu, albo zastosowania agregatu pr¹dotwórczego w granicach zak³adu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr 266/XXXII/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniewino.
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, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rady Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:

§5

§1

W obszarze objêtym planem nale¿y wykonaæ archeologiczne badania sonda¿owo-weryfikacyjne. Na ich podstawie zostanie podjêta decyzja konserwatorska o koniecznoci wykonania lub zaniechania wyprzedzaj¹cych
badañ ratowniczych. Zakres niezbêdnych prac archeologicznych okreli przedsiêbiorcy Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W Statucie Gminy Gniewino (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z 1998 r., Nr 26, poz. 97; z 1999 r. Nr 120, poz. 1063)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W czêci I Postanowienia ogólne, § 5 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
1. Do podstawowych zadañ w³asnych Gminy nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
a) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
d) lokalnego transportu zbiorowego,
e) ochrony zdrowia,
f) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
g) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
h) edukacji publicznej,
i) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
j) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
k) targowisk i hal targowych,
l) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
³) cmentarzy gminnych,
m) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
n) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
o) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
p) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
r) promocji gminy,
s) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. W czêci I Postanowienia ogólne, w § 5 dodaje siê pkt
4 w brzmieniu:

§6
Ustalenia zasad rekultywacji.
Ustala siê leny kierunek rekultywacji ca³ego obszaru
objêtego uchwa³¹ z uwzglêdnieniem:
 maksymalnego z³agodzenia krawêdzi wyrobisk,
 usuniêcia zwa³owisk i odk³adów dla przywrócenia
pierwotnej rzeby terenu poza wyrobiskami.
Rekultywacja powinna byæ prowadzona etapowo, stosownie do mo¿liwoci wynikaj¹cych z sukcesywnego
wydobycia.
§7
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr III/
21/94 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 marca 1994 r. (Dz.
Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r. Nr 15, poz. 102).
§8
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kobylnica.
§ 10
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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4. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci
województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
3. W czêci I Postanowienia ogólne, dodaje siê § 5a i § 5b
w brzmieniu:
§ 5a Organami Gminy s¹:
1) Rada Gminy,
2) Zarz¹d Gminy.
§ 5b 1. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna.
Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów Gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady
i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu
do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów Gminy i komisji
Rady, z wy³¹czeniem dokumentów, które na
podstawie przepisów ustaw nie maj¹ charakteru jawnego*.
3. Zasady dostêpu do dokumentów wskazanych powy¿ej i korzystania z nich zawarte
s¹ w Za³¹cznik nr 5 do Statutu.
4. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale I
Postanowienia ogólne §8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Przewodnicz¹cy organizuje pracê Rady i prowadzi
jej obrady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do
wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego.
5. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale I
Postanowienia ogólne § 9 otrzymuje brzmienie:
§ 9. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem
wspólnoty samorz¹dowej Gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane przez
mieszkañców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak
zwi¹zany instrukcjami wyborców.
6. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale I
Postanowienia ogólne § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10.1. Wykonywanie mandatu radnego poprzedza
lubowanie w brzmieniu ustalonym ustaw¹.
2. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê mandatu.
7. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale I
Postanowienia ogólne § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zarz¹d Gminy lub Wójt, nie mo¿e powierzyæ radnemu Gminy wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
8. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale I
Postanowienia ogólne dodaje siê § 16a w brzmieniu:
§ 16a. W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
9. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale II
Rada i Komisje, §17 otrzymuje brzmienie:
§ 17. Przewodnicz¹cy organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
10. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale II
Rada i Komisje, § 18, pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
1. Do pomocy w wykonywaniu zadañ Rada, ze swojego grona, mo¿e powo³ywaæ i dorane komisje
do okrelonych zadañ.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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2. Na pocz¹tku kadencji Rada powo³uje komisje sta³e
i komisjê rewizyjn¹.
11. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale II
Rada i Komisje, § 19 pkt 1 skrela siê podpunkt e).
12. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale II
Rada i Komisje, §20, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli Zarz¹du,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
13. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale II
Rada i Komisje, w § 20 skrela siê pkt 5 oraz ustala
brzmienie punktów 2 i 4:
2. Radny mo¿e braæ udzia³ w posiedzeniu ka¿dej komisji Rady z prawem do g³osu w dyskusji i do
sk³adania wniosków bez prawa do udzia³u w g³osowaniu.
4. Osoby wymienione w punkcie 3 nie maj¹ prawa
udzia³u w g³osowaniu na posiedzeniach komisji.
14. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale III
Sesje Rady, w pkcie 2, § 24 skrela siê s³owa: (sesje
zwyczajne).
15. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale III
Sesje Rady, w § 26 skrela siê pkt 3 i ustala treæ pkt 1,
w brzmieniu:
1. Radni powinni byæ powiadomieni o zwo³aniu sesji co najmniej na piêæ dni przed terminem. Wraz
z zawiadomieniami radni otrzymuj¹ projekt porz¹dku obrad, projekty uchwa³ i materia³y zwi¹zane z przedmiotem sesji. Na tych samych zasadach
informowani s¹ o sesji so³tysi so³ectw Gminy.
16. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale IV
Obrady, § 27 otrzymuje brzmienie:
§ 27.1. Obrady Rady s¹ jawne. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Przewodnicz¹cy podaje do publicznej wiadomoci, w sposób zwyczajowo przyjêty w
Gminie, termin, miejsce i przedmiot obrad
co najmniej na 5 dni przed sesj¹.
3. Zaproszeni gocie i publicznoæ maj¹ prawo zajmowaæ tylko miejsca im przeznaczone.
4. W przypadku zaistnienia okolicznoci uzasadniaj¹cych wy³¹czenie jawnoci obrad Rady
w sesji bior¹ udzia³ jedynie radni Rady oraz
cz³onkowie Zarz¹du nie bêd¹cych radnymi.
5. Radny nie mo¿e ujawniaæ treci obrad sesji
niejawnej Rady, pod rygorem odpowiedzialnoci karnej.
17. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale IV
Obrady, w pkcie 1 § 29 skrela siê s³owa: lub w razie
jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy oraz ustala
siê treæ pktu 3, w brzmieniu:
3. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady. Zmiana porz¹dku obrad sesji
zwo³anej w trybie okrelonym w § 26 pkt 2 Statutu wymaga zgody wnioskodawcy, z inicjatywy
którego sesja odbywa siê.
18. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale IV
Obrady, w § 31, skrela siê pkt 5.
19. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale VI
Interpelacje i zapytania, pkt 3 § 38, otrzymuje brzmienie:
3. W razie niemo¿noci udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji musi byæ ona udzielona
zg³aszaj¹cemu na nastêpnej sesji.
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20. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale
VII Uchwa³y i inne akty Rady, w § 39 w pkt 1 lit c/
dodaje siê na pocz¹tku s³owo: stanowiska, w pkcie
4 po s³owach: W sprawach ogólnospo³ecznych Rada
podejmuje dodaje siê s³owo stanowiska. Punkt 2
tego¿ paragrafu otrzymuje brzmienie:
2. W formie uchwa³ Rada ustanawia akty prawa miejscowego na podstawie upowa¿nieñ ustawowych.
21. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale
VII Uchwa³y i inne akty Rady, w §40 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
2. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy obrad.
22. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale
VII Uchwa³y i inne akty Rady, w § 42 dodaje siê pkt 5
w brzmieniu:
5. Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d, a projekt wp³yn¹³ do biura Rady
co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji
Rady.
23. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale
VIII Tryb g³osowania, w § 43 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. W g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Rady, podejmowane s¹ uchwa³y, wnioski merytoryczne, postanowienia porz¹dkowe, stanowiska, rezolucje i apele.
24. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale
VIII Tryb g³osowania, w § 44, w pkcie 3 skrela siê
ostatnie zdanie.
25. W czêci II Organizacja i tryb pracy Rady, rozdziale
VIII Tryb g³osowania, dodaje siê § 47a, w brzmieniu:
§ 47 a. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu
w Radzie ani w komisji Rady, je¿eli dotyczy
ono jego interesu prawnego.
26. W czêci III Zarz¹d Gminy, rozdziale I Postanowienia
ogólne, w § 50, pkty 2,3,4 otrzymuj¹ brzmienie:
2. Tryb postêpowania Rady w przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie, okrelaj¹ przepisy
szczególne ustawy.
3. Odwo³anie Wójta, w przypadkach wskazanych w
przepisach art. 28c ustawy, mo¿e nast¹piæ jedynie na uzasadniony wniosek pisemny 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
4. Odwo³anie Wójta na zasadach i w trybie wskazanym powy¿ej równoznaczne jest z odwo³aniem
ca³ego Zarz¹du.
Ponadto w § 50 dodaje siê pkt 5, w brzmieniu:
5. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Wójta Rada
podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego Zarz¹du.
27. W czêci III Zarz¹d Gminy, rozdziale I Postanowienia
ogólne, w §51, pkt 2 otrzymuj¹ brzmienie:
2. W razie odwo³ania Zarz¹du z przyczyn, o których
mowa w § 50 ust. 1, 3 i 5 Rada wybiera nowy
Zarz¹d w ci¹gu trzech miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia przyjêcia rezygnacji.
Ponadto w § 51 dodaje siê pkt 3, w brzmieniu:
3. Zarz¹d lub poszczególni cz³onkowie po ich odwo³aniu lub przyjêciu rezygnacji pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do czasu wyboru nowego Zarz¹-

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
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du lub poszczególnych jego cz³onków. Rada mo¿e
zwolniæ z tego obowi¹zku odwo³anego cz³onka Zarz¹du.
W czêci III Zarz¹d Gminy, rozdziale I Postanowienia
ogólne, w §52, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w
Zarz¹dzie przez cz³onka nie bêd¹cego jego przewodnicz¹cym, Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka Zarz¹du w ci¹gu jednego miesi¹ca
od dnia z³o¿enia rezygnacji. Podjêcie uchwa³y
nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
W czêci III Zarz¹d Gminy, rozdziale I Postanowienia
ogólne, w §53, dodaje siê pkty 4 i 5, w brzmieniu:
4. Cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Zarz¹dzie, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
5. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Zarz¹du korzystaj¹ z
ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
W czêci III Zarz¹d Gminy, rozdziale II Zadania Zarz¹du, w §54, pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. Skarbnik Gminy informuje niezw³ocznie Radê oraz
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku o
kontrasygnacie, w wyniku polecenia pisemnego
zwierzchnika (art. 46 ust. 4 ustawy). Przewodnicz¹cy zleca zbadanie sprawy w³aciwej komisji
oraz przedstawia ustalenia na najbli¿szej sesji
Rady.
W czêci III Zarz¹d Gminy, rozdziale II Zadania Zarz¹du, w § 55, dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
6a. przedk³adanie Wojewodzie Pomorskiemu uchwa³
Rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia, za
uchwa³ w sprawie przepisów porz¹dkowych w
ci¹gu 2 dni od ich podjêcia,
Ponadto w §55 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) wykonywanie czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec cz³onków Zarz¹du zatrudnionych
na podstawie wyboru, a tak¿e wobec pozosta³ych
pracowników Urzêdu oraz wobec kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych bêd¹cych
samodzielnymi pracodawcami samorz¹dowymi
innymi ni¿ wymienieni w pkt 1-3, art. 4 ustawy z 22
marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (DU
nr 21, poz.124 ze zmianami),
W czêci VI Pracownicy samorz¹dowi, w §66, pkt 2
otrzymuje brzmienie:
2. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy
wobec Wójta wykonuje Rada. W odrêbnej uchwale Rada mo¿e umocowaæ Przewodnicz¹cego do
wykonywania tych czynnoci ustalaj¹c jednoczenie ich zakres.
W czêci VI Pracownicy samorz¹dowi, paragraf 67
otrzymuje brzmienie:
§ 67. Osoby zajmuj¹ce stanowiska kierowników referatów oraz inne równorzêdne samodzielne
stanowiska, mog¹ byæ zatrudniane w ramach
stosunku pracy na podstawie mianowania.
W czêci VI Pracownicy samorz¹dowi, paragraf 68
otrzymuje brzmienie:
§ 68. Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym w stosunku do pracowników samorz¹dowych oraz kierowników komunalnych jednostek organizacyjnych na zasadach wskazanych w § 55 pkt 9
Statutu.
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35. W czêci VI Pracownicy samorz¹dowi, paragraf 69
skrela siê, ponadto zmianie ulega numeracja paragrafów: dotychczasowy § 70 otrzymuje numer 69 a
dotychczasowy § 71 otrzymuje numer 70.
36. Dodaje siê za³¹cznik Nr 5 do Statutu Gminy Gniewino
okrelaj¹c Zasady dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych i korzystania z nich, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Rada Gminy zobowi¹zuje Zarz¹d do opracowania jednolitego tekstu Statutu, uwzglêdniaj¹cego dokonane zmiany.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz

1254
UCHWA£A Nr 270/XXXIII/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów
alkoholowych oraz zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230
ze zmianami) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 pkt 3 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, Nr 88 poz. 985, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê zasady usytuowania punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y:
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y nie mog¹ byæ
usytuowane w odleg³oci mniejszej ni¿ 50m:
1) mierzonej w linii prostej od granicy dzia³ek, na których zlokalizowane s¹:
a) szko³y i inne placówki owiatowo  wychowawcze i opiekuñcze,
b) zak³ady opieki zdrowotnej i spo³ecznej,
c) pla¿e i k¹pieliska;
2) mierzonej w linii prostej od nastêpuj¹cych obiektów:
a) miejsca kultu religijnego,
b) obiektów sportowych.
2. W uzasadnionych przypadkach wójt, po zasiêgniêciu

3.

4.

5.

6.

opinii Zarz¹du, mo¿e zezwoliæ na dalsz¹ dzia³alnoæ istniej¹cych ju¿ punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych z zastosowaniem odstêpstwa od zasad ich usytuowania (odleg³oci wymienione w § 1), je¿eli prowadzenie tych punktów nie spowoduje zak³óceñ w funkcjonowaniu zak³adów i instytucji wymienionych w § 1.
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y winny byæ tak
usytuowane, aby ich lokalizacja nie spowodowa³a nadmiernego skupienia w danym rejonie.
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
na miejscu i poza miejscem sprzeda¿y musza byæ usytuowane w budynkach o charakterze sta³ym i musz¹
posiadaæ odpowiednie zaplecze sanitarne, socjalne i
magazynowe.
Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e
siê odbywaæ na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
W innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub
na okrelonym obszarze gminy ze wzglêdu na ich charakter, Rada Gminy mo¿e wprowadziæ czasowy lub sta³y zakaz sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
§2

Okrela siê warunki sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych oraz zasady wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych:
1. Sprzeda¿ detaliczna napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y prowadzi siê w wyodrêbnionych punktach sprzeda¿y, którymi s¹:
a) sklepy bran¿owe ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
b) wydzielone stoiska w innych placówkach handlowych.
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych o zawartoci alkoholu
powy¿ej 4,5% oraz piwa do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê:
a) w restauracjach i zajazdach,
b) w barach,
c) w kawiarniach, z tym, ¿e w placówkach tych napoje
zawieraj¹ce powy¿ej 18% alkoholu (z wyj¹tkiem koniaków i likierów) mog¹ byæ podawane w postaci
drinków i koktajli.
3. Sprzeda¿ napojów alkoholowych w miejscach, o których mowa w pkt 2 mo¿e byæ prowadzona w zak³adach (punktach) gastronomicznych posiadaj¹cych co
najmniej 16 w³asnych miejsc konsumpcyjnych.
4. Sprzeda¿ piwa przeznaczonego do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona dodatkowo w:
a) piwiarniach,
b) barach piwnych,
c) pijalniach piwa.
5. W okresie od 1 czerwca do 30 wrzenia zezwala siê na
sprzeda¿ piwa przeznaczonego do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y z przenonych dystrybutorów (nalewaków,
itp.) ustawionych w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 2m od
lokalu, w ogródku gastronomicznym przynale¿nym do
niego, posiadaj¹cym co najmniej 12 miejsc konsumpcyjnych.
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6. W miejscach sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych powinna byæ uwidoczniona informacja o
szkodliwoci spo¿ywania alkoholu.
7. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y
mo¿e byæ prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy po zasiêgniêciu
opinii Zarz¹du Gminy. Zezwolenia, o których mowa
powy¿ej, wydaje siê oddzielnie na nastêpuj¹ce rodzaje
tych napojów:
a) do 4,5% zawartoci alkoholu oraz na piwo,
b) powy¿ej 4,5% do 18% zawartoci alkoholu,
c) powy¿ej 18% zawartoci alkoholu.
8. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y wydaje siê na czas oznaczony, nie krótszy ni¿ 4 lata, a do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y nie krótszy ni¿ 2
lata.
9. Na sprzeda¿ napojów alkoholowych podmiotom posiadaj¹cym zezwolenia oraz jednostkom OSP mog¹
byæ wydane jednorazowe zezwolenia na okres 2 dni.
10. Op³aty za uzyskanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych wnosi siê przed otrzymaniem zezwolenia.
11. Zezwolenia, o których mowa w pkt 7  9 cofa siê w
przypadku:
1) nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi zawartych w ustawie o wychowaniu w
trzewoci oraz przeciwdzia³ania alkoholizmowi a
w szczególnoci sprzeda¿y alkoholu osobom nieletnim i nietrzewym,
2) powtarzaj¹cym siê w miejscu sprzeda¿y lub najbli¿szej okolicy zak³ócenia porz¹dku publicznego
w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych
przez dan¹ placówkê,
3) wprowadzeniu do sprzeda¿y napojów alkoholowych pochodz¹cych z nielegalnych róde³,
4) nieprzestrzegania warunków okrelonych w zezwoleniu,
5) przedstawieniu fa³szywych danych w sk³adanym
owiadczeniu o wartoci sprzeda¿y wyrobów alkoholowych za rok ubieg³y,
12. Cofniêcie zezwolenia wymaga zasiêgniêcia opinii
gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
13. Podmiot, któremu cofniêto zezwolenie, mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofniêciu.
14. Zezwolenie, o którym mowa w pkt 7  9 wygasa w
przypadku:
1) likwidacji punktu sprzeda¿y,
2) up³ywu terminu wa¿noci zezwolenia,
3) zmiany rodzaju dzia³alnoci punktu sprzeda¿y,
4) zmiany podmiotu, któremu udzielono zezwolenia,
5) niedokonaniu op³aty za zezwolenie do 31 stycznia
ka¿dego roku kalendarzowego objêtego zezwoleniem.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Gniewino Nr XXXIV/
215/93 z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie zasad usytuowania usytuowania na terenie Gminy Gniewino miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych.
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§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Ponadto uchwa³a podlega og³oszeniu w Biuletynie Zarz¹du Gminy Gniewino oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz
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UCHWA£A Nr XXXVII/242/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w gminie W³adys³awowo na 2001 r.
Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1984 r. Nr 34,
poz. 184 z 1987 r. Nr 33, poz. 180 z 1989 r., Nr 35, poz. 192
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431 z 1991 r. Nr 73,
poz. 321 i Nr 94, poz. 419 z 1993 r. Nr 40, poz. 184 z 1996 r.
Nr 127, poz. 593 z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732,
Nr 121, poz. 770 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 60,
poz. 610) oraz 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, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)  Rada Miejska we
W³adys³awowie uchwala co nastêpuje:
§1
W Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w gminie W³adys³awowo stanowi¹cego
za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVIII/182/2000 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 21 grudnia 2000 r. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dodaje siê w czêci Podstawowe Strategie Programu pkt 6 w brzmieniu:
pkt 6. Zasady wynagradzania cz³onków komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych:
 cz³onkom komisji przys³uguje wynagrodzenie za ka¿de posiedzenie komisji w wysokoci 7% przeciêtnego, miesiêcznego wynagrodzenia roku poprzedniego og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XIX/122/2000 Rady Miejskiej we
W³adys³awowie z dnia 20 marca 2000 r.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
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Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

1256
UCHWA£A Nr XXXVII/244/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 11b ust. 3 w zwi¹zku z 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, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska
we W³adys³awowie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta W³adys³awowa stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXVI/175/2000 Rady Miejskiej we
W³adys³awowie z dnia 04 grudnia wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 35 ust. 1. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
2. Skrela siê § 36.
3. Dodaje siê czêæ VII a w brzmieniu:
CZÊÆ VII a
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I ZARZ¥DU
2. Po § 66 dodaje siê § 66a w brzmieniu:
§ 66 a. 1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce
rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
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  zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
3. Po § 66a dodaje siê § 66b w brzmieniu:
§ 66 b. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, a dokumenty
z zakresu dzia³ania Zarz¹du udostêpnia siê za porednictwem Sekretarza Miasta w dniach pracy
Urzêdu Miasta, w godzinach przyjmowania interesantów.
4. Po § 66b dodaje siê § 66c w brzmieniu:
§ 66 c. 1. Z dokumentów wymienionych w § 66a
ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.

2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w asycie pracownika Urzêdu Miejskiego.
5. Po § 66c dodaje siê § 66d w brzmieniu:
§ 66 d. 1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych w § 66a ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust.1 s¹ wykonywane
odp³atnie:
1. Odp³atnoæ za uwierzytelnienie notatki oraz za
uwierzytelnienie fotografii reguluj¹ przepisy Ustawy z dnia 9 wrzenia 2000 r. o op³acie skarbowej
(Dz. U. Nr 86, poz. 960).
2. Odp³atnoæ za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej ustalana jest Zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta
W³adys³awowa.
6. Po § 66 d dodaje siê § 66 e w brzmieniu: § 66 e. Uprawnienia okrelone w § 66a-66d 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.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

1257
UCHWA£A Nr XXXIII/237/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Karsin.
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, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXII/228/2001 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Karsin wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W § 1 ust. 20 Uchwa³y punkty 1, 2, 3, 4 otrzymuj¹ treæ:
§ 91 ust. 1 Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy oraz Komisji, w szczególnoci protoko³ów posiedzeñ oraz uchwa³ podejmowanych przez organy gminy.
Ust. 2. Udostêpnienie dokumentów organów gminy
oraz komisji, z wyj¹tkiem uchwa³, radnym oraz osobom postronnym mo¿e nast¹piæ, je¿eli zainteresowany:
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Poz.
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a) z³o¿y pisemny wniosek, w którym wska¿e organ gminy, b¹d komisji, z której maj¹ byæ udostêpnione dokumenty, w tym rok i datê,
b) wska¿e o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje.
Ust. 3. Je¿eli sprawa dotyczy udostêpnienia protoko³ów
organów gminy i komisji  zainteresowany mo¿e je uzyskaæ po ich sporz¹dzeniu.
Ust. 4. Je¿eli sprawa dotyczy udostêpnienia uchwa³  zainteresowany mo¿e je otrzymaæ niezw³ocznie po ich podjêciu.
Pozosta³e punkty Uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

Celem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków pe³nego uczestnictwa w ¿yciu wspólnoty.

§2

§8

Zmiany statutu okrelone w § 1 niniejszej uchwa³y zamieszcza siê w jednolitym tekcie statutu stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XXXII/228/2001 Rady Gminy w Karsinie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany
statutu Gminy Karsin.

Do podstawowych zadañ gminy nale¿y:
1) organizowanie ¿ycia publicznego gminy,
2) reprezentowanie mieszkañców gminy wobec organów
zewnêtrznych,
3) wykonywanie administracji publicznej na w³asn¹ odpowiedzialnoæ, chyba ¿e ustawy stanowi¹ inaczej,
4) udostêpnianie mieszkañcom gminy obiektów i urz¹dzeñ komunalnych, rekreacyjnych, owiatowych, gospodarczych i innych,
5) gospodarczy i spo³eczny rozwój gminy.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Gminy Karsin
Nr XXXII/228/2001
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Statut Gminy Karsin
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gmina Karsin, zwana dalej gmin¹, jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹ jej wszystkich mieszkañców.
§2
Gmina obejmuje obszar o powierzchni 16920 ha. Granice gminy wraz z podzia³em na so³ectwa, okrelone s¹
na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszego statutu.
§3
Gmina posiada osobowoæ prawn¹. Samodzielnoæ
gminy podlega ochronie prawnej.
§4
Gmina Karsin obejmuje so³ectwa: B¹k, Borsk, Cisewie,
D¹browa, Górki, Karsin, Osowo, Przytarnia, Wdzydze
Tucholskie, Wiele, Zamoæ. Szczegó³owy wykaz so³ectw
i miejscowoci wchodz¹cych w ich sk³ad znajduj¹cych
siê na terenie Gminy Karsin, z uwzglêdnieniem przysió³ków, osad i ulic, stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
§5
Ustrój so³ectw okrelaj¹ odrêbne statuty.

Siedzib¹ w³adz gminy jest Karsin.
Rozdzia³ II
ZADANIA I ZAKRES DZIA£ANIA GMINY
§7

§9
Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ sprawy:
1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
2) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami,
ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk oraz
utylizacji odpadów komunalnych, zapatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych,
7) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek komunalnych,
10) kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal,
12) zieleni komunalnej,
13) cmentarzy komunalnych,
14) porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa obywateli oraz
ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymanie gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej w tym zapewnienia kobietom w
ci¹¿y opieki medycznej, socjalnej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
§ 10
Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹ce z ustaw szczegó³owych oraz zadania przyjête w drodze porozumienia. Zadania te wykonane s¹ po zapewnieniu rodków finansowych.
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§ 11
W celu wykonania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki
organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa. Gmina mo¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami oraz prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie wykraczaj¹c¹ poza zadania o
charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§ 12
Gmina mo¿e przystêpowaæ lub wspó³tworzyæ zwi¹zki
gmin i stowarzyszenia.
Rozdzia³ III
W£ADZE GMINY
§ 13
Mieszkañcy gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum)
lub za porednictwem organów gminy.
§ 14
Zasady wyborów do rad gmin reguluje ustawa.
§ 15
O najistotniejszych sprawach gminy decyduj¹ jej mieszkañcy w formie referendum.
§ 16
Z wy³¹czeniem spraw o których mowa w § 15, Gmina
dzia³a poprzez swoje organy. Organami Gminy s¹:
1) Rada Gminy jako organ stanowi¹cy i kontrolny Gminy z wy³¹czeniem spraw rozstrzyganych w drodze
referendum,
2) Zarz¹d Gminy jako organ wykonawczy Gminy.
§ 17
Ilekroæ w niniejszym statucie bêdzie mowa o:
1) Radzie Gminy nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w
Karsinie,
2) Zarz¹dzie Gminy  Zarz¹d Gminy Karsin,
3) Wójcie Gminy  Wójta Gminy Karsin.
Rozdzia³ IV
ZADANIA I TRYB PRZEPROWADZANIA REFERENDUM
§ 18
Referendum mo¿e byæ zwo³ane w ka¿dej sprawie wa¿nej dla gminy. Do wy³¹cznej w³aciwoci referendum nale¿y podejmowanie rozstrzygniêæ w sprawach:
1) samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne,
2) odwo³ania rady gminy przed up³ywem kadencji.
§ 19
Referendum polega na udzielaniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania, przedstawione w urzêdowej karcie do g³osowania.
§ 20
W referendum mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie mieszkañcy gminy posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 21
Referendum jest wa¿ne, jeli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30 % uprawnionych do g³osowania.

§ 22
Wynik referendum jest rozstrzygniêty, jeli za jednym
z rozwi¹zañ w sprawie poddanej referendum opowiedzia³a siê wiêcej ni¿ po³owa bior¹cych udzia³ w referendum.
§ 23
Referendum przeprowadza rada gminy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców
uprawnionych do g³osowania.
§ 24
Referendum w sprawie odwo³ania rady gminy przed
up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek mieszkañców uprawnionych do g³osowania. Referendum w tej sprawie przeprowadza siê nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 12 miesiêcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwo³ania rady przed up³ywem kadencji
§ 25
Do przeprowadzenia referendum i ustalenia jego wyników rada gminy powo³uje gminn¹ komisjê d/s referendum oraz obwodowe komisje d/s referendum.
§ 26
Koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem referendum pokrywa siê z bud¿etu gminy.
§ 27
Szczegó³owe zasady i tryb przeprowadzenia referendum okrelaj¹ przepisy ustawy o referendum gminnym.
Rozdzia³ V
RADA GMINY
§ 28
Do w³aciwoci rady gminy, zwanej dalej rad¹, nale¿¹
wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
§ 29
Do wy³¹cznej w³aciwoci rady nale¿¹:
1) uchwalanie statutu gminy oraz jego zmian,
2) wybór i odwo³anie zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ
przewodnicz¹cego zarz¹du, stanowienie o kierunkach
dzia³ania zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu 
na wniosek wójta,
4) uchwalanie bud¿etu gminy oraz przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej i udzielanie w tym
zakresie absolutorium zarz¹dowi,
5) uchwalanie programów gospodarczych i miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie zakresów dzia³ania so³ectw oraz przekazywanie im sk³adników mienia do korzystania,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
lokalnych w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
9) okrelanie sumy, do której zarz¹d mo¿e samodzielnie
zaci¹gaæ zobowi¹zania i udzielaæ porêczeñ w roku bud¿etowym,
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10) podejmowanie uchwa³ w sprawach przyjêcia zadañ z
zakresu dzia³ania administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami, tworzenie zwi¹zków miêdzygminnych oraz wydzielanie na ten cel sk³adników maj¹tkowych,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych,
13) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci oraz ich wydzier¿awienia lub najmu na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata; do czasu okrelenia zasad
Zarz¹d mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie
za zgod¹ rady gminy,
14) postanowienia w innych sprawach zastrze¿onych
ustawami do kompetencji rady gminy.
15) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów.
§ 30
Rada gminy obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego w miarê potrzeb nie rzadziej ni¿ raz
na kwarta³.
§ 31
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy zwo³uje
przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7
dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów.
2. Radni na pierwszej sesji rady gminy sk³adaj¹ lubowanie wed³ug roty ustalonej w przepisach:
a) lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty ka¿dy z kolejno wywo³anych radnych powstawszy, wypowiada s³owo lubujê,
b) radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz
radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na
której s¹ obecni.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy do czasu
wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.

Rozdzia³ VI
RADNI
§ 35
1. Radnego obowi¹zuje obecnoæ i czynny udzia³ na posiedzeniach rady gminy oraz jej organów, do których
zosta³ wybrany.
2. Funkcji cz³onka zarz¹du gminy nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego oraz
cz³onka komisji rewizyjnej.
3. Radny potwierdza swoj¹ obecnoæ na posiedzeniach
rady gminy oraz jej organów podpisem na licie obecnoci.
4. W razie niemo¿noci wziêcia udzia³u w posiedzeniu
rady gminy lub jej organu, radny jest obowi¹zany w
ci¹gu 7 dni usprawiedliwiæ w formie pisemnej swoj¹
nieobecnoæ przed przewodnicz¹cym rady gminy lub
przewodnicz¹cym komisji.
5. Jeli radny rady gminy by³ nieobecny na wiêcej ni¿
1/3 posiedzeñ komisji lub zarz¹du gminy w okresie
dwóch miesiêcy i nie usprawiedliwia swojej nieobecnoci to dieta radnego ulega zmniejszeniu o 1/2 w okresie nastêpnych dwóch miesiêcy. Jednoczenie przewodnicz¹cy rady gminy na wniosek przewodnicz¹cego komisji lub zarz¹du wystêpuje o odwo³anie ze sk³adu komisji lub zarz¹du gminy.
6. W razie w¹tpliwoci w sprawach okrelonych w ust. 4
rada gminy powo³uje w drodze uchwa³y doran¹ Komisjê Regulaminow¹.
7. Komisja, o której mowa w ust. 6 sk³ada siê z trzech
radnych i jest wybierana zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
sporód radnych rady gminy z wy³¹czeniem radnego,
którego sporna kwestia dotyczy.
§ 36
Osoba wybrana na radnego nie mo¿e wykonywaæ pracy w ramach stosunku pracy w Urzêdzie gminy, w której
uzyska³a mandat oraz wykonywaæ funkcji kierownika, a
tak¿e zastêpcy kierownika w jednostce organizacyjnej
gminy.
§ 37
Zarz¹d Gminy lub Wójt nie mo¿e powierzyæ radnemu
gminy wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno  prawnej.

§ 32
1. Rada Gminy wybiera przewodnicz¹cego bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego stanu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów
nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów i zg³oszono wiêcej ni¿ jednego kandydata, to w kolejnych turach g³osowania skrela siê z listy kandydatów tego
kandydata, który otrzyma³ najmniejsz¹ liczbê g³osów.
§ 33
Przewodnicz¹cy kieruje obradami rady gminy.
§ 34
1. Rada gminy wybiera dodatkowo dwóch wiceprzewodnicz¹cych.
2. Do wyboru wiceprzewodnicz¹cych, ka¿dego z osobna
stosuje siê odpowiednio przepisy § 32.

§ 38
1.
2.
3.
4.

Radni mog¹ tworzyæ kluby zrzeszaj¹ce radnych.
Minimalna liczba cz³onków klubu wynosi piêæ osób.
Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
Cz³onkowie klubu wybieraj¹ sporód siebie przewodnicz¹cego, który organizuje pracê klubu i reprezentuje
go przed organami.
5. O utworzeniu klubu jego przewodnicz¹cy powiadamia
Radê na najbli¿szej sesji, przedstawiaj¹c jego sk³ad.
6. Klub nie mo¿e postanowiæ o wykluczeniu radnego z
klubu.
Rozdzia³ VII
ORGANY GMINY
§ 39
Organami Gminy s¹:
1) Rada Gminy,
2) Zarz¹d Gminy.
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§ 40
Przewodnicz¹cy rady gminy kieruje jej pracami, a w
szczególnoci:
1) stoi na stra¿y praw i godnoci rady gminy,
2) czuwa nad tokiem prac rady gminy,
3) reprezentuje radê gminy,
4) przewodniczy obradom rady gminy,
5) zwo³uje sesje rady gminy,
6) nadaje bieg inicjatywom uchwa³odawczym oraz
wnioskom skierowanym do rady gminy,
7) sprawuje pieczê nad spokojem i porz¹dkiem na sesji rady gminy oraz wydaje stosowne zarz¹dzenia
porz¹dkowe,

Zarz¹du, Z-ca Wójta i jeden cz³onek. Wójt i jego zastêpca
mo¿e byæ wybierany spoza sk³adu Rady.
§ 47
Rada Gminy wybiera cz³onków Zarz¹du na wniosek
Wójta zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu
tajnym.
§ 48
Tryb postêpowania w sprawie wyboru wójta oraz pozosta³ych cz³onków zarz¹du okrelony zosta³ w rozdziale
XVIII niniejszego statutu.
§ 49

§ 41
1. Przewodnicz¹cego Rady Gminy zastêpuj¹ w zakresie
przez niego okrelonym zastêpcy przewodnicz¹cego.
2. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i nie
wyznaczenia zastêpcy, zadania przewodnicz¹cego
wykonuje zastêpca najstarszy wiekiem.

1)
2)
3)
4)
5)

§ 42
Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady Gminy wspólnie z
wiceprzewodnicz¹cymi nale¿y ponadto udzielanie radnym niezbêdnej pomocy w ich pracy i troska o terminowoæ prac Rady Gminy.
§ 43
1. Porz¹dek obrad Rady Gminy proponuje jej Przewodnicz¹cy.
2. Rada Gminy mo¿e wprowadzaæ zmiany w porz¹dku
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
§ 44
1. Uchwa³y organów gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu.
2. Przy równej liczbie g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego.
3. Uchwa³ê uwa¿a siê za podjêt¹ z chwil¹ ustalenia wyników g³osowania.
4. Przygotowanie projektów uchwa³ stosownie do wymogów starannoci legislacyjnej oraz zgodnoci z interesem gminy nale¿y do zadañ zarz¹du gminy.
5. Przewodnicz¹cy odpowiada za prawid³owe przeprowadzenie rozstrzygniêcia w zgodzie z wymogami ustawowymi i statutowymi.
6. Odmowa podpisania uchwa³y przez przewodnicz¹cego rady gminy jest dopuszczalna jedynie w sytuacji
gdy tekst uchwa³y nie pokrywa siê z ustaleniami rady.
7. Uchylanie siê od obowi¹zku podpisywania uchwa³y
zgodnej z ustaleniami rady jest podstaw¹ do odwo³ania przewodnicz¹cego.
Rozdzia³ VIII
ORGANY WYKONAWCZE I ZARZ¥DZAJ¥CE GMINY
§ 45
Organem wykonawczym gminy jest zarz¹d gminy, zwany dalej zarz¹dem.
§ 46
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Wójt jako Przewodnicz¹cy

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Do zadañ zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
przygotowywanie projektów uchwa³ rady gminy,
okrelenie sposobu wykonywania uchwa³ rady,
gospodarowanie mieniem komunalnym,
wykonywanie bud¿etu,
informowanie mieszkañców o za³o¿eniach projektów
uchwa³ i bud¿etu, kierunkach polityki spo³eczno  gospodarczej gminy i wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonym w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w
ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,
emitowania papierów wartociowych, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,
dokonywania wydatków bud¿etowych,
zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
dysponowania rezerwami bud¿etu gminy,
blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹,
zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
wydzier¿awianie gruntów komunalnych na okresy
krótsze ni¿ 3 lata,
wykonywanie zadañ zleconych, okrelonych innymi
przepisami i zadañ przejêtych od administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej w formie porozumienia.
§ 50

W realizacji zadañ w³asnych gminy zarz¹d podlega wy³¹cznie radzie.
§ 51
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
wójta w miarê potrzeby, jednak nie rzadziej ni¿ raz w
miesi¹cu.
2. Posiedzeniom zarz¹du przewodniczy wójt.
3. Zarz¹d podejmuje decyzje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 52
Cz³onkowie zarz¹du s¹ zobowi¹zani braæ czynny udzia³
w pracach zarz¹du. Wójt mo¿e zwróciæ siê do rady o odwo³anie z-cy Wójta i cz³onka zarz¹du, który uchyla siê
udzia³u w pracach zarz¹du lub który swoimi dzia³aniami
nara¿a na szwank interesy gminy.
§ 53
1. W pracach zarz¹du bior¹ udzia³, bez prawa g³osu,
skarbnik i sekretarz gminy. Zarz¹d mo¿e zaprosiæ na
posiedzenia tak¿e inne osoby.
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2. Decyzje wydawane przez zarz¹d gminy w sprawach z
zakresu administracji publicznej podpisuje wójt. W decyzji wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków zarz¹du, którzy brali udzia³ w podejmowaniu decyzji.
§ 54
1. Wójt jako przewodnicz¹cy zarz¹du organizuje jego pracê, kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Do zadañ wójta nale¿y w szczególnoci:
1) og³aszanie bud¿etu gminy i sprawozdañ z jego wykonania,
2) wydawanie sekretarzowi gminy poleceñ i wskazówek dotycz¹cych sposobu prowadzenia spraw gminy,
3) przygotowywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du,
4) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do pracowników urzêdu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
5) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych i z
zakresu administracji publicznej.
§ 55
Wójt wykonuje zadania i czynnoci zastrze¿one dla niego w przepisach szczególnych.
§ 56
Szczegó³owe zasady i tryb pracy zarz¹du okrelaj¹ przepisy §§ 51, 52, 53 niniejszego statutu.
§ 57
Podzia³ kompetencji pomiêdzy cz³onków zarz¹du, podpisywania pism i sk³adania owiadczeñ woli w imieniu
gminy okrela regulamin organizacyjny urzêdu gminy.
§ 58
Urzêdem gminy w imieniu wójta kieruje sekretarz gminy. Sekretarz gminy prowadzi sprawy gminy w zakresie
ustalonym przez zarz¹d, kieruj¹c siê wskazaniami i poleceniami wójta.
§ 59
Gospodark¹ finansow¹ i wykonywaniem bud¿etu gminy w imieniu zarz¹du kieruje skarbnik gminy.
§ 60
1. W celu wykonywania swoich zadañ rada gminy tworzy wyspecjalizowane jednostki pozostaj¹ce w strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawnie wyodrêbnione, w tym przedsiêbiorstwa i spó³ki, zawiera umowy z innymi podmiotami oraz podejmuje wspó³dzia³anie z innymi gminami.
2. Na tych samych zasadach wspó³tworzy lub przystêpuje do ju¿ istniej¹cych zwi¹zków miêdzygminnych.
§ 61
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy, w tym tak¿e
prawnie wyodrêbnionych, zawiera za³¹cznik nr 3 do niniejszego statutu.
§ 62
Relacje miêdzy gmin¹ a przedsiêbiorstwami i innymi
komunalnymi osobami prawnymi okrelaj¹ statuty tych
przedsiêbiorstw i osób prawnych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ IX
KOMISJE RADY GMINY
§ 63

1. Rada gminy swoj¹ dzia³alnoæ wykonuje przy pomocy
komisji sta³ych i doranych powo³ywanych ze swojego grona, które s¹ jej organami pomocniczymi.
2. Rada gminy kontroluje dzia³alnoæ wójta i zarz¹du oraz
podporz¹dkowanych jej jednostek; w tym celu powo³uje ze swojego sk³adu komisjê rewizyjn¹.
3. Komisje rady gminy powo³anymi s¹ do:
1) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz
przygotowywanie projektów uchwa³,
2) rozpatrywanie i przygotowywania spraw stanowi¹cych przedmiot prac rady gminy, oraz wniosków
mieszkañców,
3) wyra¿ania opinii w sprawach przekazanych pod ich
obrady przez radê gminy lub jej przewodnicz¹cego.
4. Ustanawia siê nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Rewizyjna,
2) Turystyki, Ochrony rodowiska i Rolnictwa,
3) Owiaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu,
4) Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego.
5. Przedmiotowy zakres dzia³ania komisji, o których mowa
w ust. 4 okrela za³¹cznik nr 4 niniejszego statutu gminy.
6. Rada gminy mo¿e powo³ywaæ i odwo³ywaæ komisje
dorane, powo³uj¹c takie komisje i w drodze odrêbnej
uchwa³y okrelaæ ich cel, sk³ad osobowy oraz zasady i
tryb ich odwo³ania.
7. Rada Gminy w drodze uchwa³y wybiera sk³ad osobowy poszczególnych komisji.
8. Pierwsze posiedzenie komisji zwo³uje i prowadzi przewodnicz¹cy rady gminy, na posiedzeniu tym komisja
wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego komisji
oraz zastêpcê przewodnicz¹cego komisji.
§ 64
1. Rada gminy kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du oraz gminnych jednostek organizacyjnych; w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
2. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy
i wystêpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarz¹dowi
gminy. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
3. Komisja rewizyjna na polecenie rady gminy w oparciu
o harmonogram wykonuje inne zadania w zakresie kontroli.
4. Kontrola komisji rewizyjnej ma polegaæ przede wszystkim na:
a) badaniu zgodnoci dzia³ania kontrolowanych jednostek z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i uchwa³ami rady,
b) wykrywaniu nieprawid³owoci w wykonywaniu zadañ gminy, niegospodarnoci i marnotrawienia mienia gminnego lub innych nadu¿yæ,
c) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawid³owoci oraz osób za nie odpowiedzialnych,
d) wskazywaniu sposobów umo¿liwiaj¹cych usuniêcie
stwierdzonych nieprawid³owoci,
e) inicjowaniu kierunków prawid³owego dzia³ania w zakresie zaleceñ pokontrolnych.
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5. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontroluj¹cym warunki i rodki niezbêdne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawia ¿¹dane dokumenty
w zakresie objêtym przedmiotem kontroli i u³atwia terminowe udzielanie wyjanieñ.
6. Kontrola ta nie mo¿e powodowaæ naruszania porz¹dku pracy kontrolowanej jednostki, a tak¿e kompetencji
organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
7. Z przebiegu czynnoci kontrolnych sporz¹dza siê protokó³ wg. nastêpuj¹cych zasad:
a) wskazuje siê fakty stanowi¹ce podstawê do oceny
dzia³alnoci jednostki kontrolowanej w badanym
okresie, a w szczególnoci nieprawid³owoci i uchybienia, ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady godne
upowszechnienia oraz osoby, które siê przyczyni³y
do nich w sposób szczególny,
b) umieszcza siê w protokole nazwê jednostki kontrolowanej w jej pe³nym brzmieniu, jej adres oraz nazwê organu sprawuj¹cego nadzór,
c) wpisuje siê datê rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli,
z wymienieniem ewentualnych przerw kontroli,
d) wpisuje siê imiona i nazwiska osób obecnych podczas kontroli,
e) okrela siê przedmiot kontroli i okres objêty kontrol¹,
f) wpisuje siê imiê i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i okres jego zatrudnienia w tej jednostce.
8. Sprawozdanie przed³o¿one radzie gminy przez komisjê rewizyjn¹ ma zawieraæ zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci, wnioski zmierzaj¹ce do ich usuniêcia
oraz do usprawnienia badanej dzia³alnoci, a tak¿e w
wypadkach uzasadnionych wynikami kontroli o poci¹gniêcia konkretnych osób do okrelonej prawem odpowiedzialnoci.
9. Komisja stosuje, dla wdro¿enia wyników swojej dzia³alnoci, nastêpuj¹ce dzia³ania:
a) wniosek o odwo³anie zarz¹du gminy lub poszczególnych jej cz³onków,
b) wniosek w sprawie absolutorium dla zarz¹du gminy,
c) opiniê dotycz¹c¹ wybranego zagadnienia objêtego
dzia³alnoci¹ komisji w tym projekt zaleceñ pokontrolnych,
d) wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego wobec
pracownika samorz¹dowego.
§ 65
W sk³ad komisji rewizyjnej mog¹ wchodziæ wy³¹cznie
radni rady gminy z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê przewodnicz¹cego oraz v-ce przewodnicz¹cych rady
oraz bêd¹cych cz³onkami zarz¹du gminy.
Rozdzia³ X
WYBÓR ORAZ POWO£ANIA
I ODWO£ANIA ORGANÓW GMINY
§ 66
1. Wnioski w sprawie wyboru lub powo³ania przez Radê
Gminy poszczególnych osób na okrelone stanowiska
zastrze¿one do kompetencji rady gminy przedstawiane s¹ radzie gminy.

2. Odwo³anie rady gminy przed up³ywem kadencji rady
mo¿e nast¹piæ w wyniku:
1) referendum przeprowadzonego w tej sprawie na
wniosek 1/10 liczby mieszkañców uprawnionych do
g³osowania,
2) powtarzaj¹cego siê naruszania Konstytucji lub ustaw,
uchwa³¹ sejmu na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
3. Odwo³anie zarz¹du gminy lub poszczególnych jego
cz³onków przed up³ywem kadencji rady mo¿e nast¹piæ w wyniku:
1) podjêcia uchwa³y odwo³uj¹cej zarz¹d lub poszczególnych jego cz³onków, na wniosek komisji rewizyjnej w przypadkach powtarzaj¹cego siê naruszania
przez zarz¹d Konstytucji, ustaw lub uchwa³ rady, nieracjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi, nara¿ania bud¿etu gminy na straty spowodowane ra¿¹cymi zaniedbaniami,
2) uchwa³y sejmiku samorz¹dowego odwo³uj¹cej zarz¹d, przeprowadzonej na wniosek wojewody, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci przy
obecnoci co najmniej po³owy liczby delegatów, po
uprzednim wezwaniu rady do zastosowania niezbêdnych rodków w przypadkach powtarzaj¹cego siê
naruszania Konstytucji lub ustaw, których dopuszcza siê zarz¹d.
4. Rada gminy mo¿e odwo³aæ wójta wiêkszoci¹ 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu tajnym,
w przypadkach powtarzaj¹cego siê naruszania i nie wykonywania przez wójta Konstytucji, ustaw lub uchwa³
rady gminy, nieracjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi, nara¿aniu bud¿etu gminy na straty
spowodowanymi ra¿¹cymi zaniedbaniami, notorycznego przekraczania kompetencji zastrze¿onych do
wy³¹cznej w³aciwoci rady b¹d zarz¹du gminy. Odwo³anie wójta jest równoznaczne z odwo³aniem pozosta³ych cz³onków zarz¹du.
5. W przypadku przed³u¿aj¹cego siê braku skutecznoci
w wykonywaniu zadañ publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów mo¿e zawiesiæ organy gminy i ustanowiæ zarz¹d komisaryczny na okres do dwóch
lat, nie d³u¿ej jednak ni¿ do wyboru zarz¹du przez radê
kolejnej kadencji.
6. Rada gminy mo¿e odwo³aæ wójta z innej przyczyny ni¿
nie udzielenie absolutorium jedynie na pisemny zaopiniowany przez komisjê rewizyjn¹ wniosek co najmniej
1/4 ustawowego sk³adu rady.
Rozdzia³ XI
POSTÊPOWANIE Z PROJEKTAMI
UCHWA£ I ZARZ¥DZEÑ
§ 67
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje zarz¹dowi gminy, wójtowi gminy, komisjom sta³ym rady gminy lub
przynajmniej 2 radnym podpisuj¹cym projekt uchwa³y.
2. Projekt uchwa³y sk³ada siê pisemnie na rêce przewodnicz¹cego rady gminy wskazuj¹c swego przedstawiciela upowa¿nionego do reprezentowania go w pracach nad projektem.
3. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie, które
powinno:
1) wyjaniæ potrzebê i cel wydania uchwa³y,
2) przedstawiæ rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma
byæ uchwalona,
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3) wykazaæ ró¿nicê pomiêdzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
4) przedstawiæ przewidywane skutki spo³eczne, gospodarcze, finansowe i prawne,
5) wskazywaæ ród³a finansowania, je¿eli projekt
uchwa³y poci¹ga za sob¹ obci¹¿enia bud¿etu gminy,
6) przedstawiæ za³o¿enia projektów podstawowych
aktów wykonawczych.
Uzasadnienie powinno zawieraæ równie¿ wyniki przeprowadzonych konsultacji publicznych oraz informowaæ o przedstawionych wariantów i opiniach, w szczególnoci je¿eli obowi¹zek zasiêgania takich opinii wynika³ z przepisów ustawy.
Przewodnicz¹cy rady gminy mo¿e za¿¹daæ do³¹czenia uzasadnienia projektu uchwa³y, je¿eli nak³ada ona
na okrelone podmioty obowi¹zki.
Projekt uchwa³y co do której istnieje w¹tpliwoæ, czy
nie jest sprzeczna z prawem, przewodnicz¹cy rady
gminy mo¿e skierowaæ do radcy prawnego celem wyra¿enia opinii, który mo¿e zaopiniowaæ projekt jako
niedopuszczalny.
Projekty uchwa³y powinny byæ dorêczone radnym.
Przewodnicz¹cy rady gminy przesy³a wniesione projekty uchwa³ komisjom rady gminy i zarz¹dowi gminy.
Projekty uchwa³ zg³oszone przez zarz¹d gminy, których nie podjêcie mo¿e spowodowaæ straty finansowe gminy lub szkodê osób trzecich, zagro¿enia dla
zdrowia lub ¿ycia oraz nie dotrzymaniem terminów
ustanowionych w ustawach czy te¿ organach nadzoruj¹cych gminy nie wymaga procedury okrelonej w
ust. 3 i 4.
Przy rozpatrywaniu projektów uchwa³ komisja bierze
pod uwagê opinie przedstawione przez inne komisje,
mo¿e tak¿e wys³uchiwaæ opinii zaproszonych ekspertów.
Przewodnicz¹cy rady gminy, na wniosek komisji mo¿e
zwróciæ siê do wnioskodawcy o przepracowanie projektu z rozwa¿eniem zmian postulowanych przez komisje oraz przedstawienie skutków, zw³aszcza finansowych, tych zmian; wniesiony projekt przewodnicz¹cy kieruje ponownie wprost do komisji.
Komisje, do których skierowany zosta³ projekt uchwa³y lub zarz¹dzenia, przedstawiaj¹ radzie gminy wspólnie sprawozdanie o tym projekcie, sprawozdanie okrela stanowisko komisji w odniesieniu do projektu.
W sprawozdaniu o którym mowa w pkt 15 komisje
wnioskuj¹ o:
1) przyjêcie projektu bez poprawek,
2) przyjêcie projektu z okrelonymi poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu,
3) odrzucenie projektu.
Wnioskodawca mo¿e zg³osiæ poprawki do wniesionego przez siebie projektu w ci¹gu trzech tygodni po
og³oszeniu sprawozdania o którym mowa w pkt 16
jeli projekt nie jest uchwalony.
W razie zg³oszenia nowych poprawek i wniosków,
projekt kieruje siê do komisji, które go rozpatrzy³y,
chyba ¿e rada postanowi inaczej.
Komisje, po rozpatrzeniu zg³aszanych poprawek i
wniosków, przedstawiaj¹ radzie gminy dodatkowe
sprawozdanie.
Porz¹dek g³osowania nad projektem jest nastêpuj¹cy:

18.

19.

20.

21.
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1) g³osowanie wniosku o odrzucenie projektu w ca³oci, je¿eli wniosek taki zosta³ postawiony,
2) g³osowanie o przyjêciu poprawek do poszczególnych paragrafów przy czym w pierwszej kolejnoci g³osuje siê poprawki, których przyjêcie rozstrzyga o innych poprawkach,
3) g³osowanie projektu w ca³oci w brzmieniu zaproponowanym przez komisje, ze zmianami wynikaj¹cymi z przeg³osowanych poprawek.
Przewodnicz¹cy rady gminy mo¿e odroczyæ g³osowanie nad ca³oci¹ projektu uchwa³y na czas potrzebny do stwierdzenia, czy w skutek przyjêtych poprawek nie zachodz¹ sprzecznoci pomiêdzy poszczególnymi przepisami.
Przewodnicz¹cy niezw³ocznie podpisuje tekst uchwalonej przez radê gminy uchwa³y i przekazuje pracownikowi urzêdu gminy obs³uguj¹cego radê gminy w
celu jego przes³ania w terminie 7 dni do urzêdu wojewódzkiego i sejmiku samorz¹dowego.
W trybie przewidzianym dla uchwa³ i zarz¹dzeñ rada
gminy mo¿e podejmowaæ:
1) deklaracje  zawieraj¹ce zobowi¹zania do okrelonego postêpowania,
2) apele  zawieraj¹ce prawnie nie wi¹¿¹ce wezwania do okrelonego zachowania siê. podjêcia inicjatyw lub zadania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie.
W postêpowaniu dotycz¹cym projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ uczestniczy radca prawny urzêdu gminy.
Rozdzia³ XII
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 68

Gmina prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹
w oparciu o bud¿et gminy. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
§ 69
Projekt bud¿etu przygotowuje zarz¹d, uwzglêdniaj¹c
zasady prawa bud¿etowego i wskazówki rady. Projekt bud¿etu jest przedk³adany radzie przez zarz¹d w terminie
do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy.
§ 70
1. Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du maj¹tkiem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d (pe³nomocnik), z zastrze¿eniem przepisów 2-4 niniejszego paragrafu.
2. Wójt jest upowa¿niony do sk³adania jednoosobowo
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci gminy.
3. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty skarbnika gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej. Skarbnik gminy mo¿e odmówiæ kontrasygnaty, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia
zwierzchnika wykonuje tê czynnoæ, zawiadamiaj¹c
równoczenie radê gminy i regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
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4. Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych
w strukturze gminy sk³adaj¹ jednoosobowo owiadczenia woli w imieniu gminy do zarz¹dzania mieniem
tych jednostek w ramach posiadanych w tym zakresie
pe³nomocnictw od zarz¹du gminy.
§ 71
Gmina nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
komunalnych osób prawnych, a te nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za zobowi¹zania gminy.
Rozdzia³ XIII
PROCEDURA UCHWALANIA BUD¯ETU GMINY
§ 72
1. Wniesienie projektów uchwa³ bud¿etowych i innych
planów finansowych gminy, rozpatruje siê w trybie
przewidzianym w § 67 ze zmianami wynikaj¹cymi z niniejszego rozdzia³u.
2. W tym samym trybie rozpatruje siê sprawozdania z
wykonania uchwa³y bud¿etowej i innych planów finansowych gminy.
3. Projekty, a tak¿e sprawozdania, o których mowa w pkt
1 i 2, rada kieruje do rozpatrzenia wszystkim komisjom
sta³ym rady gminy w czêciach dotycz¹cych ich tematycznego zakresu dzia³ania.
4. Komisje przekazuj¹ swoje wnioski:
a) dotycz¹ce projektu uchwa³y bud¿etowej komisji bud¿etu i rozwoju gospodarczego,
b) dotycz¹ce sprawozdania z wykonania bud¿etu komisji rewizyjnej.
5. Komisja bud¿etu i rozwoju gospodarczego po zapoznaniu siê z projektem bud¿etu gminy, a tak¿e stanowiskiem zarz¹du gminy i wniosków przekazanych przez
komisje, przedstawia na sesji rady gminy sprawozdanie wraz z wnioskami w sprawie przyjêcia projektu
bud¿etu bez poprawek, odrzucenia lub przyjêcia z poprawkami.
6. Komisja rewizyjna po zapoznaniu siê ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu gminy, a tak¿e stanowiskiem
zarz¹du gminy i wnioskami przekazanymi przez komisje, przedstawia na sesji rady gminy sprawozdanie wraz
z wnioskami w sprawie:
a) jego przyjêcia bez poprawek,
b) przyjêcia z poprawkami,
c) odrzucenia,
d) oraz w przedmiocie absolutorium.
7. Zarówno komisja bud¿etu i rozwoju gospodarczego jak
i rewizyjna przedk³ada równoczenie radzie gminy informacje o nie uwzglêdnionych wnioskach zarz¹du
gminy i poszczególnych komisji rady gminy.
8. Zg³oszone radzie gminy propozycje okrelonych zmian
w uchwale bud¿etowej lub innych planach finansowych
gminy, przewodnicz¹cy rady gminy przekazuje komisji bud¿etu i rozwoju gospodarczego, która przedstawia radzie swoje sprawozdanie.
9. Przewodnicz¹cy rady gminy mo¿e okreliæ na wniosek komisji bud¿etu i rozwoju gospodarczego oraz
komisji rewizyjnej, tryb prac w komisjach rady gminy
w sprawach projektów oraz sprawozdañ o których
mowa w pkt 1 i 2.

Rozdzia³ XIV
POSTÊPOWANIE
W SPRAWACH DYSCYPLINARNYCH RADNYCH
§ 73
Radnemu, który zachowuje siê w sposób nie odpowiadaj¹cy godnoci radnego przewodnicz¹cy zwraca uwagê i udziela pouczenia, przy czym uwagê tê odnotowuje
siê w protokole sesji.
§ 74
Radnemu, któremu zwrócono uwagê przys³uguje odwo³anie do Rady, która sprawê rozstrzyga przez g³osowanie.
Rozdzia³ XV
POSIEDZENIA ZARZ¥DU GMINY
I KOMISJI RADY GMINY
§ 75
Zarz¹d gminy oraz komisje rady gminy obraduj¹ na
posiedzeniach.
§ 76
1. Pracami zarz¹du gminy i komisji kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Do zadañ przewodnicz¹cych zarz¹du gminy i komisji
nale¿y w szczególnoci:
1) opracowanie projektów planów pracy komisji oraz
zarz¹du gminy,
2) ustalanie terminów i porz¹dek dzienny posiedzeñ,
3) czuwanie nad przygotowaniem posiedzeñ,
4) zapewnianie cz³onkom zarz¹du gminy oraz komisji
w odpowiednim czasie nale¿ycie przygotowanych
materia³ów,
5) wyznaczanie sprawozdawców (referentów) na posiedzenia zarz¹du gminy oraz komisji.
3. Przewodnicz¹cy zarz¹du gminy i komisji, opracowuj¹c projekty planów pracy zarz¹du gminy i komisji, a
tak¿e ustalaj¹c porz¹dek dzienny posiedzenia, bierze
pod uwagê wnioski radnych poszczególnych cz³onków
zarz¹du gminy i komisji.
4. Przewodnicz¹cy zarz¹du gminy sk³ada na ka¿dej sesji
rady gminy sprawozdanie z prac zarz¹du, a przewodnicz¹cy komisji informuje przewodnicz¹cego rady
gminy o przebiegu prac komisji.
5. Przewodnicz¹cy zarz¹du gminy i komisji, mo¿e zwróciæ siê do w³aciwych organów, instytucji i organizacji
o przedstawienie stanowiska w sprawie wniosku lub
uwagi wypowiedzianej przez radnego w toku posiedzenia zarz¹du gminy lub komisji.
§ 77
1. Komisje rady gminy na swych posiedzeniach:
1) rozpatruj¹ projekty uchwa³ i zarz¹dzeñ,
2) rozpatruj¹ przekazane im przez zarz¹d gminy propozycje dokonania zmian w uchwalonych przez radê
uchwa³ach i zarz¹dzeniach,
3) rozpatruj¹ sprawy zwi¹zane z wykonaniem niektórych uchwa³ rady gminy oraz uchwalonych przez
siebie postanowieñ,
4) opiniuj¹ skierowane przez przewodnicz¹cego rady
gminy wnioski.
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2. Obradami zarz¹du oraz komisji kieruj¹ jej przewodnicz¹cy w razie nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji obradami komisji kieruje jeden z zastêpców przewodnicz¹cego tej komisji.
§ 78
1. Posiedzenia komisji a tak¿e zarz¹du gminy odbywaj¹
siê w terminach okrelonych przez sam¹ komisjê czy
zarz¹d, lub przewodnicz¹cego.
2. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego rady gminy lub na pisemny wniosek 2/3 ogólnej liczby cz³onków komisji lub
zarz¹du gminy, przewodnicz¹cy komisji czy zarz¹du jest
zobowi¹zany zwo³aæ posiedzenie w celu rozpatrzenia
okrelonej sprawy.
3. Posiedzenia komisji lub zarz¹du gminy nie mog¹ odbywaæ siê w czasie trwania sesji rady gminy, chyba ¿e
przewodnicz¹cy rady wyrazi zgodê.
4. O terminie i porz¹dku dziennym komisji lub zarz¹du
gminy zawiadamia siê cz³onków komisji b¹d odpowiednio zarz¹d gminy, oraz przewodnicz¹cego rady
gminy, a tak¿e zainteresowane organy i osoby.
§ 79
1. Na wniosek przewodnicz¹cego komisji pracownicy
urzêdu gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy obowi¹zani s¹ za zgod¹ wójta gminy:
a) przedstawiæ sprawozdania oraz udzielaæ informacji,
b) uczestniczyæ w posiedzeniach komisji lub zarz¹du
gminy, na których rozpatrywane s¹ sprawy tycz¹ce
ich zakresu dzia³ania.
§ 80
W posiedzeniach Zarz¹du Gminy na zaproszenie Przewodnicz¹cego mog¹ braæ udzia³ inne osoby nie bêd¹ce
jego cz³onkami.
Posiedzenia komisji sta³ych Rady Gminy s¹ jawne. Osoby nie bêd¹ce cz³onkami mog¹ zabraæ g³os w dyskusji i
sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu. Zasady prowadzenia dyskusji okrela przewodnicz¹cy posiedzenia.
§ 81
Komisja mo¿e postanowiæ odbycie posiedzenia zamkniêtego, okrelaj¹c osoby, których udzia³ w posiedzeniu jest zbêdny. Ta czêæ posiedzenia, podczas której zapad³o postanowienie, jest zamkniêta.
§ 82
Na wypowiedziane przez radnych w toku posiedzenia
komisji lub zarz¹du gminy wnioski i uwagi, uczestnicz¹cy
w posiedzeniu pracownicy urzêdu gminy lub kierownicy
jednostek organizacyjnych gminy udzielaj¹ odpowiedzi
na tym samym lub najbli¿szym posiedzeniu, w uzasadnionych przypadkach odpowied ta mo¿e byæ udzielona
w formie pisemnej. O treci nades³anych odpowiedzi
przewodnicz¹cy komisji lub zarz¹du gminy informuje na
najbli¿szym posiedzeniu.
§ 83
Komisje oraz zarz¹d gminy uchwalaj¹: wnioski, opinie, postanowienia, sprawozdania, a tak¿e projekty
uchwa³, apeli, owiadczeñ lub deklaracji rady gminy. Komisja lub zarz¹d w drodze uchwa³y mo¿e przyj¹æ do
wiadomoci przed³o¿on¹ jej informacjê b¹d stanowisko.
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§ 84

1. Wniosek, o którym mowa w § 77, ust. 1, pkt 4, zawieraj¹cy postulaty komisji w okrelonych sprawach,
przedstawia siê przewodnicz¹cemu rady gminy, po
czym przesy³a odpowiednim organom i instytucjom.
2. Rada gminy mo¿e zwróciæ wniosek komisji lub zarz¹dowi gminy z umotywowanym zaleceniem ponownego rozpoznania sprawy, wniosek ponownie uchwalony przez komisjê b¹d zarz¹d, przewodnicz¹cy rady
przesy³a adresatowi.
3. Odpowiedzi organów lub instytucji na wniosek oraz
informacje tych organów o przebiegu realizacji wniosków s¹ rozpatrywane na posiedzeniach komisji.
§ 85
1. Opiniê o której mowa w § 63, ust. 3, pkt 3, zawieraj¹c¹
stanowisko w okrelonej sprawie, komisja lub zarz¹d
mo¿e przedstawiæ organowi lub instytucji.
2. Komisja lub zarz¹d mo¿e zwróciæ siê do adresata opinii o:
a) przedstawienie stanowiska w sprawach podniesionych w opinii,
b) informacjê o przebiegu realizacji wniosków wynikaj¹cych z tej opinii.
§ 86
Za ca³oæ wykonania uchwa³ odpowiada zarz¹d, który
rozstrzyga o sposobie wprowadzenia ich w ¿ycie.
§ 87
1. Komisje wraz z zarz¹dem gminy mog¹ odbywaæ posiedzenia wspólne, którym przewodniczy przewodnicz¹cy zarz¹du gminy.
2. Komisje obraduj¹ce wspólnie przyjmuj¹ uchwa³y wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy liczby swych cz³onków.
§ 88
1. W sprawach przekazanych do rozpatrzenia przez radê
komisja lub zarz¹d przedstawia sprawozdanie.
2. Komisja, lub zarz¹d wybiera ze swojego sk³adu sprawozdawcê na sesjê rady gminy, który przedstawia w
sposób obiektywny wnioski zawarte w sprawozdaniu
komisji b¹d zarz¹du.
§ 89
Komisje, na zasadach okrelonych przez przewodnicz¹cego rady, mog¹ przeprowadziæ w wyznaczonym przez
siebie sk³adzie wizytacje oraz badania dzia³alnoci poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.
§ 90
1. Na zakoñczenie kadencji zarz¹du, tak¿e komisje sporz¹dzaj¹ sprawozdania ze swej dzia³alnoci.
2. Sprawozdania o których mowa w pkt 1 mog¹ byæ
umieszczone w porz¹dku sesji rady gminy.
Rozdzia³ XVI
PROTOKO£Y
§ 91
1. Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów Rady Gminy, Zarz¹du Gminy oraz komisji, w szczególnoci protoko³ów posiedzeñ oraz uchwa³ podejmowanych przez
organy gminy.
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2. Udostêpnianie dokumentów organów gminy oraz komisji, z wyj¹tkiem uchwa³, radnym oraz osobom postronnym mo¿e nast¹piæ, je¿eli zainteresowany:
a) z³o¿y pisemny wniosek, w którym wska¿e organ gminy, b¹d komisji, z której maj¹ byæ udostêpnione
dokumenty, w tym rok i datê,
b) wska¿e o jak¹ konkretn¹ informacjê wystêpuje.
3. Je¿eli sprawa dotyczy udostêpniania protoko³ów organów gminy i komisji  zainteresowany mo¿e je uzyskaæ po ich sporz¹dzeniu.
4. Je¿eli sprawa dotyczy udostêpniania uchwa³  zainteresowany mo¿e je otrzymaæ niezw³ocznie po ich podjêciu.
5. Za wykonanie kopii dokumentów pobiera siê op³atê w
wysokoci równej kosztom eksploatacji urz¹dzeñ kopiuj¹cych.
6. Informacje z dzia³alnoci Rady, Zarz¹du oraz komisji,
w tym uchwa³y bêd¹ zamieszczane na stronach internetowych gminy Karsin.
Rozdzia³ XVII
SESJE RADY GMINY
§ 92
1. Rada Gminy obraduje na sesjach.
2. Przedmiot posiedzeñ rady gminy stanowi¹ w szczególnoci:
1) wybór przewodnicz¹cego oraz dwóch wiceprzewodnicz¹cych rady gminy, wójta gminy oraz zarz¹du gminy w liczbie 3 ³¹cznie z wójtem jako przewodnicz¹cym zarz¹du gminy,
2) wybory sk³adów osobowych komisji sta³ych rady
gminy,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika oraz sekretarza gminy na wniosek wójta,
4) projekty uchwa³ i zarz¹dzeñ,
5) projekty uchwa³ bud¿etowych i innych planów finansowych gminy, a tak¿e analiz wykonania bud¿etu, wraz z wnioskiem w przedmiocie absolutorium,
6) sprawozdania z prac zarz¹du gminy,
7) uwagi komisji rewizyjnej do sprawozdañ ze swojej
dzia³alnoci,
8) sprawy zwi¹zane z wykonaniem uchwa³ i zarz¹dzeñ,
9) wnioski i zapytania radnych,
10) inne sprawy wniesione lub przekazane przez wójta
gminy, komisje oraz radnych,
11) informacje, odpowiedzi na wniosek i zapytania skierowane do organów i instytucji.
§ 93
1. Przewodnicz¹cy rady gminy najpóniej na 7 dni przed
planowan¹ sesj¹ zawiadamia o dacie i porz¹dku obrad sesji, radnych oraz wójta gminy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin o
którym mowa w pkt 1 mo¿e ulec skróceniu.
§ 94
Sesje rady gminy s¹ jawne. Jawnoæ tê zapewnia siê
w szczególnoci poprzez:
1) wczeniejsze informowanie mieszkañców o terminie i porz¹dku planowanej sesji rady gminy,
2) umo¿liwienie mieszkañcom obserwowania obrad
rady gminy, oraz mo¿liwoci zg³oszenia wniosków
lub opinii na zasadach okrelanych przez przewodnicz¹cego rady gminy.

§ 95
1. Sesje rady gminy odbywaj¹ siê w terminach ustalonych przez przewodnicz¹cego lub uchwa³¹ rady.
2. Porz¹dek sesji rady proponuje przewodnicz¹cy i przedstawia radzie gminy do zatwierdzenia. Przy ustalaniu
porz¹dku sesji przewodnicz¹cy bierze pod uwagê opinie zarz¹du, komisji oraz radnych rady gminy.
3. Wniosek w sprawie zmiany proponowanego porz¹dku sesji zg³asza siê do przewodnicz¹cego rady, wraz z
uzasadnieniem zmiany, przed zatwierdzeniem porz¹dku o którym mowa w pkt 2.
4. W wyj¹tkowych wypadkach, dzia³aj¹c w porozumieniu z przewodnicz¹cym lub wiceprzewodnicz¹cymi, z
w³asnej inicjatywy i na wniosek radnego, przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy, mo¿e zaproponowaæ
zmianê porz¹dku sesji w toku posiedzenia.
§ 96
1. Wypowiedziane przez radnych w toku sesji wnioski i
uwagi podlegaj¹ wnikliwemu rozpatrzeniu przez w³aciwe organy, osoby prawne, instytucje i organizacje,
dla których rada jest organem prowadz¹cym lub wspó³decyduj¹cym.
2. Rada gminy mo¿e zwróciæ siê do w³aciwych organów,
instytucji, organizacji i osób prawnych o przedstawienie stanowiska w sprawie wniosku lub uwagi wypowiedzianej przez radnego w toku obrad sesji rady gminy.
§ 97
1. Przewodnicz¹cy rady gminy czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu rady oraz powagi i porz¹dku na sali.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zwróciæ uwagê zarówno radnemu jak i innej osobie obecnej na sali w przypadkach,
gdy:
1) w swoim wyst¹pieniu odbiega od przedmiotu obrad okrelonego w przyjêtym porz¹dku sesji. Po
dwukrotnym przywo³aniu, przewodnicz¹cy rady
gminy mo¿e odebraæ przemawiaj¹cemu g³os,
2) zak³óca on porz¹dek obrad.
3. Przewodnicz¹cy rady ma prawo podj¹æ decyzjê o wykluczeniu radnego, a tak¿e innej osoby obecnej na sali,
z posiedzenia, jeli nadal zak³óca porz¹dek sesji i na tej
samej sesji zosta³a jemu zwrócona uwaga z zapisem
do protoko³u. Zarówno radny, jak i inna osoba wykluczona z sesji rady gminy obowi¹zana jest od natychmiastowego opuszczenia sali posiedzeñ, a przewodnicz¹cy rady zarz¹dza przerwê w obradach.
§ 98
W miejscu i czasie pracy radnych obowi¹zuje zakaz
palenia tytoniu.
§ 99
1. Obradami sesji kieruje przewodnicz¹cy rady gminy lub
w jego zastêpstwie wyznaczony wiceprzewodnicz¹cy.
W wypadku nie wyznaczenia prowadz¹cego, obradami kieruje z-ca najstarszy wiekiem.
2. Przewodnicz¹cy rady gminy dokonuje nastêpuj¹cych
czynnoci proceduralnych:
1) sprawdza stan radnych obecnych na posiedzeniu z
podpisami na licie obecnoci,
2) stwierdza prawomocnoæ obrad w oparciu o stan
radnych obecnych na sesji.
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3) powo³uje przynajmniej jednego protokolanta sesji
sporód pracowników urzêdu gminy, wyznaczonych
do tej czynnoci przez sekretarza gminy,
4) przedstawia radzie gminy do zatwierdzenia ustalony porz¹dek obrad rady gminy oraz przyjmuje wnioski w sprawie zmiany porz¹dku obrad zg³oszone w
trybie pkt 3 i 4.
3. Przewodnicz¹cy rady gminy udziela g³osu w sprawach
objêtych porz¹dkiem obrad wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, sygnalizowanych podniesieniem rêki.
4. Przemówienia radnych w dyskusji nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ 5 minut.
5. Nad dan¹ spraw¹ radny mo¿e zabieraæ g³os tylko dwa
razy.
6. O przed³u¿eniu czasu przemówienia lub o udzieleniu
radnemu g³osu dodatkowo decyduje przewodnicz¹cy
rady gminy.
7. Przewodnicz¹cy rady gminy udziela g³osu poza porz¹dkiem zg³oszeñ jedynie dla zg³oszenia wniosku formalnego lub sprostowania b³êdnie zrozumia³ego lub niecile przytoczonego stwierdzenia mówcy.
8. Wnioski formalne mog¹ dotyczyæ wy³¹cznie spraw bêd¹cych przedmiotem porz¹dku obrad i przebiegu sesji.
9. Do wniosków formalnych zalicza siê wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamkniêcie obrad sesji,
2) uchwalenia tajnoci posiedzenia,
3) nieprzyjmowania dalszych zg³oszeñ mówców,
4) odroczenia lub zamkniêcia dyskusji,
5) przejcia do porz¹dku obrad,
6) odes³ania do komisji,
7) g³osowanie bez dyskusji
8) zmianê porz¹dku obrad sesji,
9) zmianê w sposobie prowadzenia dyskusji,
10) ograniczenie czasu przemówieñ,
11) stwierdzenie qworum,
12) przeliczenia g³osów,
10. O przyjêciu wniosku formalnego, rada rozstrzyga
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów po wys³uchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego adwersarza.
§ 100
Przewodnicz¹cy rady gminy mo¿e udzieliæ g³osu radnemu poza porz¹dkiem obrad dla wyg³oszenia owiadczenia. Przedmiotem owiadczenia nie mo¿e byæ sprawa, której merytoryczna treæ jest wnioskiem lub zapytaniem.
§ 101
Nad owiadczeniem nie przeprowadza siê dyskusji.
Rozdzia³ XVIII
G£OSOWANIE
§ 102
1. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy rady gminy
oznajmia, ¿e rada przystêpuje do g³osowania. Od tej
chwili mo¿na zabraæ g³os dla zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku
g³osowania i to jedynie przed wezwaniem radnych do
g³osowania.
2. Nad przebiegiem g³osowania czuwa przewodnicz¹cy,
natomiast, liczeniem g³osów zajmuj¹ siê jego zastêpcy podczas g³osowañ jawnych.
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3. G³osowanie bywa:
a) jawne przez podniesienie rêki i obliczanie g³osów
przez wiceprzewodnicz¹cych,
b) tajne przy u¿yciu kart do g³osowania.
4. G³osowanie w sposób okrelony w ust. 3 pkt b zarz¹dza przewodnicz¹cy obrad w razie:
a) wyborów przewodnicz¹cego rady gminy,
b) wyborów wójta, zastêpcy wójta i dla wyboru cz³onka zarz¹du gminy  odrêbnie.
5. Otwarcia urny oraz obliczenia g³osów dokonuje komisja skrutacyjna sk³adaj¹ca siê z trzech radnych wybranych wiêkszoci¹ g³osów.
6. Po obliczeniu g³osów komisja skrutacyjna spisuje protokó³ z przebiegu g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji, nastêpnie zostaje odczytany
przez sprawozdawcê komisji i przekazany do r¹k przewodnicz¹cego rady gminy.
7. Do komisji skrutacyjnej nie mog¹ byæ wybierane osoby zg³aszaj¹ce swoj¹ kandydaturê w wyborach na które ma byæ przeprowadzone g³osowanie.
§ 103
1. W razie, gdy suma g³osów budzi uzasadnione w¹tpliwoci radny mo¿e domagaæ siê powtórzenia g³osowania.
2. Wniosek mo¿e byæ zg³oszony na posiedzeniu na którym odby³o siê g³osowanie.
3. Rada rozstrzyga o powtórzeniu g³osowania na wniosek przynajmniej dwóch radnych.
Rozdzia³ XIX
WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH
§ 104
Wnoszone przez radnych wnioski i zapytania mog¹ byæ
skierowane do wójta gminy oraz innych cz³onków zarz¹du, do skarbnika, sekretarza gminy, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, oraz innych urzêdów i instytucji u¿ytecznoci publicznej, przedsiêbiorstw,
zak³adów, osób prawnych i fizycznych.
§ 105
Wniosek winien zawieraæ krótkie przedstawienie stanu faktycznego bêd¹cego jego przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania, skierowane zgodnie z w³aciwoci¹
wnioskuj¹cego.
§ 106
Wnioski sk³ada siê ustnie z zapisem do protoko³u oraz
w formie pisemnej na rêce przewodnicz¹cego rady gminy w sprawach posiadaj¹cych zasadnicze znaczenie.
§ 107
Przewodnicz¹cy rady gminy mo¿e nie przyj¹æ wniosku, który nie odpowiada warunkom okrelonym w § 106
§ 108
Przewodnicz¹cy rady gminy mo¿e za¿¹daæ skrelenia
z wniosku lub zapytania zwrotów sprzecznych ze lubowaniem radnego.
§ 109
Wnioski z³o¿one ustnie do protoko³u, pracownik urzêdu gminy obs³uguj¹cy radê gminy przesy³a w formie pisemnej adresatowi wniosku.
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§ 110
O wnioskach i zapytaniach z³o¿onych poza sesjami
przewodnicz¹cy informuje radê gminy nie póniej ni¿ na
najbli¿szej sesji rady gminy.
Przewodnicz¹cy rady gminy informuje radê o nades³anych odpowiedziach na wnioski i zapytania oraz o niewp³yniêciu odpowiedzi na wnioski i zapytania w wyznaczonym terminie  na najbli¿szej sesji rady gminy.
§ 111
Odpowied na wniosek lub zapytanie mo¿e byæ udzielona ustnie albo pisemnie najpóniej na nastêpnej sesji.
§ 112
Przepisy § 111 nie odnosz¹ siê do urzêdów, instytucji
u¿ytecznoci publicznej, przedsiêbiorstw, zak³adów, osób
prawnych i fizycznych dla których gmina nie jest organem prowadz¹cym.
§ 113
1. W sprawie wniosku oraz udzielonej odpowiedzi mo¿e
byæ przeprowadzona dyskusja.
2. Rada mo¿e uznaæ odpowied za wystarczaj¹c¹ b¹d
wezwaæ adresata wniosku o uzupe³nienie odpowiedzi.
§ 114
1. Zapytanie sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów gminy.
2. Zapytania formu³owane s¹ ustnie na ka¿dej sesji i wymagaj¹ bezporedniej odpowiedzi.
3. Rozpatrzenie przez radê gminy sprawy zapytania obejmuje przedstawienie treci zapytania oraz udzielenie
krótkiej ustnej odpowiedzi przez osobê, do której zapytanie zosta³o skierowane.
4. Nad zapytaniem i udzielon¹ odpowiedzi¹ nie przeprowadza siê dyskusji. Przewodnicz¹cy rady gminy mo¿e
jednak pozwoliæ pytaj¹cemu na postawienie dodatkowego pytania, na które zapytany udziela niezw³ocznie
odpowiedzi.
5. Zapytania mog¹ byæ równie¿ sformu³owanie na pimie,
a odpowied jest wówczas udzielana w formie pisemnej nie póniej ni¿ do nastêpnej sesji rady gminy od
dnia otrzymania zapytania.
§ 115
1. Na wniosek lub zapytanie odpowiedzi udziela ten, do
kogo wniosek lub zapytanie zosta³o przez radnego skierowane. Odpowied mo¿e byæ udzielona przez upowa¿nionego przedstawiciela adresata wniosku lub zapytania.
2. Na wniosek lub zapytanie skierowane do przewodnicz¹cego zarz¹du gminy odpowied mo¿e byæ udzielona przez wyznaczonego cz³onka zarz¹du gminy lub wyznaczonego pracownika urzêdu gminy.
3. Odpowied na wniosek jest wi¹¿¹cym stanowiskiem
przewodnicz¹cego zarz¹du gminy w sprawie, której
by³a przedmiotem.
Rozdzia³ XX
OBS£UGA RADY GMINY
§ 116
1. Wykonywaniem zadañ organizacyjno  technicznych i
doradczych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rady gminy i
jej organów zajmuje siê urz¹d gminy.

2. Urz¹d gminy stwarza radnym warunki do wykonywania obowi¹zków radnego, a w szczególnoci: przekazuje opracowania i materia³y zwi¹zane z pracami rady
gminy, w tym teksty projektów uchwa³, umo¿liwia korzystanie z opracowañ fachowych, literatury i ekspertyz, stwarza radnym warunki uczestniczenia w pracach
rady gminy i jej organów, a tak¿e zapewnia techniczno
 organizacyjne i finansowe warunki dzia³alnoci radnych.
§ 117
Urzêdem gminy kieruje wójt, który jest zwierzchnikiem
s³u¿bowym wszystkich pracowników urzêdu gminy i ponosi odpowiedzialnoæ za ich dzia³ania.
§ 118
Organizacjê pracy urzêdu gminy okrela regulamin organizacyjny urzêdu gminy, uchwalony na wniosek zarz¹du gminy.
Rozdzia³ XXI
FUNKCJE I STANOWISKA W ORGANACH GMINY
§ 119
1. Cz³onkowie zarz¹du gminy, poza jego przewodnicz¹cym oraz cz³onkowie rad so³eckich wraz z ich przewodnicz¹cymi, a tym samym so³tysem, pe³ni¹ swoje funkcje spo³ecznie, czyli nieodp³atnie. Przys³uguje im jednak¿e zwrot kosztów poniesionych w zwi¹zku z pe³nieniem powierzonej funkcji.
2. Za udzia³ w posiedzeniach cz³onkom zarz¹du gminy
przys³uguj¹ diety.
3. Przewodnicz¹cym rad so³eckich, a tym samym so³tysom przys³uguj¹ miesiêczne rycza³ty w wysokociach
okrelonych przez radê gminy w drodze odrêbnej
uchwa³y, jako rekompensata poniesionych kosztów
zwi¹zanych z pe³nieniem powierzonej funkcji spo³ecznej.
§ 120
Zarz¹d gminy ulega samoistnemu rozwi¹zaniu w dniu
wyboru nowego zarz¹du po up³ywie kadencji rady gminy.
§ 121
Przewodnicz¹cy zarz¹du  wójt pe³ni swoj¹ funkcjê na
podstawie wyboru, poprzez stosunek pracy. Uchwa³a o
wyborze stanowi jednoczenie o nawi¹zaniu z nim stosunku pracy trwaj¹cym najpóniej do wyboru nowego
przewodnicz¹cego zarz¹du po up³ywie kadencji rady
gminy, która dokona³a wyboru.
§ 122
Pracownikami samorz¹dowymi s¹ osoby zatrudnione
w urzêdzie gminy w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru  wójt,
2) mianowania  osoby bêd¹ce kierownikami referatów oraz zajmuj¹ce samodzielne stanowiska,
3) powo³ania  sekretarz gminy i skarbnik gminy (g³ówny ksiêgowy bud¿etu),
4) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
§ 123
Podstaw¹ do nawi¹zania stosunku pracy z osobami za-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2625 

Poz. 1257

trudnionymi na stanowiska wymienione w § 122 pkt 1 i 3
jest uchwa³a rady o powo³aniu i wyborze.
§ 124
W³aciwym do nawi¹zania stosunku pracy z pracownikami samorz¹dowymi oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy zatrudnionymi na podstawie umowy o pracê jest wójt gminy.
§ 125
W³aciwym do nawi¹zania stosunku pracy z pracownikami jednostek organizacyjnych gminy na wniosek kierownika danej jednostki jest wójt gminy, jeli przepisy nie
stanowi¹ inaczej. Upowa¿nienie do nawi¹zania stosunku
pracy ³¹czy siê równie¿ z pozosta³ymi uprawnieniami kierownika zak³adu pracy i zwierzchnika s³u¿bowego w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
Rozdzia³ XXII
DOKONYWANIE ZMIAN W PODZIALE GMINY
§ 126

§ 128
Gminie przys³uguje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych na obszarze gminy, zwanych
przepisami gminnymi.
§ 129
Przepisy gminne ustanawia rada gminy w formie
uchwa³y. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki przepisy
porz¹dkowe mog¹ byæ wydawane przez zarz¹d w formie
zarz¹dzenia. Zarz¹dzenie takie podlega zatwierdzeniu na
najbli¿szej sesji i traci moc w razie odmowy zatwierdzenia b¹d nieprzedstawienia do zatwierdzenia.
§ 130
Przepisy gminne wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia, chyba ¿e przewiduj¹ wyranie termin póniejszy.
§ 131
Przepisy gminne og³asza siê przez rozplakatowanie w
miejscach publicznych, dodatkowo przepisy gminne
mog¹ byæ publikowane w prasie lokalnej.

So³ectwa tworzy siê w gminie moc¹ uchwa³y rady gminy. Podjêcie przez radê uchwa³y w sprawie utworzenia
nowej jednostki, podzia³y lub po³¹czenia dotychczasowych poprzedzane jest konsultacjami z mieszkañcami.
§ 127
Konsultacje z mieszkañcami przeprowadza siê na zebraniach oraz poprzez umo¿liwienie sk³adania wniosków
i postulatów, jak równie¿ uwag do przedstawionych projektów w wyznaczonym przez radê miejscu i okresie nie
krótszym jednak ni¿ 14 dni.
Rozdzia³ XXIII
PRZEPISY GMINNE I SPOSÓB ICH OG£ASZANIA

Rozdzia³ XXIV
PRZEPISY PRZEJCIOWE I KOÑCOWE
§ 132
Do czasu wydania nowych regulaminów, normuj¹cych
organizacjê i funkcjonowanie organów i jednostek organizacyjnych gminy, stosuje siê dotychczasowe regulaminy podobnych organów i jednostek, o ile nie s¹ sprzeczne z przepisami prawa.
§ 133
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 ( tekst jednolity Dz.U.Nr 13, poz.
74 z 1996 r. z póniejszymi zmianami).
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Karsin
uchwa³a Rady Gminy Nr XXXII/228/2001
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Wykaz miejscowoci Gminy Karsin z uwzglêdnieniem przysió³ków, osad i ulic

Lp.

Nazwa so³ectwa

1.

B¥K

2..

BORSK

3.

CISEWIE
D¥BROWA
D¹browa

4.

Nazwa miejscowoci
przysió³ka (osady)
---------------Abisynia
Smolewo
Miedzno 15
------------------Czarnowodzianka
Jasnochówka
Jeziorna
Podr¹biona
Rysiny
¯ebrowo
--------------------------------wybudowania

Nazwa ulicy

Poprzednia
Nazwa ulicy

--------------

-----------------

----------------

----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------
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GÓRKI

------------------

5.

Górki

Abisynia Górska
Kliczkowy
wybudowanie

KARSIN

-------------------

6.09.01

Karsin

Cisewie nr nr
2, 4, 6, 8, 10, 12, 36, 38
Dêbowiec
Mniszek
K¹ty
Miedzno
wybudowanie

OSOWO

7.
Osowo

PRZYTARNIA

8.

Przytarnia

9.

WDZYDZE
TUCHOLSKIE
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Osówko
Bia³e B³oto
wybudowanie
Niebo
Ameryka
Ostrzy Wilk
--------------------Knieja
Wygoda
Joniny Ma³e
Joniny Du¿e
wybudowanie
------------------Lipa
Krzywe
Zabrody
Czyste

D³uga
Borska
Szkolna
Wielewska

D³uga
Ogrodowa
Winiowa
Poprzeczna
Krótka
Zamkowa
Parkowa
Stra¿acka
4 – go Marca
Kwiatowa
S³oneczna
Narloch Rozalii
Kocielna
wierkowa
Cisewska
Dworcowa
Lipowa
Polna
Wrzosowa
Na Skarpie
Plac Konstytucji
3-go Maja
Kolejowa

---------------------------------------------------------------------------Wielewska
Hallera
Bruska
Szkolna
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------Ogrodowa
------------------------------------------D³uga
Ogrodowa
wybudowanie
---------------Dworcowa
Plac w. Jana
D³uga
D³uga
----------------------------Lipowa
----------------------------Plac 40 – lecia PRL
--------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------WIELE

10.

Wiele

11.

ZAMOÆ

Abisynia
Bekasewo
Bêdomin
Chojny
Bia³a Góra
Je¿ewo
Mrówkowo
Pi¹tkowo
Przydó³
Rogalewo
Robaczkowo
wybudowanie
--------------------Buchta
Pionki
Popia Góra

D¹browska
Górska
Che³micka
Pocztowa
Kocierska
H.Derdowskiego
G³ówna
Ks. P³k. Wryczy
Krótka
Wicka Rogali
Polna
Jeziorna
Widokowa
ródlana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------

------------------------------------Szydlice
G³ówna
G³ówna
------------------------------------------------------Szydlice
D¹browska
Szkolna
Szkolna
Derdowskiego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------
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Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Karsin
uchwa³a Rady Gminy
Nr XXXII/228/2001
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
WYKAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY KARSIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Urz¹d Gminy w Karsinie,
Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Karsinie,
Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Wielu,
Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Osowie,
Przedszkole w Karsinie,
Przedszkole w Wielu,
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Karsinie,
Gminne Schronisko dla Bezdomnych w Górkach,
Zespó³ Szkó³ w Karsinie,
Zespó³ Szkó³ w Wielu,
Szko³a Podstawowa w Osowie,
Biuro Organizacji Owiaty Samorz¹dowej w siedzibie Urzêdu Gminy Karsin.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Karsin
uchwa³a Rady Gminy
Nr XXXII/228/2001
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
PRZEDMIOTOWY ZAKRES
DZIA£ANIA KOMISJI RADY GMINY W KARSINIE

1.
2.

3.

4.
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Do zakresu dzia³ania Komisji:
Rewizyjnej nale¿y kontrola prac zarz¹du gminy oraz
jednostek podporz¹dkowanych Radzie Gminy;
Turystyki, Ochrony rodowiska i Rolnictwa nale¿¹ sprawy rozwoju gospodarczego w oparciu o istniej¹ce walory turystyczne przy zachowaniu warunków ochrony
rodowiska. Promocja gminy, rozwój agroturystyki.
Rozwój infrastruktury wiejskiej, wodoci¹gi i drogi transportu rolnego. Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa w gminie.
Owiaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu
 sprawy kszta³cenia, wychowania przedszkolnego i
szkolnego dzieci i m³odzie¿y, opieki zdrowotnej, rozwoju kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturalnego i historycznego gminy, sprawy pomocy spo³ecznej,
walki z alkoholizmem i bezrobociem oraz rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Komisja Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego  konstruowanie polityki bud¿etowej gminy, budownictwo i rozwój infrastruktury technicznej wsi, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne.

1258
UCHWA£A Nr 277/XXXV/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 5 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu stypendialnego oraz
powo³ania Komisji Stypendialnej.
Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 14a 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Regulamin Stypendialny w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
2. Powo³uje siê Komisjê Stypendialn¹ w sk³adzie:
a) Maria Korkosz  Przewodnicz¹ca,
b) Miros³awa Stefanowska,
c) Miros³awa Tempska,
d) Stanis³awa Potrykus,
e) Alicja Niepomnik.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 277/XXXV/2001
z dnia 5 padziernika 2001 r.
Rady Gminy Gniewino
REGULAMIN STYPENDIALNY
§1
Regulamin Stypendialny zwany dalej Regulaminem
okrela zasady udzielania pomocy stypendialnej dla wybitnie zdolnych uczniów gimnazjów, mieszkañców Gminy Gniewino.
§2
rodki pomocy stypendialnej pochodz¹ wp³at z bud¿etu Gminy i darowizn osób fizycznych i prawnych
§3
Pomoc stypendialna realizowana jest w postaci stypendiów przyznawanych na okresy semestralne.
§4
1. Do stypendiów maj¹ prawo uczniowie uczêszczaj¹cy
do klas II i III gimnazjów.
2. Osoby wymienione w pkcie 1, w semestrze poprzedzaj¹cym wniosek o przyznanie stypendium, wykazaæ
siê musz¹ redni¹ ocen nie ni¿sz¹ ni¿: 5,0. W razie iloci wniosków przekraczaj¹cych wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na stypendia, oceny z jêzyka polskiego i matematyki nie ni¿sze ni¿ 5,0 bêd¹
kryterium uzupe³niaj¹cym.
3. Prawo do stypendium uzyskuje tak¿e kandydaci nie
spe³niaj¹cy wymogów wskazanych powy¿ej, pod warunkiem uczestnictwa w olimpiadzie przedmiotowej na
szczeblu krajowym.
§5
Z wnioskami o przyznanie stypendium mog¹ wystêpowaæ uczniowie lub ich prawni opiekunowie.
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§6

1. Podstaw¹ przyznania stypendium jest z³o¿enie podania wraz z nastêpuj¹cymi za³¹cznikami:
a) wykazem ocen z ostatniego semestru przed z³o¿eniem podania,
b) opini¹ wychowawcy kandydata,
c) owiadczeniem kandydata o nie otrzymywaniu pomocy stypendialnej w formie stypendium fundowanego z innych róde³.
2. Wnioski o przyznanie stypendium nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Gimnazjum Samorz¹dowego w Kostkowie,
w terminach:
a) na I semestr  do 15 wrzenia ka¿dego roku,
b) na II semestr  do koñca lutego ka¿dego roku.
§7
1. Wysokoæ stypendium ustala siê w wysokoci trzykrotnoci zasi³ku rodzinnego przypadaj¹cego na pierwsze
i drugie dziecko, obowi¹zuj¹ca w dniu przyznawania
stypendium.
2. Stypendia wyp³acane s¹ na koniec ka¿dego miesi¹ca.
§8
1. Komisjê Stypendialn¹, zwan¹ dalej Komisj¹ wybiera
Rada Gminy Gniewino.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodnicz¹cy.
3. Komisja wybiera ze swego sk³adu Wiceprzewodnicz¹cego i Sekretarza.
§9
1. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej w terminach:
a) na I semestr  do koñca wrzenia ka¿dego roku,
b) na II semestr  do 15 marca ka¿dego roku.
2. Komisja podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium w g³osowaniu jawnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Decyzje Komisji przesy³ane s¹ wnioskodawcy poczt¹
4. Od decyzji Komisji przys³uguje odwo³anie do Zarz¹du
Gminy Gniewino w terminie 14 dni od daty dorêczenia.

1259
ANEKS
z dnia 15 padziernika 2001 r.
do porozumienia
z dnia 8 grudnia 1999 r.
Pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim w Gdañsku a Gmin¹
Miasta Gdañska w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu administracji rz¹dowej do
wykonania organom gminy.
Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego
1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48 z
pón. zm) oraz art. 8 ust. 2 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, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz uchwa³y Nr XXXVIII/1208/2001 Rady
Miasta Gdañska z dnia 30 sierpnia 2001 roku rozszerzono

przywo³ane powy¿ej porozumienie w nastêpuj¹cy sposób:
§1
W § 1 dodaje siê punkt:
3. Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o
ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. z 1994 r.
Nr 49, poz. 196 z pón. zm.):
Wydawanie zezwoleñ w trybie art. 48 ust. 3 na usuniêcie drzew lub krzewów z obszarów miasta wpisanych
do rejestru zabytków, z wy³¹czeniem nieruchomoci
wpisanych do rejestru odrêbn¹ decyzj¹ oraz wy³¹czeniem obszaru Gdañska uznanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomnik historii.
§2
Zmienia siê brzmienie § 2 porozumienia na nastêpuj¹ce:
Sprawy objête porozumieniem prowadzi Dyrektor Biura Konserwatora Zabytków  Miejski Konserwator Zabytków, w zakresie § 1, pkt 3  po zasiêgniêciu opinii Wydzia³u Ochrony rodowiska.
§3
Aneks wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§5
Pozosta³e zapisy porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski

Prezydent Miasta Gdañska
P. Adamowicz

1260
Porozumienie zawarte w Cz³uchowie
w dniu 14 listopada 2001 r.
pomiêdzy:
1. Zarz¹dem Powiatu Cz³uchowskiego reprezentowanym
przez:
Aleksandra Gappê  Starostê Cz³uchowskiego
Mariana Pastuchê  Wicestarostê
zwanym dalej Zarz¹dem Powiatu
2. Zarz¹dem Gminy Miejskiej w Cz³uchowie reprezentowanym przez:
Zdzis³awa Piskorskiego  Burmistrza Miasta Cz³uchowa
Antoniego Neckara  Zastêpcê Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zofii Bednarczyk
§1
Zarz¹d Powiatu i Zarz¹d Miasta uzgadniaj¹, ¿e utworzone przez Powiat Cz³uchowski z dniem 1 wrzenia 2001 r.
Gimnazjum dla doros³ych, przejmie uczniów, którzy do 1
wrzenia 2001 r. uczêszczali do Gimnazjum prowadzonego przez Gminê Miejsk¹ Cz³uchów.
§2
1. Zarz¹d Miasta przeka¿e Zarz¹dowi Powiatu 30.828,00 z³
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tytu³em czêci subwencji owiatowej otrzymanej w
2001 roku na uczniów gimnazjów.
2. Kosztami prowadzenia procesu dydaktycznego (wynagrodzenia i pochodne od nich) za okres od dnia 1 wrzenia do 30 listopada 2001 roku Gimnazjum Nr 1 w Cz³uchowie obci¹¿y Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w
Cz³uchowie.
3. Zarz¹d Miasta przekazywaæ bêdzie Zarz¹dowi Powiatu
transze subwencji owiatowej w okresach miesiêcznych w terminie do 25-go dnia ka¿dego miesi¹ca  na
miesi¹c nastêpny z góry.
4. Centrum Kszta³cenia Ustawicznego i Gimnazjum Nr 1
dokonaj¹ korekt w sprawozdaniach statystycznych w
zakresie liczby uczniów celem wprowadzenia zmian w
ustaleniu subwencji owiatowej na rok 2002.
W przypadku nie uwzglêdnia przez MEN zmian, o których mowa wy¿ej wielkoæ subwencji nale¿nej Zarz¹dowi Powiatu na prowadzenie Gimnazjum dla doros³ych w 2002 roku strony okrel¹ aneksem do niniejszego porozumienia.
§3
Porozumienie obowi¹zuje strony od dnia 1 wrzenia
2001 r. do 31 grudnia 2001 r. z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia
do dnia 31 grudnia 2002 r.
§4
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Miasta Cz³uchowa Zarz¹d Powiatu w Cz³uchowie
Burmistrz Miasta
Przewodnicz¹cy
Z. Piskorski
A. Gappa
Zastêpca Burmistrza
Wicestarosta
A. Neckar
M. Pastucha
Skarbnik Miasta
Skarbnik Powiatu
Z. Bednarczyk
A. Krauze

1261
UCHWA£A Nr 81/398/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od nieruchomoci na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) art. 5 ust. 1 oraz art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika
2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci stawek rocznych
podatku od nieruchomoci:
1) od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,49 z³,
b) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci 15,40 z³,
c) od pozosta³ych budynków lub ich czêci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena oraz od czêci
budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  3,60 z³,
d) od budynków gospodarczych u¿ytkowanych
przez osoby otrzymuj¹ce emeryturê lub rentê z
tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego 2,82 z³,
e) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7,84 z³,
2) od budowli  ich wartoci 2 %
3) od budowli  (ich wartoci) wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub
ciep³a, linii elektroenergetycznych przemys³owych i
rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli
s³u¿¹cych do do odprowadzania i oczyszczania cieków 2%,
4) od 1 m 2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi 0,48 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.)
wykorzystywanych na cele rolnicze 0,05 z³,
c) pozosta³ych 0,08 z³,
5) od 1 ha powierzchni fizycznej:
 od gruntów pod jeziorami zajêtymi na zbiorniki
wodne lub elektrowni wodnych 3,28 z³.
§2
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
a) budynki i grunty zajête przez jednostki organizacyjne gminy,
b) budynki gospodarcze po by³ych indywidualnych gospodarstwach rolnych bêd¹cych w³asnoci¹ emerytów i rencistów,
c) wszystkie osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie gminy w zakresie us³ug agroturyzmu.
Podstaw¹ do zwolnienia jest przed³o¿enie organowi
podatkowemu zawiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w zakresie us³ug agroturyzmu.
2. Podatek od nieruchomoci op³acany przez Spó³dzielnie Mieszkaniowe, za czêci gruntów nie zajête pod
dzia³alnoæ statutow¹ obni¿a siê do kwoty 0,08 z³/m 2.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki
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1262
UCHWA£A Nr 82/399/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od posiadania psów na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia
górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od jednego psa w wysokoci 19,00 z³.
§2
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadania psów zarejestrowanych w zwi¹zku kynologicznym.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) ustawy o dop³atach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych,
ustawy  Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi, ustawy  Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych  w zwi¹zku z
dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122,
poz. 1315) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê podatek od rodków transportowych na terenie gminy na 2002 rok w/g za³¹cznika Nr 1.
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych pojazdy bêd¹ce we w³adaniu jednostek organizacyjnych
gminy i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
§3
Wykonanie powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§3
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów po okazaniu przez w³aciciela psa wiadectwa szczepienia w danym roku podatkowym.
§4
1. Podatek pobiera siê w po³owie stawek, je¿eli osoba
wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
2. Podatek jest p³atny z góry bez wezwania w terminie do
dnia 30 czerwca roku podatkowego.
3. Podatek uiszcza siê w ci¹gu dwóch tygodni od dnia
wejcia w posiadanie psa, o ile nast¹pi³o to po dniu 30
czerwca roku podatkowego.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

1263
UCHWA£A Nr 83/400/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Gminy
Nr 83/400/2001
z dnia 14 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU
OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2002 ROK
I. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 500,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 600,00 z³,
c) powy¿ej 9,0 ton i poni¿ej 12,0 ton 700,00 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi 2 124,00 z³,
b) z trzema osiami jezdnymi 2 124,00 z³,
c) z czterema i wiêcej osiami jezdnymi 2 124,00 z³.
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3. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton 1 300,00 z³.
4. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych 1 678,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi 2,207,00 z³,
 z trzema osiami jezdnymi 2,207,00 z³.
5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego 400,00 z³.
6. Od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) do 36,0 ton w³¹cznie:
 z jedn¹ osi¹ jezdn¹ 1 118,00 z³.
 z dwiema i trzema osiami jezdnymi 1 118,00 z³.
b) powy¿ej 36,0 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi 1 472,00 z³.
 z trzema osiami jezdnymi 1 472,00 z³.
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszy ni¿ 30 miejsc 800,00 z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1 610,00 z³.
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UCHWA£A Nr 84/401/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny 1 q ¿yta stanowi¹cej podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
Nr 52, poz. 268 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki
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UCHWA£A Nr 85/402/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej na
2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 18 i art. 19
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 3 z pón. zm.) Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika
2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie gminy op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe w wysokoci:
1) za sporz¹dzenie przez wójta, zastêpcê wójta, sekretarza, testamentu allograficznego w trybie art. 951
Kodeksu Cywilnego 70,00 z³,
2) za wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
100,00 z³,
3) za zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 60,00 z³,
4) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, od jednej dzia³ki 30,00 z³,
5) za wydanie opinii w sprawie przebiegu inwestycji
obcych przez teren gminy 150,00 z³,
6) za uwierzytelnienie notatek i odbitek z dokumentów
w biurze Rady Gminy (od jednej strony) 5,00 z³.
§2
Zwalnia siê z op³aty osoby zapisuj¹ce w testamencie
allograficznym swój maj¹tek na rzecz Gminy lub cele charytatywne.
§3

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS z dnia 12 padziernika 2001 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. (M. P. Nr 35, poz. 573) dla celów
naliczania podatku rolnego w 2002 roku do kwoty 35,00 z³.

§4

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki
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UCHWA£A Nr 87/404/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawki op³aty
targowej na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 15 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 3 z pón. zm.) Rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty targowej w wysokoci 20,00 z³
dziennie oraz stawkê op³aty targowej sta³ej w wysokoci
290 z³ miesiêcznie.
§2
Op³atê targow¹ pobiera siê:
 od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cej sprzeda¿y na targowiskach i z samochodu.
§3

Dziennik Urzêdowy
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poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 17 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 3 z pón. zm.) Rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty miejscowej w wysokoci
1,00 z³ dziennie w miejscowoci IZBICA objêtej Rozporz¹dzeniem Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia 8 lipca
1991 r. w sprawie wykazu miejscowoci, w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. S³upskiego
Nr 12, poz. 63 z pó. zm).
§2
Op³aty miejscowej nie pobiera siê:
 od osób stale zamieszkuj¹cych na terenie gm. G³ówczyce.
§3
Poboru op³aty miejscowej dokonuj¹ osoby upowa¿nione przez wójta, którym z tego tytu³u przys³uguje prowizja brutto w wysokoci 10 % zainkasowanych kwot
op³aty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.

Zwalnia siê z op³aty targowej:
 inwalidów I i II grupy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5

1268

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.

UCHWA£A Nr 86/403/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 14 listopada 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki
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UCHWA£A Nr 88/405/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty miejscowej na 2002
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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,

w sprawie poboru inkasa za nale¿noci pieniê¿ne od
³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatków i op³at
lokalnych oraz nale¿noci z tytu³u wiadectw pochodzenia zwierz¹t.
Na podstawie art. 18 pkt 8 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, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) i art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.  Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa podatków stano-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1268, 1269

 2634 

wi¹cych ³¹czne zobowi¹zanie pieniê¿ne, podatków i op³at
lokalnych oraz nale¿noci z tytu³u wiadectw pochodzenia zwierz¹t.
§2
Pobór podatku od nieruchomoci, zobowi¹zania pieniê¿nego oraz nale¿noci z tytu³u wiadectw pochodzenia zwierz¹t dokonuj¹ so³tysi lub inne osoby upowa¿nione przez Wójta, którym z tego tytu³u przys³uguje prowizja
brutto w wysokoci:
 10% zainkasowanych kwot podatku od nieruchomoci oraz zobowi¹zania pieniê¿nego (maksymalna
kwota pobrana w drodze inkasa od jednego podatnika nie mo¿e przekroczyæ 2 500,-z³ w jednej racie
podatku),
 50% zainkasowanych kwot od wiadectw pochodzenia zwierz¹t,
 50% zainkasowanych kwot podatku od posiadania
psów,
 50% zainkasowanych kwot op³aty targowej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 115/309/2000 Rady Gminy w
G³ówczycach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie poboru
inkasa za nale¿noci pieniê¿ne od ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatków i op³at lokalnych oraz nale¿noci z tytu³u wiadectw pochodzenia zwierz¹t.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

1269
UCHWA£A Nr XXI/230/2001
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w
zwi¹zku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r.
Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058;z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r.
Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz § 1 pkt 1 Roz-

porz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika
2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,45 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,57 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,37 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) od budynków letniskowych  5,60 z³,
b) od budynków zajêtych na potrzeby w³asne podatnika i cz³onków jego rodziny (budynki gospodarcze i gara¿e wolnostoj¹ce) na dzia³kach letniskowych  5,60 z³,
c) od budynków zajêtych na potrzeby w³asne podatnika i cz³onków jego rodziny (budynki gospodarcze i gara¿e wolnostoj¹ce) na dzia³kach budowlanych  4,07 z³,
d) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,60 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci, z zastrze¿eniem
pkt-u 6,
6) od budowli wykorzystanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych,
ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów,
ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  1% ich wartoci,
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni  0,57 z³,
b) pod budownictwo mieszkaniowe od 1 m2 powierzchni  0,08 z³,
c) stanowi¹cych dzia³ki letniskowe od 1 m 2 powierzchni  0,09 z³,
d) stanowi¹cych dzia³ki rolne i czêci dzia³ek u¿ytkowane rolniczo z wy³¹czeniem dzia³ek letniskowych, pod budownictwo mieszkaniowe i dzia³alnoæ gospodarcz¹ od 1 m2 powierzchni  0,07 z³,
e) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,08 z³,
f) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 i z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych
na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni  0,05 z³,
g) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 2,84 z³.
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Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Nieruchomoci lub ich czêci zajête na prowadzenie
zak³adów us³ugowych w bran¿ach:
 szewskiej,
 fryzjerskiej,
 zegarmistrzowskiej,
 szklarskiej,
 kowalskiej,
 tapicerskiej,
 krawieckiej,
 RTV i AGD.
2. Nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Sulêczyno bez nieruchomoci wydzier¿awionych i wydanych
w posiadanie lub zarz¹d.

UCHWA£A Nr XXI/231/2001
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 14 listopada 2001 r.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XVI/152/2000 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski

Od 3,5 tony
do 5,5 tony w³¹cznie
Powy¿ej 5,5 tony
do 9 ton w³¹cznie
Powy¿ej 9 ton

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku w
Gminie Sulêczyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w
zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z
1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058;z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r.
Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

Wyprodukowanych
do 31 grudnia 1980 roku

Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 roku
bez katalizatora

Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 roku
z katalizatorem

510,00 z³

460,00 z³

410,00 z³

680,00 z³

620,00 z³

560,00 z³

810,00 z³

740,00 z³

670,00 z³

2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12 ton
13 ton
14 ton
15 ton

13 ton
14 ton
15 ton
18 ton

15 ton
17 ton
19 ton
21 ton
23 tony
25 ton

17 ton
19 ton
21 ton
23 ton
25 ton
26 ton

STAWKA PODATKU
O jezdna ( osie jezdne )
Inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia osi jezdnych
pneumatycznym
uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
600,00 z³
700,00 z³
700,00 z³
800,00 z³
800,00 z³
900,00 z³
900,00 z³
1.100,00 z³
Trzy osie
1.100,00 z³
1.200,00 z³
1.200,00 z³
1.300,00 z³
1.300,00 z³
1.400,00 z³
1.400,00 z³
1.500,00 z³
1.500,00 z³
1.600,00 z³
1.600,00 z³
1.700,00 z³
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23 tony
25 ton
27 ton
29 ton
31 ton

25 ton
27 ton
29 ton
31 ton
32 tony

Cztery osie i wiêcej
1.400,00 z³
1.500,00 z³
1.600,00 z³
1.700,00 z³
1.800,00 z³

1.500,00 z³
1.600,00 z³
1.700,00 z³
2.200,00 z³
2.200,00 z³

3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
STAWKA PODATKU

Wyprodukowanych
do 31 grudnia 1980 roku
320,00 z³
350,00 z³

O nacisku na siod³o do 1 tony
O nacisku na siod³o pow.1 tony

Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 roku
270,00 z³
310,00 z³

4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa ,
ci¹gnik balastowy + przyczepa ( w tonach )
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12 ton
18 ton
25 ton
31 ton

18 ton
25 ton
31 ton
40 ton

36 ton
40 ton

40 ton
44 tony

STAWKA PODATKU
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
2 osie
1.000,00 z³
1.200,00 z³
1.400,00 z³
1.300,00 z³
3 osie
1.400,00 z³
1.600,00 z³

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1.200,00 z³
1.400,00 z³
1.600,00 z³
1.700,00 z³
1.600,00 z³
2.250,00 z³

5) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:

o masie ca³kowitej od 7 ton do 10 ton
o masie ca³kowitej 10  12 ton

STAWKA PODATKU
Wyprodukowane
do 31 grudnia 1980 roku
300,00 z³
350,00 z³

Wyprodukowane
po 31 grudnia 1980 roku
270,00 z³
310,00 z³

6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy/
w tonach )

nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12 ton

18 ton

STAWKA PODATKU
o jezdna ( osie jezdne )
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
1 o
350,00 z³

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

400,00 z³
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18 ton
25 ton

25 ton
28 ton

23 tony
28 ton
33 tony
38 ton

28 ton
33 tony
38 ton
44 tony

36 ton
38 ton

38 ton
44 tony

400,00 z³
450,00 z³

450,00 z³
500,00 z³

400,00 z³
600,00 z³
800,00 z³
1.000,00 z³

500,00 z³
800,00 z³
1.200,00 z³
1.500,00 z³

700,00 z³
900,00 z³

900,00 z³
1.200,00 z³

2 osie

3 osie

7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

mniejszej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

STAWKA PODATKU
Wyprodukowanych
do 31 grudnia 1980 roku
1.000,00 z³
1.300,00 z³

2. Zwalnia siê od podatku, o którym mowa w ust.1 rodki transportowe u¿ywane dla realizacji zadañ ustawowych i statutowych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych i stanowi¹cych ich rodki trwa³e z wy³¹czeniem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XVI/153/2000 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
rodków transportowych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski

1271
UCHWA£A Nr XXI/232/2001
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia i okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe nie
objête przepisami o op³acie skarbowej oraz zasad poboru i terminów jej p³atnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w
zwi¹zku z art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.

Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 roku
900,00 z³
1.170,00 z³

Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z
1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058;z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r.
Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 14, poz. 124) i § 1
pkt 3 lit. c Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18
padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy
Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce
czynnoci urzêdowe:
1) wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dot. budowy domków letniskowych
i rekreacyjnych ca³orocznych w kwocie 115,00 z³;
2) wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 65,00 z³;
3) sporz¹dzenie testamentu przez Przewodnicz¹cego
Zarz¹du lub Sekretarza Gminy w kwocie 30 z³;
4) dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 100,00 z³;
5) dokonanie zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej w kwocie 50,00 z³.
§2
Obowi¹zek uiszczenia op³aty, o której mowa w § 1 powstaje z chwil¹ wykonania danej czynnoci. Jej zap³ata
nastêpuje gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XVII/165/2000 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia i okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyj-
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nej za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej oraz zasad poboru i terminów jej p³atnoci.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski

wykorzystanych na cele rolnicze od 1 m 2 powierzchni
u¿ytkowej  0,04 z³,
b) pod jeziorami, gruntów zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,28 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,07 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XX/158/2000 z dnia 21 grudnia
2000 r. w sprawie podatku od nieruchomoci.

1272

§3

UCHWA£A Nr XXVI/195/2001
Rady Gminy Subkowy
z dnia 14 listopada 2001 r.

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

w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444;
z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058;z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1371) Rada Gminy Subkowy po zasiêgniêciu opinii
Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Subkowy:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby ¿yciowe osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  14,08 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  7,84 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  4,-z³.
5) od budowli 2% ich wartoci,
6) od powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,48 z³.
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik

1273
UCHWA£A Nr XXVI/196/2001
Rady Gminy Subkowy
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444;
z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058;z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1371) Rada Gminy Subkowy po zasiêgniêciu opinii
Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Budynki lub ich czêci nie zamieszkane ani nie u¿ytkowane w jakikolwiek inny sposób z powodu z³ego stanu technicznego.
2. Budynki lub ich czêci zajête na:
a) przedszkola,
b) biblioteki publiczne,
c) potrzeby gminnych orodków kultury. sportu i rekreacji z wyj¹tkiem czêci wykorzystanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
d) rodowiskowe domy samopomocy,
e) budynki stanowi¹ce w³asnoæ Gminy zajête na remizy ochotniczych stra¿y po¿arnych i wietlice wiejskie,
f) grunty zwi¹zane z budynkami, o których mowa w
lit. a, b, c, d, e.
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3. Budynki komunalne oraz grunty oddane w u¿ytkowanie lub dzier¿awê na podstawie umowy zawartej z Gmin¹, które nie znajduj¹ siê w trwa³ym zarz¹dzie.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik

1274
UCHWA£A N r XXVI/197/2001
Rady Gminy Subkowy
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444;
z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058;z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1371) Rada Gminy Subkowy po zasiêgniêciu opinii
Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Subkowy:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 tony w³¹cznie  540 z³, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 1 lit. a,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  840 z³, z
zastrze¿eniem ust. 3 pkt I lit. b,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.200 z³, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 1 lit. c.
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  2.124 z³.
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  1.380 z³, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.680 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2.208 z³.
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego  1.200 z³, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 3.
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.128 z³,
b) powy¿ej 36 ton  1.488 z³,
7) od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia,
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  1380 z³, z zastrze¿emem
ust. 3 pkt 4 lit. a,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.500 z³, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 4 lit. b.
2. Stawki ustalone w ust. 1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do
danego rodka transportowego nie mog¹ byæ ni¿sze
od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w
za³¹czniku nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
3. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w
wysokoci:
1) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 1:
a) lit. a  450 z³,
b) lit. b  750 z³,
c) lit. c  1.140 z³.
2) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3  1.320 z³,
3) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5  1.140 z³,
4) dla rodków transportowyeh, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
a) lit. a  1.320 z³,
b) lit.b  1.440 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XX/157/2000 Rady Gminy Subkowy z dnia 21 gradnia 2000 r. w sprawie podatku od
rodków transportowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik

1275
UCHWA£A Nr XXVI/199/2001
Rady Gminy Subkowy
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów i op³aty targowej w Gminie Subkowy,
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wprowadzenia op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe na 2002 r. oraz uregulowania innych
spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) i
art. 14, art. 18 uraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31,
Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770,
Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983, Nr 160, poz. 1058;z 2000 r. Nr 88, poz. 983,
Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy Subkowy po
zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia
Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê stawkê podatku od posiadanych psów w
Gminie Subkowy w wysokoci 25 z³otych rocznie od
jednego psa.
2. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê od osób
prowadz¹cych samodzielne gospodarstwo domowe 
od jednego psa.
§2
Podatek od posiadania psów  zwany dalej podatkiem
 wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie do dnia 31
marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym
terminie, to wówczas wp³aca podatek w ci¹gu jednego
miesi¹ca od daty nabycia psa, jeli podatku od posiadania tego psa za dany rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.

§7
Wprowadza siê w Gminie Subkowy op³atê administracyjn¹:
1) za wydanie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) wypisu w wysokoci  20 z³,
b) wyrysu w wysokoci  40 z³,
2) za uzgodnienie projektów technicznych sieci wodnych i kanalizacyjnych, z wy³¹czeniem spraw budownictwa mieszkaniowego, w wysokoci  30 z³.
§8
1. Osoba (strona)¿¹daj¹ca czynnoci wymienionej w § 7
uiszcza op³atê administracyjn¹ w nale¿nej wysokoci
 przed dokonaniem tej czynnoci.
2. Op³aty administracyjnej okrelonej w § 7 nie pobiera
siê od czynnoci urzêdowych zleconych przez organy
Gminy Subkowy.
3. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê na konto Urzêdu
Gminy w Subkowach.
§9
Podatek od posiadania psów, op³ata targowa i op³ata
administracyjna podlegaj¹  w zakresie nie unormowanym niniejsz¹ uchwa³¹ w³aciwym przepisom prawa, zawartym zw³aszcza w wy¿ej wymienionej ustawie o podatkach i op³atach lokalnych.
§ 10
Traci moc uchwa³a Nr XX/156/2000 Rady Gminy Subkowy z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów i op³aty targowej w Gminie Subkowy, wprowadzenia w niej op³aty
adtninistracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe oraz uregulowania innych spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§3
Podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci stawki przypadaj¹cej za dany rok od posiadania psa nabytego po
dniu 30 czerwca danego roku, jeli podatku od posiadania psa za dany rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.
§4
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku od
ich posiadania prowadz¹ w³aciwi so³tysi i im podatnicy
wp³acaj¹ podatek bez wezwania w terminach okrelonych
w § 2 i 3.
§5
Okrela siê wysokoæ dziennej stawki op³aty targowej
na terenie Gminy Subkowy przy sprzeda¿y towaru niezale¿.nie od bran¿y w wysokoci 15 z³otych.
§6
Upowa¿nia siê so³tysów poszczególnych wsi oraz pracownika Urzêdu Gminy w Subkowach zajmuj¹cego siê
sprawami zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ do
pobierania dziennej stawki op³aty targowej.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik

1276
UCHWA£A Nr XXVI/200/2001
Rady Gminy Subkowy
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego w Gminie Subkowy na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samon¹dzie 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm. z 1994 r.
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Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz
z 2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada Gminy Subkowy po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i
Porz¹dku Publicznego uchwala co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 573) obni¿a siê
z kwoty 37,19 z³ za 1 q ¿yta do kwoty 34,19 z³ za 1 q ¿yta.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po uplywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik

1277
UCHWA£A Nr XXVI/201/2001
Rady Gminy Subkowy
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty za wodê pobran¹ z wodoci¹gów zaopatrzenia wsi i op³aty za odprowadzanie cieków do sieci kanalizacyjnej w Gminie Subkowy.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, zm.: Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i z
1998 r. Nr 106, poz. 668) w zwi¹zku z art. 18, ust. 2 pkt 15
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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971)
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego  Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê za wodê pobran¹ z wodoci¹gów zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodê na obszarze gminy
Subkowy w wysokoci 2.25 z³/m3.
2. W przypadku korzystania z kanalizacji sieciowej przy
odprowadzaniu cieków cenê wody okrelon¹ w ust.
1 podwy¿sza siê o 100 %.
3. Kwota wymieniona w § 1 ust. 1 nie zawiera podatku
VAT.
§2
Op³ata dotyczy wody pobranej z wodoci¹gów zarz¹dzanych i eksploatowanych przez Zarz¹d Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XX/159/2000 Rady Gminy Subkowy z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalania op³a-
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ty za wodê pobran¹ z wodoci¹gów zaopatrzenia wsi na
obszarze gminy Subkowy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik

1278
UCHWA£A Nr XXVII/128/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971),
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), w zwi¹zku
z Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystyczengo z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r.
(M.P. Nr 35, poz. 573) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê ¿yta okrelon¹ w komunikacie
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 573) do kwoty 28,-z³ za
1 q  przyjmowan¹ jako podstawê do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Borzytuchom w 2002 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 roku
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

1279
UCHWA£A Nr XXVII/129/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
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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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971),
art. 5, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze
zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§3
Traci moc uchwa³a nr XXI/93/2000 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,38 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena,z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  12,50 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  2,81 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
6) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0, 53 z³,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.11.1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z
1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych na cele rolnicze  0,03 z³,
8) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni  3,28 z³,
9) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych gruntów  0,06 z³.
§2
Zwolnieniu od podatku od nieruchomoci podlegaj¹:
1) nieruchomoci wykorzystywane przez:
 gminn¹ bibliotekê i gminny orodek kultury,
 wietlice i kluby wiejskie przekazane przez Radê Gminy na potrzeby samorz¹du wiejskiego,
 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne,
2) nieruchomoci, których w³acicielami s¹ osoby w wieku powy¿ej 80 lat mieszkaj¹ce samotnie,
3) grunty oznaczone w rejestrze gruntów symbolem Lz
(grunty pod zalesienie) bêd¹ce w posiadaniu rolników,
z wyjatkiem gruntów Lz zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹.

1280
UCHWA£A Nr XXVII/130/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) art. 14
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)
Rada Gminy uchwala:
§1
Ustala siê roczne stawki w podatku od posiadania psów
na terenie gminy Borzytuchom w wysokoci 18 z³ za ka¿dego psa.
§2
Ustala siê roczn¹ stawkê w podatku od posiadania jednego psa przez emeryta lub rencistê w wysokoci 9,-z³.
§3
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek okrelonych w § 1 i § 2 je¿eli w³aciciel wszed³ w posiadanie
psa po dniu 30 -tym czerwca roku podatkowego.
§4
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
30-go czerwca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch
tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa w kasie urzêdu Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXI/94/2000 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie podatku
od posiadania psów.
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§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§7

4)

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002r. po
uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

5)

1281
UCHWA£A Nr XXVII/131/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971),
art. 10, art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  579,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  685,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  1.100,00 z³,
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  1.200,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  870,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy  1.500,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.350,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.400,00 z³,
3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  1.542,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.300,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy  1.500,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.650,00 z³,

6)

7)

8)

9)

10)
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c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.800,00 z³,
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  1.100,00 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.300,00 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.400,00 z³,
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do uzywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  500,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.542,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.600,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.700,00 z³,
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.542,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.678,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.700,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.500,00 z³,
od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  197,00 z³,
od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  900,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  900,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.050,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.100,00 z³,
 o liczbie osi trzy  750,00 z³,
od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  900,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  1.150,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.150,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.300,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.000,00 z³ ,
od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.163,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.500,00 z³.
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§2

1282

1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okresla w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie  600,00 z³,
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  735,00 z³,
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.150,00 z³,
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1.150,00 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.350,00 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.450,00 z³,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  247,00 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1.213,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.550,00 z³,
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  434,00 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  514,00 z³,
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  825,00 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  825,00 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  975,00 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.050,00 z³ ,
c) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  147,00,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  872,00,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.125,00.

UCHWA£A Nr LVII/128/2001
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 16 listopada 2001 r.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

w sprawie ustalenia podatku rolnego w 2002 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 6,
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272
i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r.
Nr 81, poz. 875) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35 z 2001 r. poz. 573), Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego w 2002 r. wynosi 90,00 z³ co stanowi równowartoæ pieniê¿n¹ 2,50
kwintala ¿yta, obliczony wed³ug redniej ceny skupu ¿yta
za pierwsze trzy kwarta³y roku 2001 r., ustalonej w wysokoci 36,00 z³ na podstawie komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. og³oszonego w Monitorze Polskim z 2001 r. Nr 35, poz. 573.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XL/140/2000 Rady Gminy w
Kosakowie z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
podatku rolnego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz

1283
UCHWA£A Nr LVII/130/2001
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomosci na obszarze gminy
Kosakowo obowi¹zuj¹cych w 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
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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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz na podstawie
art. 2 ust. 1 art. 3 ust. 1 art. 4, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 9
ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r.
Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz.668, Nr 146, poz. 954
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115), w zwiazku z 1 pkt.1 rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach
i oplatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czesci: 0,49 z³
za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¹ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem budynków przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej: 16,83 z³ za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym: 4,00 z³ za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci: 5,29 z³ za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli: 2% ich wartoci,
6) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych: 3,28 z³,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzialalnoæ rolnicza lub lena, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi: 0,60 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 i z 1994 r. Nr 1,
poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz.409) wykorzystywanych na cele rolnicze: 0,06 zl.
c) gruntów pozosta³ych: 0,09 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) gminne jednostki organizacyjne i Ochotnicza Stra¿
Po¿arna za grunty, budowle i budynki lub ich czêci
bêd¹ce w ich posiadaniu i wykorzystywane na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci statutowej,
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2) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi,
3) grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem Lz
(grunty zadrzewione, zakrzaczone), bêd¹ce w posiadaniu, w³adaniu podatników podatku rolnego.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XL/138/2000 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci rocznych stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na obszarze Gminy Kosakowo.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzenim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz

1284
UCHWA£A Nr LVII/131/2001
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na obszarze Gminy Kosakawo obowi¹zuj¹ce w 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 10,
ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31,
Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86,
Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z
1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107,
poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz.668,
Nr 146, poz. 954 Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z
1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w 2002 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia i w zale¿noci od roku produkcji:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc:
 1994 r. i wczeniej
 942,00 z³
 1995 r. i póniej
 742,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
 1994 r. i wczeniej
 1.581,00 z³
 1995 r. i póniej
 1.381,00 z³
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2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 t do 3,5 t w³¹cznie w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej
 600,00 z³
 1995 r. i póniej
 494,00 z³
b) powy¿ej 5,5 t do 9,00 t w³¹cznie w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej
 1,000,00 z³
 1995 r. i poni¿ej
 900,00 z³
c) powy¿ej 9,00 t poni¿ej 12,00 ton w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej
 1.200,00 z³
 1995 r. i póniej
 1.100,00 z³
d) równej lub wy¿szej 12,00 ton w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej
 2.000,00 z³
 1995 r. i póniej
 1,716,00 z³
3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przygotowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 i poni¿ej 12,04 ton w zale¿noci od toku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej
 1.400,00 z³
 1995 r. i póniej
 1.300,00 z³
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej
 1,770,00 z³
 1995 r. i póniej
 1,600,00 z³
c) powy¿ej 36 ton w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:

 1994 r. i wczeniej
 2.290,00 z³
 1995 r. i póniej
 2,000,00 z³
4) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 t i poni¿ej 12 ton
 1.200,00 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
b) od 12 t do 36 t w³¹cznie
 1.400,00 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
c) powy¿ej 36 t
 1.770,00 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XL/139/2000 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych.
§4
Uchwa³a wchodzi w tycie z dniem 1 stycznia 2002 r. po
uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz
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