DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 15 stycznia 2002 r.
Nr 4

TREÆ:
Poz.:
UCHWA£Y:
52

 Nr 28/III/2001 Rady Miasta i Gminy w Miastku z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Wêgorzynko  S³upska ................................................................................ 150

53

 Nr XXXVII/269/2001 Rady Miejskiej w Cz³uchowie z dnia 11 wrzenia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy ....................................................................................................................................................................... 154

54

 Nr XLII/335/01 Rady Miasta w Kocierzynie z dnia 17 padziernika 2001 roku w sprawie nadania nowej
nazwy ulicy ............................................................................................................................................................... 168

POROZUMIENIE:
55

 Nr 203/UM/DF/DPS/2001 zawarte w dniu 21 grudnia 2001 r. pomiêdzy Zarz¹dem Województwa Pomorskiego a Zarz¹dem Powiatu Kartuskiego ....................................................................................................................... 168

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE:
56

 Nr XLIII/270/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej ............................... 169

57

 Nr XLIII/271/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Debrzno .................................................................................... 171

UCHWA£Y RADY GMINY BORZYTUCHOM:
58

 Nr XXVIII/139/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy Borzytuchom ....................................................................................................... 173

59

 Nr XXVIII/140/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia zasad polityki czynszowej na terenie gminy
Borzytuchom ............................................................................................................................................................ 175

60

 Nr XXVIII/143/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXVII/129/01 z dnia 14 listopada
2001 r. dotycz¹cej podatku od nieruchomoci ....................................................................................................... 175

UCHWA£Y RADY GMINY W KOCZALE:
61

 Nr XXXII/201/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Kocza³a ................................................................................................................ 176

62

 Nr XXXII/202/01 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uznania niektórych obszarów za u¿ytki ekologiczne ......... 178

UCHWA£A RADY MIASTA HELU:
63

 Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek Nr 35/6, 35/7, 37/5, 37/6, 37/8 ÷ 37/14, przy ul. Dworcowej w Helu ...... 179

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 52

 150 
UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W USTCE:

64

 Nr XIII/73/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przyjêcia gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zwania problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Ustka na rok 2002 ............................................................. 181

65

 Nr XIII/74/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIII/80/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie op³aty administracyjnej .......................................................................................................................... 184

66

 Nr XIII/75/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr I/2/2000 Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie op³aty targowej ............................................................................................ 185

67

 Nr XIII/76/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr I/3/2001 Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie wydzielenia na drogach publicznych w obrêbie miasta Ustki obszaru
p³atnego parkowania niestrze¿onego oraz wprowadzenia op³at i ustalenia sposobu ich pobierania w okresie
od 1 czerwca do 30 wrzenia .................................................................................................................................. 185

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAÑSKU:
68

 z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zmian w sk³adzie Sejmiku Województwa Pomorskiego ............................... 186

UCHWA£Y:
69

 Nr XXVIII/462/2002 Rady Miasta Sopotu z dnia 11 stycznia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia planu sieci
publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Sopocie ............................................................................................... 186

70

 Nr XLIV/350/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Malborskiego ........................................................................................................................................................... 186

71

 Nr XXXVII/249/01 Rady Gminy Sierakowice z dnia 18 wrzenia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gowidlino czêæ dzia³ki nr 421/1 gmina Sierakowice ..................... 198

52
UCHWA£A Nr 28/III/2001
Rady Miasta i Gminy w Miastku
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Wêgorzynko-S³upska.
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; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz na podstawie art. 8
ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miasta i Gminy w Miastku uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Wêgorzynku, zmianê miejscowego

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.
Miastka, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXVI/114/88 Rady
Miasta i Gminy w Miastku z dnia 30 maja 1988 r. (Dz. Urz.
Woj. S³upskiego Nr 2, poz. 2 z 18 lutego 1991 r.), dla obszaru okrelonego na rysunku zmiany planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
§2
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹ Wêgorzynko-S³upska miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:500.
§3
1. Ustalenia graficzne rysunku planu, poza rozmieszczeniem sieci infrastruktury technicznej, które jest orientacyjne i propozycjami rozwi¹zañ fragmentów jezdni,
obowi¹zuj¹ w dok³adnoci mo¿liwej do odczytania w
skali rysunku.
2. Przez u¿yte w uchwale okrelenie tereny nale¿y rozumieæ tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, rozgraniczone liniami o gruboci 2
mm. Wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku pokrywania siê linii z granic¹ ewidencyjn¹ nieruchomoci, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy.
3. Zakres obowi¹zywania podzia³ów i rozgraniczeñ we-
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wnêtrznych terenów okrelony jest w ustaleniach dla
poszczególnych terenów.
Rozdzia³ 2
Ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania
terenów oraz kszta³towania zabudowy
§4
Dla terenów wyodrêbnionych na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce przeznaczenia, zasady zagospodarowania i kszta³towania zabudowy:
1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 podzia³y wewnêtrzne zgodne z aktualnymi w³asnociami;
 funkcji mieszkaniowej na poszczególnych dzia³kach
mo¿e towarzyszyæ funkcja us³ugowa, nieuci¹¿liwa dla
s¹siednich dzia³ek i, ze wzglêdu na bezporednie dojazdy z ul. S³upskiej, nie generuj¹ca ruchu samochodowego;
 miejsca postoju samochodów w granicach dzia³ek;
 zabudowa parterowa lub jednopiêtrowa z poddaszem
u¿ytkowym, dachy symetryczne, dwu-, lub wielospadowe, o nachyleniu po³aci pod k¹tem 30°-50°;
 powierzchnie zabudowy na poszczególnych dzia³kach
rozgraniczonych do 300 m2;
 nieprzekraczalne granice zabudowy uwzglêdniaj¹ odleg³oæ od drogi i dopuszczaln¹ odleg³oæ dla zabudowy od granicy lasu;
 istniej¹ca zabudowa po³o¿ona w odleg³oci mniejszej
ni¿ 30 m od granicy lasu mo¿e byæ zachowana;
 powierzchnia zabudowy na dzia³ce rozgraniczonej,
obejmuj¹cej dzia³ki ewidencyjne nr 32/4 i 32/5, po³o¿one w.w. pasie, mo¿e byæ powiêkszona, po uzyskaniu przez inwestora zgody nadlenictwa w Dretyniu, o
powierzchniê do 100 m2;
 istniej¹ca zabudowa, w przypadku przebudowy, powinna, stosownie do jej zakresu, spe³niaæ wymagania ustalane dla nowej zabudowy;
 w pasie o szerokoci co najmniej 25 m od granicy z ul.
S³upsk¹ powinna byæ zachowana i rozwijana zieleñ
(drzewa i krzewy);
 na granicach miêdzy dzia³kami oraz na granicy z terenem 2U dopuszczalne, w miejsce ogrodzeñ, ekrany
akustyczne o wys. do 2 m, obsadzane pn¹czmi;
 wzd³u¿ granicy z terenem lenym 4ZL pas techniczny
o szerokoci 5 m  s³u¿ebnoæ w zakresie sieci infrastruktury technicznej dla przyleg³ych dzia³ek.
2U  teren us³ug z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej
 dojazdy z ulic 03KD i 04KD; dopuszczalne zachowanie
jednego dojazdu bezporedniego z ul. S³upskiej tylko
do istniej¹cego budynku mieszkalnego;
 miejsca postojowe dla funkcji us³ugowej i mieszkaniowej, w granicach terenu;
 wzd³u¿ granicy z terenem 3MN/U pas techniczny o szerokoci 5 m  s³u¿ebnoæ w zakresie sieci infrastruktury technicznej dla przyleg³ego terenu 1MN: pas techniczny mo¿e byæ wydzielony, jako odrêbna dzia³ka, po
poszerzeniu do 6 m;
 w pasie o szerokoci co najmniej 25 m od granicy z ul.
S³upsk¹ powinna byæ zachowana i rozwijana zieleñ
(drzewa i krzewy);
 czêci istniej¹cych na dzia³ce nr 33/8 budynków, znajdu-
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j¹ca siê w w.w. pasie, powinna byæ zlikwidowana w
przypadku istotnej przebudowy tego budynku lub w
przypadku realizacji zagospdarowania ca³ego terenu;
 zagospodarowanie terenu powinno byæ realizowane
na podstawie koncepcji zagospodarowania ca³oci terenu lub co najmniej czêci oddzielonych na rysunku
planu lini¹ podzia³u wewnêtrznego;
 zabudowa parterowa lub jednopiêtrowa z symetrycznymi dachami dwu- lub wielospadowymi, o nachyleniu po³aci pod k¹tem 30°-50°; zabudowa mo¿e mieæ
tak¿e formê spójnego kompozycyjnie zespo³u bry³ prostopad³ociennych, o wysokoci j.w., z dominuj¹cym
dachem nad g³ówn¹ czêci¹;
 istniej¹ca zabudowa przy przebudowie powinna byæ
dostosowana do w.w. wymogów;
3 MN/U  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami;
 teren mo¿e byæ dzielony na dzia³ki wg okrelonych na
rysunku planu granic wewnêtrznego podzia³u lub na
dzia³ki stanowi¹ce po³¹czenie nie wiêcej, ni¿ dwóch
przyleg³ych dzia³ek;
 linie wewnêtrznego podzia³u obowi¹zuj¹ z dok³adnoci¹ do 3 m w obie strony;
 dzia³ka nr 32/14 nie mo¿e funkcjonowaæ samodzielnie,
lecz tylko w po³¹czeniu z jedn¹ z dzia³ek przyleg³ych, z
któr¹ musi stanowiæ ca³oæ funkcjonaln¹;
 powierzchnia zabudowy na poszczególnych dzia³kach
do 300 m2; przy ³¹czeniu dzia³ek powierzchnia zabudowy mo¿e byæ podwojona;
 zabudowa istniej¹ca w odleg³oci 30 m od granicy lasu
mo¿e byæ zachowana, bez mo¿liwoci rozbudowy;
 zabudowa mieszkalna w g³êbi dzia³ek, us³ugowa w czêci frontowej;
 zabudowa us³ugowa i gospodarcza mo¿e byæ po³¹czona z budynkiem mieszkalnym;
 zabudowa us³ugowa i gospodarcza mo¿e byæ usytuowana przy granicy z dzia³k¹ s¹siedni¹ tylko za zgod¹
s¹siada, a przybudowywany na s¹siedniej dzia³ce budynek powinien nawi¹zywaæ architektonicznie do wczeniej lub równolegle realizowanego  za minimalny
warunek nawi¹zania nale¿y uwa¿aæ dachy o takim samym nachyleniu i pokryciu po³aci;
 zabudowa parterowa lub jednopiêtrowa z poddaszem
u¿ytkowym, dachy symetryczne, dwu-, lub wielospadowe, o nachyleniu po³aci pod k¹tem 30°-50°;
 k¹t nachylenia po³aci na budynkach gospodarczych i
us³ugowych których szerokoæ przekracza 12 m mo¿e
byæ zmniejszony do 25°;
 na granicach miêdzy dzia³kami oraz na granicy z terenem 2U dopuszczalne, w miejsce ogrodzeñ, ekrany
akustyczne o wys. do 2 m, obsadzane pn¹czami;
4ZL  teren zieleni lenej
5U  teren us³ug, zwi¹zanych z obs³ug¹ podró¿nych;
w programie: stacja paliw, parkingi, w tym parking dla
du¿ych samochodów ciê¿arowych, motel, obiekty gastronomiczne, handlowe itp. oraz inne obiekty zaplecza ruchu samochodowego;
teren podzielony jest rozgraniczeniem wewnêtrznym
na czêci, z przeznaczeniami, zgodnie z oznaczeniami
na rysunku planu, na:
1) (KS)  stacjê paliw:
 docelowa zmiana organizacji ruchu z likwidacj¹ bezporedniego po³¹czenia z ul. S³upsk¹;
 w wewnêtrznym uk³adzie dróg po³¹czenie z parkingiem
(KP);
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 zalecana rozbudowa o us³ugi; mo¿liwoæ wydzielenia
jednej lub dwóch dzia³ek na us³ugi wzd³u¿ ulicy 05KD;
 zasady kszta³towania zabudowy jak dla terenu 2U;
 wiata stacji paliw, tak¿e w przypadku przebudowy,
mo¿e przekraczaæ oznaczone linie zabudowy;
2) (KP)  parking dla samchodów osobowych i ciê¿arowych, z zapleczem, jak myjnie i urz¹dzenia sanitarne:
 dopuszczalna lokalizacja obiektu gastronomicznego;
 zasady kszta³towania zabudowy jak dla terenu 2U;
 dojazd z ulicy 05 KD oraz po³¹czenie z ulic¹ 03 KD przez
teren stacji paliw;
 nie wyklucza siê mo¿liwoci dodatkowego po³¹czenia
z ul. S³upsk¹, jeli taka mo¿liwoæ, zaaprobowana przez
zarz¹dcê drogi krajowej, zostanie wykazana, po ustaleniu rozwi¹zania skrzy¿owania obejcia tej drogi z ulic¹;
3) (UT)  teren us³ug turystycznych, w programie motel i gastronomia:
 dojazd z ulicy 05KD, dostêp pieszy z ul. S³upskiej przez
teren 8ZI pieszym przejciem (KX); pow. zabudowy do
1500 m2;
 teren (UT) mo¿e byæ powiêkszony o przyleg³¹ czêæ
terenu 8ZI, po skablowaniu odpowiednich odcinków
istniej¹cych lini elektroenergetycznych 15KV; na rysunku planu oznaczono lini¹ podzia³u wewnêtrznego maksymalny zasiêg terenu do przy³¹czenia oraz nieprzekraczln¹ liniê zabudowy tego terenu, z dodatkow¹ pow.
zabudowy do 500 m2,
 zabudowê o wyj¹tkowym, ze wzglêdu na ekspozycjê,
znaczeniu architektonicznym, powinien tworzyæ jeden
budynek lub zwarta kompozycyjnie grupa bydynków z
symetrycznymi dachami cztero- lub wielospadowymi,
krytymi dachówk¹ ceramiczn¹, z (po¿¹danym) akcentem architektonicznym w najwy¿szym punkcie;
 zabudowa parterowa w stosunku do wy¿szej czêci
terenu w obrysie murów;
 przy granicy z terenem 6U£ powinny by posadzone
wysoko rosn¹ce drzewa, os³aniaj¹ce podstawê wie¿y
antenowej;
 w przypadku przy³¹czenia czêci terenu 8ZI, pas terenu o szerokoci 30 m wzd³u¿ ul. S³upskiej powinien
byæ zadrzewiony;
4 (ZI)  zieleñ izolacyjn¹ pod liniami elektroenergetycznymi;
w przypadku objêcia ca³ego terenu 5U jednym wspólnym zagospodarowaniem:
 granice podzia³ów wewnêtrznych mo¿na traktowaæ
jako orientacyjne, zachowuj¹c jednak ogóln¹ zasadê
podstawowych przeznaczeñ poszczególnych czêci
terenu;
 w granice terenu powinna zostaæ w³¹czona, jako droga wewnêtrzna, ulica 05KD, na odcinku przylegaj¹cym
do terenu 5U, ale z zachowaniem planowanych wlotów i publicznej dostêpnoci na ca³ej d³ugoci;
w przypadku odrêbnych realizacji zagospodarowania,
rozgraniczenia wewnêtrzne nale¿y traktowaæ jako jednoznaczne rozgraniczenia terenów, o których mowa w
§ 3 ust. 2;
6 U£  teren techniczny us³ug ³¹cznoci, stacja przekanikowa:
 dostêp z ulicy 05KD bezporednio lub przez teren 7ZI;
 wzd³u¿ ogrodzenia zielona os³ona podstawy wie¿y 
zadrzewienie izolacyjne;
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 ewentualna zabudowa, o dopuszczalnej pow. do
150 m2, parterowa, z symetrycznym dachem czterospadowym, o nachyleniu po³aci pod k¹tem 30°-40°, krytym dachówk¹;
7 ZI  teren zieleni izolacyjnej;
 zadrzewienie wysokie;
 mo¿liwoæ zachowania istniej¹cej dogi dojazdowej do
terenu 6U£;
8 ZI  teren zieleni izolacyjnej pod liniami elektroenergetycznymi, z przejciem pieszym (KX);
 czêæ terenu, oddzielona lini¹ wewnêtrznego podzia³u
mo¿e byæ, po ewentualnym skablowaniu linii, przeznaczona na powiêkszenie przyleg³ego terenu (UT), zabudowa tej czêci terenu nie mo¿e przekroczyæ oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy, a pas o szerokoci 30 m wzd³u¿ ul. S³upskiej powinien byæ zadrzewiony;
9 MN/U  teren zabudowy jednorodzinnej z us³ugami;
 ustalenia jak dla 3MN/U;
 powierzchnie zabudowy do 500 m2;
10 ZI  teren zieleni izolacyjnej,
 ze stref¹ linii elektroenergetycznych,
 s³upow¹ stacj¹ transormatorow¹ E1
 i przejciem pieszym (KX) z mo¿liwoci¹ dojazdu do E1
11 MN  teren zabudowy jednorodzinnej, bez funkcji
us³ugowej;
 dopuszcza siê jedynie us³ugi, które mog¹ byæ wykonywana w pomieszczeniach o charakterze mieszkalnym, np. gabinety lekarskie, itp.;
 podzia³y wewnêtrzne cile okrelone;
 zakaz ³¹czenia dzia³ek;
 powierzchnie zabudowy dzia³ek do 25 m2;
 budynki parterowe na cokole o wysokoci nie przekraczaj¹cej 60 cm od najwy¿szego punktu gruntu przy budynku, z dachami symetrychnymi cztero- i wielospadowymi, o nachyleniu po³aci pod k¹tem 40°-50° , krytymi dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³em dachówkopodobnym w kolorze ceglastym, z poddaszami u¿ytkowymi;
 budynki gospodarcze powinny nawi¹zywaæ architektonicznie do budynków mieszkalnych;
 dojazdy do dzia³ek odpowiednio z ulic 02KL i 05KD;
12 NO  teren urz¹dzeñ technicznych:
 planowana przepompownia cieków oraz s³upowa stacja transformatorowa E2;
01 KZ  teren przeznaczony na poszerzenie ul.S³upskiej,
drogi krajowej, docelowo ulicy zbiorczej; skrzy¿owanie ulicy S³upskiej z ulic¹ 03KD wymaga rozbudowy o
dodatkowe pasy ruchu  rozbudowa ta powinna wyprzedziæ realizacjê pierwszej inwestycji o charakterze
us³ug transportowych lub innych, generuj¹cych ruch
samochodowy;
02 KL  ulica lokalna
 jednojezdniowa, dwupasowa (2 x 3,00 m), szerokoæ
pasa drogowego 15 m,
 docelowo kontynuacja w przed³u¿eniu ul. Domowej;
03 KD  ulica dojazdowa
 jednojezdniowa, dwupasowa (2 x 3,50 m) z pasem postojowym od strony terenu 2U;
04 KD  ulica dojazdowa
 jednojezdniowa, dwupasowa (2 x 3,00 m) obustronnie
z pasami postojowymi lub zatokami;
 obustronne zadrzewienie alejowe;
05 KD  ulica dojazdowa
 jednojezdniowa, dwupasowa (2 x 3,00 m);
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06 KD  ulica dojazdowa
 jednojezdniowa; na odcinku miêdzy 02KL i 05KD dwupasowa (2 x 2,50 m), miêdzy 05KD i 01KZ (ul. S³upsk¹)
jednopasowa (1 x 3,50 m);
 szerokoæ pasa drogowego nieregularna, min.12 m;
 droga po³o¿ona jest w jednej przestrzeni z planowan¹
ponadregionaln¹ tras¹ rowerow¹;
 skrzy¿owanie z drog¹ krajow¹ powinno byæ zlikwidowane po wybudowaniu ci¹gu dróg 02KL  ul. Domowa;
07 KD  ulica dojazdowa
 jednojezdniowa, nienormatywna, o szerokoci ograniczonej gruntami lenymi;
(KX)  przejcia piesze
 ogólnodostêpne, w terenach zieleni, szerokoæ 3,00 m.

2.

§5
1. Zabudowa dozwolona jest tylko w granicach okrelonych liniami zabudowy nieprzekraczalnymi.

3.

§6
1. Przed wydaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinny byæ wykonane projekty budowlane poszczególnych dróg z uzbrojeniem technicznym.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie in¿ynierii rodowiska

4.

§7
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu.
1. Zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci zaliczanej do
szczególnie szkodliwej dla rodowiska i zdrowia ludzi.
2. Dozwolona dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e wywo³ywaæ niekorzystnego oddzia³ywania na nieruchomoci i obiekty s¹siednie.
3. Obiekty mieszkalne po³o¿one w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej nale¿y wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
4. Prowadziæ sta³y monitoring szczelnoci zbiorników
z paliwem.
5. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu na rozbudowê stacji benzynowej nale¿y sporz¹dziæ ocenê oddzia³ywania inwestycji na rodowisko.
6. Nie dopuszcza siê do emitowania promieniowania
niejonizuj¹cego o wartoci gêstoci mocy przekraczaj¹cej 0,1 W/m2 poni¿ej 40 m nad poziomem terenu.
7. Dopuszczalne natê¿enie ha³asu dla terenów zabudowy mieszkaniowej nie powinno przekraczaæ wartoci 50dB w porze dnia i 40dB w porze nocy
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z projektowanej sieci wodoci¹gowej któr¹ nale¿y w³¹czyæ do istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej w ul. S³upskiej. ród³em wody bê-

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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dzie istniej¹ce komunalne ujêcie wody po³o¿one na
terenie Miastka. Pozostawia siê istniej¹ce indywidualne studnie g³êbinowe na terenie oznaczonym symbolem 1MN pod warunkiem uporz¹dkowania stanu
formalno-prawnego zgodnie z przepisami szczególnymi.
Odprowadzenie cieków sanitarnych projektowan¹ a
nastêpnie istniej¹c¹ sieci¹ kanalizacji sanitarnej na komunaln¹ mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalniê cieków w Miastku. Ustala siê realizacjê lokalnej przepompowni cieków na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12NO. Uci¹¿liwoæ przepompowni cieków winna siê mieciæ w granicach wyznaczonej dzia³ki. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej istniej¹ce
zbiorniki bezodp³ywowe nale¿y zlikwidowaæ. Nie nale¿y dopuszczaæ do tymczsowych rozwi¹zañ gospodarki ciekami.
Odprowadzenie wód deszczowych z terenów utwardzonych projektowan¹ sieci¹ kanalizacji deszczowej
do rowu melioracyjnego dop³ywu rzeki Studnicy po
ich wczeniejszym oczyszczeniu (poza granicami planu, np. na terenie oznaczonym w planie ogólnym miasta symbolem A30NO) do wartoci normatywnych.
Wody deszczowe z terenów nieutwardzonych odprowadziæ powierzchniowo do gruntu w granicach poszczególnych posesji.
Pozostawia siê funkcjonuj¹cy system oczyszczania
wód deszczowych na terenie stacji benzynowej, tj.
sieæ kanalizacji deszczowej wraz z urz¹dzeniami
oczyszczaj¹cymi, z odprowadzeniem oczyszczonych
cieków do przydro¿nego rowu, jako rozwi¹zanie tymczasowe. Docelowo oczyszczone wody deszczowe z
terenu stacji benzynowej nale¿y wprowadziæ do planowanej sieci kanalizacji deszczowej.
Planowan¹ sieæ: wodoci¹gow¹, kanalizacji deszczowej i sanitarnej nale¿y uk³adaæ w pasach dróg lokalnych i dojazdowych. Planowane uzbrojenie podziemne dla terenu 1MN uk³adaæ w wyznaczonym pasie
technicznym.
Odpady komunalne i komunalno-podobne sk³adowaæ
w szczelnych pojemnikach na terenie poszczególnych
posesji z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji,
a nastêpnie wywoziæ na wysypisko gminne.
Odpady zanieczyszczone zwi¹zkami ropopochodnymi sk³adowaæ w wydzielonych pojemnikach na utwardzonym placu, a miejsce ich docelowego sk³adowania lub unieszkodliwiania uzgodniæ z burmistrzem.
Zu¿yte oleje oraz p³yny z obs³ugi samochodów gromadziæ w szczelnych zbiornikach, a miejsce ich docelowego sk³adowania lub unieszkodliwiania (np. aktualnie CPN Ugoszcz) uzgodniæ z burmistrzem.
Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a. Do przygotowania energii cieplnej preferowane
s¹ paliwa o ma³ej emisji zanieczyszczeñ do powietrza
atmosferycznego.
Zaopatrzenie w gaz ziemny z projektowanej sieci gazowej redniego cinienia po rozbudowie uk³adu przesy³owego gazoci¹gów wysokiego cinienia regionu
s³upskiego i doprowadzeniu gazu ziemnego do Miastka. Sieæ gazowa mo¿e byæ uk³adana w pasach drogowych ulic lokalnej i dojazdowych.
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Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
elektroenergetyki i telekomunikacji

niu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.

§9

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.

Dla zaopatrzenia obszaru objêtego planem w energiê
elektryczn¹ ustala siê:
1. Wykorzystanie istniej¹cej na terenie 1MN stacji transformatorowej NR 850 na potrzeby tego terenu oraz
terenu 2U.
2. Budowê s³upowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
w oznaczonej na rysunku planu lokalizacji E1.
3. Budowê dodatkowej s³upowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w oznaczonej na rysunku planu lokalizacji E2 na terenie 12NO, dla pokrycia zwiêkszonego zapotrzebowania, przekraczaj¹cego mo¿liwoci zaopatrzenia ze stacji E1.
4. Zasilanie planowanych stacji odga³êzieniami istniej¹cej linii sn 15kV, przebiegaj¹cej przez teren 10ZI.
5. Budowê kablowych linii nn 0,4 kV, ze stacji do planowanych odbiorów, w pasach drogowych ulic oraz
w przejciu pieszym. Prowadzenie linii w pasie drogi 01KZ tylko na potrzeby wyposa¿enia tej drogi.
§ 10
Ustala siê wyposa¿enie ca³ego obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹, skanalizowan¹ w pasach drogowych ulic
lokalnej i dojazdowych oraz w drogach pieszych.
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 11
Zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ustala siê:
1. Zapewnieniæ zaopatrzenie ludnoci z obszaru planu w
nieska¿one ród³a wody pitnej, w warunkach specjalnych, z ujêæ wody, wyposa¿onych w agregat pr¹dotwórczy i ze zbiorników wody pitnej, znajduj¹cych siê
na terenie szpitala.
2. Zaplecza socjalno-sanitarne w planowanej zabudowie
us³ugowej, a tak¿e planowane myjnie, projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania na punkty zabiegów
sanitarnych (PZSan), punkty odka¿ania odzie¿y (POO)
i punkty odka¿ania transportu (POT)
3. Projektowanie owietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów, w sposób umo¿liwiaj¹cy przystosowanie ich w ci¹gu omiu godzin, do potrzeb obrony cywilnej, w okresie podwy¿szonej gotowoci obronnej
pañstwa.
4. Objêcie obszaru planu zasiêgiem akustycznym syreny
alarmowej, umieszczonej w zak³adzie przemys³owym
przy ul. Fabrycznej.
Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe
§ 12
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka, wymienionego w § 1 uchwa³y.
§ 13
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ nalicze-

§ 14

§ 15
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

53
UCHWA£A Nr XXXVII/269/2001
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 11 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 11 ust. 3, 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; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz.
1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwaliæ statut gminy miejskiej w Cz³uchowie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc:
1. Uchwa³a Nr XXI/156/96 Rady Miejskiej w Cz³uchowie z
dnia 25 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej w Cz³uchowie (Dz. Urz. Nr 1, poz. 1
z 1997 r.).
2. Uchwa³a Nr III/38/98 Rady Miejskiej w Cz³uchowie z
dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmian statutu gminy
(Dz. Urz. Nr 29, poz. 196 z 1998 r.).
3. Uchwa³a Nr VII/82/99 Rady Miejskiej w Cz³uchowie z
dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian statutu Gminy Miejskiej w Cz³uchowie (Dz. Urz. Nr 48, poz. 194
z 1999 r.).
§3
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz
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Poz. 53
STATUT GMINY MIEJSKIEJ CZ£UCHÓW
Postanowienia ogólne
§1

Miasto Cz³uchów zwane dalej gmin¹ jest wspólnot¹
samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹ wszystkich mieszkañców zamieszkuj¹cych na terytorium okrelonym w § 2.
§2
Granice terytorium gminy okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do Statutu*).
§3
1. Herbem gminy jest bia³a g³owa wo³u w profilu na tle
czerwonym.
2. Wizerunek herbu gminy zawiera za³¹cznik Nr 2 do Statutu*).
§4
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
3. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.

3.

4.

Zakres dzia³ania i zadania gminy
§5
1. Celem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty i reprezentowanie ich wobec organów pañstwa.
2. Realizacja celów gminy nastêpuje poprzez:
1) organizowanie ¿ycia publicznego mieszkañców gminy,
2) udostêpnienie mieszkañcom gminy obiektów i urz¹dzeñ kulturalnych, rekreacyjnych, owiatowych, gospodarczych i innych,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój gminy.
§6
1. Dla realizacji celów okrelonych w Statucie, gmina
wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej.
2. Do zadañ w³asnych gminy nale¿¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej: w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkalnego,
8) edukacji publicznej,

5.
6.
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9) kultury: w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej 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.
Gmina wykonuje zadania zlecone wynikaj¹ce z ustaw
szczegó³owych oraz zadania przejête od administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej, tj. z zakresu powiatu i województwa, w drodze porozumienia.
Zadania zlecone na³o¿one w drodze ustawy oraz przejête przez gminê w drodze porozumienia, gmina realizuje przy zapewnieniu niezbêdnych rodków finansowych przez administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹, tj.
z zakresu powiatu i województwa.
W celu wykonania zadañ w³asnych gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa
i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
Gmina oraz inna gminna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie
w przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie.
W³adze gminy i jej organy
§7

Mieszkañcy gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w drodze g³osowania powszechnego (wybory i referendum)
lub za porednictwem organów gminy.
§8
1. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej sprawie wa¿nej dla gminy.
2. Do wy³¹cznych w³aciwoci referendum nale¿y podejmowanie rozstrzygniêæ w sprawach:
1) samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne,
2) odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji.
§9
1. Referendum przeprowadza Rada z w³asnej inicjatywy
lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawionych do g³osowania.
2. Referendum jest wa¿ne je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
3. Referendum w sprawie odwo³ania Rady Gminy przed
up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na
wniosek mieszkañców, na zasadach okrelonych w
ust. 1 i 2, nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od
dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w
tej sprawie.
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4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem
tryb przeprowadzenia referendum okrela odrêbna
ustawa.
§ 10
Organami gminy s¹: Rada Miejska w Cz³uchowie i Zarz¹d Miasta Cz³uchowa.
§ 11
1. Rada Miejska w Cz³uchowie zwana dalej Rad¹ jest organem stanowi¹cym i kontrolnym.
2. Ilociowy sk³ad Rady okrela ustawa o samorz¹dzie
gminnym.

10)
11)
12)

13)

§ 12
1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³alnoci gminy o ile ustawy nie
stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie Statutu Gminy,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowania sprawozdañ
z jego dzia³alnoci, ustalanie wynagrodzeñ przewodnicz¹cego Zarz¹du,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Sekretarza i Skarbnika
Miasta oraz Kierownika USC i jego zastêpcy,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u,
5) uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalenie programów gospodarczych,
7) ustalenie zasad tworzenia i dzia³ania samorz¹dów
osiedlowych, okrelenie zasad przekazywania im
sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê ich
zadañ,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych odrêbnymi ustawami,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du
dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych, ich wydzier¿awienia lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê
ustalon¹ przez Radê Miejsk¹,
e) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania o wystêpowania z nich,
g) okrelenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Zarz¹d,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,

14)
15)
16)
17)
18)
19)

i) ustalenie maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
okrelenia wysokoci sumy do której Zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania,
podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, tj. z
zakresu powiatu i województwa,
podejmowanie uchwa³ w sprawie wspó³dzia³ania z
innymi gminami, w tym tworzenie i przystêpowanie
do zwi¹zków gmin lub stowarzyszeñ i wydzielania na
ten cel odpowiedniego maj¹tku,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu i flagi gminy, nazw ulic, placów i placówek publicznych oraz
wznoszenia pomników,
nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, odznaczeñ i innych wyró¿nieñ,
podejmowanie uchwa³ w sprawach referendum,
kontrolowanie pracy Zarz¹du i podporz¹dkowanych
mu jednostek,
stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych w
odrêbnych ustawach do kompetencji Rady.
podejmowanie uchwa³ w sprawach zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów.
Wybory organów Gminy
§ 13

1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze ca³ego kraju.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady gminy, do czasu
wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.
§ 14
1. Porz¹dek obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady
obejmuje dokonanie wyboru:
 przewodnicz¹cego,
 dwóch wiceprzewodnicz¹cych.
Rozszerzenie porz¹dku obrad mo¿e nast¹piæ w trybie
§ 12 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej.
2. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
3. W przypadku nie dokonania wyboru sporód zg³oszonych kandydatów g³osowanie powtarza siê, ograniczaj¹c je do dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³osowaniu uzyskali najwiêksz¹ lub równ¹ liczbê g³osów.
4. Je¿eli wybory, o których mowa w ust. 2 i 3 nie da³y
rozstrzygniêcia pozytywnego, wybory powtarza siê rozpoczynaj¹c od ponownego zg³aszania kandydatów.
5. Przewodnicz¹cych sta³ych komisji Rada wybiera zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
6. Odwo³anie przewodnicz¹cego Rady i wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Gminy w g³osowaniu tajnym bez-
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wzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
7. Odwo³anie przewodnicz¹cych sta³ych komisji Rady
nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów na wniosek przewodnicz¹cego Rady, komisji lub piêciu radnych.
8. Przewodnicz¹cy Rady i jego wiceprzewodnicz¹cy nie
mog¹ wchodziæ w sk³ad komisji rewizyjnej oraz pe³niæ
funkcji cz³onka Zarz¹du.
§ 15
1. Rada Miejska wybiera burmistrza w oddzielnym tajnym
g³osowaniu bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
2. Zastêpcê burmistrza oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Rada wybiera na wniosek burmistrza zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
3. Po up³ywie kadencji Rady lub w przypadku odwo³ania
Zarz¹du w czasie trwania kadencji dotychczasowy Zarz¹d wykonuje swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego Zarz¹du w pe³nym sk³adzie.
4. Burmistrza, jego zastêpcê i pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Rada wybiera sporód radnych lub spoza sk³adu Rady w ci¹gu trzech miesiêcy od daty og³oszenia
wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy, a
w przypadku odwo³ania Zarz¹du w czasie trwania kadencji wybór nowego Zarz¹du musi nast¹piæ w ci¹gu
trzech miesiêcy od dnia odwo³ania.
5. Skarbnika, Sekretarza, kierownika USC i jego zastêpcê
powo³uje i odwo³uje Rada na wniosek burmistrza po
uprzednim przes³uchaniu, w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
6. W imieniu Rady Miejskiej funkcjê bezporedniego prze³o¿onego burmistrza sprawuje przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej.
Tryb pracy Rady
§ 16
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
Szczegó³owy tryb zwo³ywania sesji okrela Regulamin
Pracy Rady stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
2. Porz¹dek sesji ustala Przewodnicz¹cy Rady.
3. Zarz¹d, komisje Rady, ka¿dy radny, mog¹ zg³aszaæ
zmiany do przedstawionego porz¹dku sesji. Podlegaj¹
one przyjêciu bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê
Rady na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady w terminie siedmiu dni. Wniosek
powinien zawieraæ porz¹dek obrad i projekty uchwa³.
5. Zawiadomienie o terminie sesji, o której mowa w ust.4
winno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
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7. Posiedzenia Sesji Rady s¹ protoko³owane.
Treæ protoko³u nie jest publikowana. Protokó³ podlega przyjêciu na kolejnej sesji. Do chwili przyjêcia protoko³u radni mog¹ zg³aszaæ uwagi do jego treci oraz
wnosiæ o jego sprostowanie.
§ 17
1. Radni maj¹ obowi¹zek czynnie uczestniczyæ w sesjach
Rady i w pracy jej organów, do których zostali wybrani, utrzymywaæ sta³¹ wiê z wyborcami w celu:
 informowania wyborców o aktualnej sytuacji w miecie,
 konsultowania istotnych zamierzeñ Rady,
 propagowania przedsiêwziêæ Rady i uchwa³ przez
ni¹ podjêtych oraz mobilizowania do ich realizacji,
 przyjmowania uwag, wniosków, postulatów i skarg
wyborców.
2. Radnych obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia zawarte w
art. 24a  24f i art. 25a  ustawy o samorz¹dzie gminnym.
3. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych na zasadach:
 klub nie mo¿e liczyæ mniej ni¿ trzech cz³onków,
 sk³ad osobowy klubu powinien byæ zg³oszony pisemnie Przewodnicz¹cemu Rady,
 spotkania klubowe mog¹ byæ organizowane w siedzibie biura Rady,
 wszelkie koszty dzia³alnoci klubu pokrywane s¹
przez jego cz³onków,
 kluby mog¹ na sesjach prezentowaæ swoje stanowiska,
 klubom przys³uguje inicjatywa uchwa³odawcza.
§ 18
1. Rada rozstrzyga w drodze uchwa³ sprawy rozpatrywane na sesjach.
2. Uchwa³a jest odrêbnym dokumentem stanowi¹cym
za³¹cznik do protoko³u z sesji, za wyj¹tkiem uchwa³ w
sprawach formalnych, które mog¹ byæ odnotowane w
protokole z sesji.
3. Uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Rady, chyba ¿e przepisy ustawy lub przepis Statutu
oparty na zapisie ustawowym stanowi¹ inaczej.
Uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e
ustawa stanowi inaczej.
G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana sporód radnych.
4. W przypadku równej liczby g³osów w g³osowaniu jawnym oddanych za i przeciw, g³osowanie powtarza
siê a¿ do uzyskania rozstrzygniêcia lub na wniosek radnych przek³ada siê na nastêpn¹ sesjê.
5. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw,
sprawê bêd¹c¹ przedmiotem g³osowania tajnego uwa¿a siê za nie rozstrzygniêt¹.
G³osowanie powtarza siê tylko jeden raz lub na wniosek radnych odsy³a na kolejn¹ sesjê.
6. Projekty uchwa³ mog¹ zg³aszaæ:
a) Zarz¹d,
b) Komisje Rady,
c) Ka¿dy radny,
d) Klub radnych.
7. Uchwalenie statutu i jego zmian podejmowane jest
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
8. Szczegó³ow¹ procedurê przygotowania i uchwalenia
uchwa³ okrela Regulamin Pracy Rady Miejskiej.
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Komisje
§ 19
1. Do wykonywania zadañ Rada powo³uje nastêpuj¹ce
komisje sta³e:
a) Komisja Finansów, Bud¿etu, Planowania i Gospodarki Miejskiej dzia³aj¹ca w zakresie spraw:
 planów spo³eczno-gospodarczych rozwoju miasta,
 planów finansowych,
 zadañ objêtych wieloletnimi planami spo³ecznogospodarczymi,
 budownictwa,
 bud¿etu,
 zatrudnienia.
b) Komisja Zdrowia, Ochrony rodowiska i Spraw Socjalnych dzia³aj¹ca w zakresie:
 s³u¿by zdrowia,
 owiaty zdrowotnej,
 opieki spo³ecznej,
 ochrony rodowiska.
c) Komisja Przemys³u, Handlu i Rolnictwa dzia³aj¹ca w
zakresie spraw:
 zaopatrzenia ludnoci,
 us³ug,
 rzemios³a,
 gastronomii,
 handlu oraz
 prawid³owego wykorzystania terenów rolnych.
d) Komisja Bezpieczeñstwa Publicznego i Przestrzegania Prawa, dzia³aj¹ca w zakresie spraw:
 przestrzegania ³adu i bezpieczeñstwa publicznego,
 organizacji ruchu drogowego,
 rozpatrywania skarg ludnoci.
e) Komisja Kultury, Owiaty i Sportu dzia³aj¹ca w zakresie spraw:
 funkcjonowania placówek edukacji i kultury,
 sportu i rekreacji.
f) Komisja Statutowa dzia³aj¹ca w zakresie spraw:
 opracowania projektów statutów, regulaminów
Rady,
 i jej organów,
 opiniowania statutów i regulaminów jednostek
podleg³ych.
g) Komisja Rewizyjna  jest komisj¹ Rady o szczególnym znaczeniu i kompetencjach. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrelone s¹ w za³¹czniku
Nr 4 do Statutu.
h) Komisja Kolegium Przewodnicz¹cych  jest zespo³em doradczym przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w sprawach organizacji pracy Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady  wiceprzewodnicz¹cy i przewodnicz¹cy sta³ych komisji tworz¹ komisjê Kolegium
Przewodnicz¹cych.
3. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
 wspó³praca z Zarz¹dem i administracj¹ gminy w zakresie spraw do których komisja zosta³a powo³ana,
 opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê i Zarz¹d,
 badanie oraz wnioskowanie w kwestiach zaspakajania potrzeb spo³ecznych,
 kontrola realizacji uchwa³ Rady w zakresie w³aciwych danej komisji.

4. Komisje przygotowuj¹ plany pracy komisji oraz sprawozdania z dzia³alnoci komisji i przedk³adaj¹ Radzie
do zatwierdzenia.
5. Rada nie mo¿e przekazywaæ komisjom prawa decydowania i wydawania zarz¹dzeñ w imieniu Rady.
6. Sk³ad ilociowy komisji ustala Rada przed ich powo³aniem.
7. Radny mo¿e byæ cz³onkiem kilku komisji.
8. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,
nie rzadziej ni¿ raz na dwa miesi¹ce.
9. Posiedzenie komisji mo¿e zostaæ zwo³ane na ¿¹danie
przewodnicz¹cego Rady lub na pisemny wniosek 1/3
liczby cz³onków komisji.
10. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, przewodnicz¹cych komisji sta³ych lub na wniosek grupy co najmniej piêciu radnych, Rada mo¿e powo³aæ komisje
dorane okrelaj¹c ich sk³ad osobowy i przedmiot
dzia³ania.
Zarz¹d Miasta
§ 20
1. Organem wykonawczym gminy jest Zarz¹d. W sk³ad
Zarz¹du wchodzi Burmistrz, Zastêpca Burmistrza i piêciu cz³onków.
2. W posiedzeniach Zarz¹du bior¹ udzia³: sekretarz gminy i skarbnik gminy bez prawa g³osowania.
3. Szczegó³owy tryb pracy Zarz¹du okrela regulamin
uchwalony przez Radê stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do
Statutu.
§ 21
1. Zarz¹d realizuje zadania przy pomocy Urzêdu Miejskiego.
2. Kierownikiem Urzêdu jest burmistrz.
3. Osobami w³aciwymi do nawi¹zania i rozwi¹zania w
imieniu zak³adu pracy jakim jest Urz¹d Miejski stosunku pracy s¹:
a) przewodnicz¹cy Rady  wobec przewodnicz¹cego
Zarz¹du Gminy na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w sprawie wyboru lub odwo³ania,
b) przewodnicz¹cy Zarz¹du  wobec cz³onków Zarz¹du i pozosta³ych pracowników Urzêdu Miejskiego.
4. Wynagrodzenie przewodnicz¹cego Zarz¹du Miasta
ustala Rada Miejska na wniosek przewodnicz¹cego
Rady.
§ 22
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
Przygotowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej.
Okrelenie sposobu wykonania uchwa³.
Przygotowanie projektu bud¿etu z uwzglêdnieniem
zasad ustawy o finansach publicznych i wskazówek
Rady Miejskiej.
Podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du
maj¹tkiem gminy, a zw³aszcza:
a) realizacji inwestycji i remontów o wartoci nie przekraczaj¹cej sumy ustalonej przez Radê,
b) nabywanie, zbywanie i obci¹¿anie nieruchomoci,
ich najem i dzier¿awa na okres do trzech lat zgodnie
z zasadami ustalonymi przez Radê.
Zaci¹ganie zobowi¹zañ do wysokoci ustalonej przez
Radê.
Decydowanie o wszczêciu lub rezygnacji z procesu
s¹dowego oraz ustalenie warunków ugody w sprawach
cywilno-prawnych.
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7. Rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych
og³aszanych przez gminê.
8. Zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
9. Udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
pozostaj¹cych w strukturze gminy pe³nomocnictwa
do zarz¹dzania mieniem tych jednostek.
10. Udzielanie pisemnej zgody kierownikom gminnych
jednostek organizacyjnych na dokonywanie czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa.
11. Okrelenie zakresu w jakim mo¿e powierzyæ sekretarzowi gminy sprawy w swoim imieniu.
12. Wykonywanie zadañ zleconych okrelonych odrêbnymi przepisami.
13. Udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentowania Zarz¹du.
14. Wprowadzenie w bud¿ecie gminy zmian kwot z dotacji celowych i informowanie Rady o wprowadzonych
zmianach na najbli¿szej sesji Rady, nie póniej ni¿
przed zakoñczeniem roku bud¿etowego.
15. Wybór przedstawicieli gmin do organów spó³ek prawa handlowego z udzia³em gminy.
§ 23
Zarz¹dowi gminy przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê gminy,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Gminy,
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 ustaw¹.
§ 24
Z zadañ nale¿¹cych do kompetencji Zarz¹du pozostawia siê do wy³¹cznej dyspozycji burmistrza sprawy:
1. Udzielenie odpowiedzi na zg³aszane wnioski.
2. Og³aszanie bud¿etu gminy i sprawozdania z jego wykonania.
3. Wykonywanie innych zadañ zleconych przez Zarz¹d.
§ 25
1. Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
burmistrza co najmniej raz w miesi¹cu.
W przypadku nieobecnoci burmistrza posiedzenie Zarz¹du zwo³uje zastêpca.
2. Posiedzeniom Zarz¹du przewodniczy burmistrz, a pod
jego nieobecnoæ zastêpca burmistrza.
3. Zarz¹d podejmuje uchwa³y kolegialne, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym przy obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu Zarz¹du. Uchwa³y podpisuje
burmistrz, a w treci uchwa³y wymienia siê cz³onków
Zarz¹du obecnych przy jej podjêciu.
4. Decyzje Zarz¹du w sprawach z zakresu administracji
publicznej wydawane s¹ w trybie okrelonym w § 25
ust. 3 Statutu.
5. Przewodnicz¹cy Rady i wiceprzewodnicz¹cy mog¹
uczestniczyæ w posiedzeniu Zarz¹du.
§ 26
Odwo³anie poszczególnych cz³onków Zarz¹du mo¿e
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nast¹piæ na uzasadniony wniosek burmistrza, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
§ 27
1. Rada Miejska mo¿e odwo³aæ burmistrza wiêkszoci¹ 3/
5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym na skutek pisemnego uzasadnionego wniosku z³o¿onego przez co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
po jego zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
2. Odwo³anie burmistrza 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
zg³oszonego wniosku, po wys³uchaniu wyjanieñ burmistrza.
3. Odwo³anie burmistrza albo z³o¿enie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem
ca³ego Zarz¹du albo z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y
Zarz¹d.
§ 28
1. O ile wniosek w sprawie odwo³ania Zarz¹du lub Burmistrza nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie
wczeniej ni¿ po up³ywie szeciu miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
2. W przypadku odwo³ania albo rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada Miejska dokonuje wyboru nowego Zarz¹du
w ci¹gu trzech miesiêcy od dnia odwo³ania albo od
dnia przyjêcia rezygnacji.
§ 29
Do zadañ burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie pracy Zarz¹du i Urzêdu Miejskiego,
2) kierowanie Urzêdem Miejskim oraz pe³nienie funkcji
kierownika zak³adu pracy w stosunku do pracowników Urzêdu i bezporedniego prze³o¿onego kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3) reprezentowanie gminy na zewn¹trz,
4) udzielanie pe³nomocnictwa pracownikom Urzêdu do
dzia³ania w jego imieniu oraz upowa¿nieñ do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej w imieniu burmistrza,
5) og³aszanie przepisów gminnych,
6) podejmowanie w imieniu Zarz¹du czynnoci nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, ¿ycia lub zdrowia, które dla swej skutecznoci wymagaj¹ zatwierdzenia Zarz¹du na najbli¿szym
posiedzeniu,
7) zawieszenie w czynnociach pracownika samorz¹dowego mianowanego je¿eli zosta³o przeciwko niemu
wszczête postêpowanie dyscyplinarne na okres nie
d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce,
8) wnioskowanie do Rady Miejskiej o odwo³anie zastêpcy burmistrza, cz³onka zarz¹du, sekretarza, skarbnika, kierownika USC,
9) sk³adanie informacji Radzie z prac Zarz¹du i Urzêdu
Miejskiego,
10) podejmowanie decyzji w sprawach umarzania nale¿noci pobieranych przez gminê,
11) wdra¿anie procedur przetargowych,
12) zawieranie umów o pracê z kierownikami gminnych
jednostek organizacyjnych,
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13) przedk³adanie Wojewodzie uchwa³ Rady w ci¹gu siedmiu dni od ich podjêcia i dwa dni o charakterze porz¹dkowym,
14) przedk³adanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej
uchwa³y bud¿etowej, uchwa³y w sprawie absolutorium dla Zarz¹du, uchwa³ Zarz¹du dotycz¹cych bud¿etu i innych uchwa³ objêtych zakresem nadzoru Izby,
w ci¹gu siedmiu dni od ich podjêcia,
15) og³aszanie uchwa³y bud¿etowej i sprawozdania z jej
wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów
gminnych, niezw³ocznie po jej uchwaleniu,
16) zapewnienie dostêpu do informacji i dokumentacji
zwi¹zanej z funkcjonowaniem organów gminy za wyj¹tkiem wgl¹du i zapoznaniu siê z dokumentami, protoko³ami w tej czêci, której ujawnienie mog³oby naruszyæ prawa i interesy osób trzecich, chronione odrêbnymi przepisami prawa, poprzez:
a) udzielanie zainteresowanym wszelkich informacji
zwi¹zanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji i Zarz¹du Miasta, za porednictwem pracowników obs³uguj¹cych w)w organy gminy.
Z uzyskanych informacji zainteresowany mo¿e sporz¹dziæ notatki, których wiarygodnoæ mo¿e byæ powiadczona,
b) udostêpnianie do wgl¹du dokumentacji (protoko³y z posiedzeñ, uchwa³y i inne dokumenty w zakresie wykonywania zadañ publicznych). Zainteresowany ma prawo z przed³o¿onych do wgl¹du materia³ów sporz¹dziæ notatki, wyci¹gi i ¿¹daæ ich uwierzytelnienia. Prawo do przegl¹dania dokumentów,
protoko³ów, uchwa³ itp., jest realizowane wy³¹cznie na terenie Urzêdu Miejskiego w obecnoci pracownika urzêdu. Nie jest mo¿liwe wydawanie zainteresowanym ich odpisów.
17) Przesy³anie przepisów porz¹dkowych zwi¹zanych z
ochron¹ ¿ycia i zdrowia, porz¹dku publicznego, stanowionych przez Radê, do wiadomoci wójtom s¹siednich gmin i starocie powiatu, nastêpnego dnia
po ich ustanowieniu.
§ 30
1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.
2. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
3. Sprawozdanie Zarz¹du z gospodarki finansowej Rada
Miejska przyjmuje w terminie okrelonym w ustawie o
finansach publicznych i podlega ono absolutorium.
4. Uchwa³a Rady w przedmiocie udzielenia lub nie udzielenia Zarz¹dowi absolutorium podejmowana jest bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady.
5. Nie uzyskanie przez Zarz¹d absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nie udzieleniu absolutorium i z³o¿eniem wniosku o odwo³anie Zarz¹du.
6. Sprawê odwo³ania Zarz¹du z powodu nie udzielenia
absolutorium, Rada rozpoznaje na sesji zwo³anej nie
wczeniej ni¿ po up³ywie czternastu dni od podjêcia
uchwa³y w sprawie nie udzielenia absolutorium po zapoznaniu siê z opiniami Komisji Rewizyjnej w sprawie
wykonania bud¿etu i Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie lub
nie udzielenie Zarz¹dowi absolutorium, a tak¿e po zapoznaniu siê z uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady o nie udzielenie Zarz¹-

dowi absolutorium i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du.
7. Odwo³anie Zarz¹du z przyczyn, o których mowa w § 30
ust. 6 nastêpuje w g³osowaniu tajnym wiêkszoci¹ co
najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady.
Gminne jednostki organizacyjne
§ 31
Jednostki organizacyjne gminy s³u¿¹ zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorz¹dowej.
Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek nastêpuje na podstawie uchwa³y Rady.
§ 32
Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 31 dzia³aj¹ w oparciu o statuty zatwierdzone przez Radê.
§ 33
W celu wykonywania zadañ publicznych gmina mo¿e
podj¹æ dzia³ania z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w trybie i formach prawem przewidzianych.
Jednostki pomocnicze
§ 34
Na terenie miasta mog¹ byæ tworzone samorz¹dy osiedlowe.
§ 35
1. Osiedla s¹ tworzone, ³¹czone lub znoszone na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej podjêtej:
a) z inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji z
zainteresowanymi mieszkañcami miasta,
b) z inicjatywy zainteresowanych mieszkañców miasta.
2. Wynik Konsultacji nie jest wi¹¿¹cy dla Rady.
3. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa
w ust. 1 Rada powo³uje doran¹ komisjê.
Konsultacje przeprowadza siê w trybie i na zasadach
okrelonych przez Radê w odrêbnej uchwale.
4. Osiedle mo¿e przej¹æ wyodrêbnion¹ czêæ mienia komunalnego, z którego korzysta i zarz¹dza nim w zakresie ustalonym w statucie osiedla.
5. Rada wyodrêbni w bud¿ecie gminy rodki bud¿etowe
na utrzymanie mienia komunalnego przyjêtego w zarz¹d przez osiedla oraz rodki na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ
osiedli.
Postanowienia koñcowe
§ 36
Rada mo¿e w toku kadencji dokonaæ zmian i uzupe³nieñ w Statucie, w trybie w³aciwym dla jego uchwalania.
Za³¹czniki:
1. Mapa wyznaczaj¹ca terytorium gminy.
2. Wizerunek herbu miasta.
3. Regulamin pracy Rady Miejskiej.
4. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej.
5. Regulamin pracy Zarz¹du Miasta.

* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Miejskiej
w Cz³uchowie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

1. Sesje Rady s¹ jawne  zawiadomienie o sesji zwyczajnej powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañcom
na trzy dni przed sesj¹ w sposób zwyczajowo przyjêty.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone
miejsca.

§1

§8

Regulamin okrela tryb dzia³ania Rady Miejskiej w Cz³uchowie zwan¹ dalej Rad¹, a w szczególnoci tryb obrad
Rady i jej organów oraz sposób wspó³dzia³ania z mieszkañcami Gminy.

Rada obraduje przy drzwiach zamkniêtych w sprawach
objêtych tajemnic¹ pañstwow¹ i s³u¿bow¹ oraz w przypadkach, które mog¹ naruszyæ dobra osobiste, gospodarcze lub inne dobra prawem chronione.

§2

§9

Regulamin Rady Miejskiej jest za³¹cznikiem do Statutu
Gminy Miejskiej w Cz³uchowie i stanowi jego integraln¹
czêæ.

Rada mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³ê przy
obecnoci co najmniej po³owy ogólnej liczby radnych (quorum), chyba, ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej.

§3

§ 10

Rada jako organ uchwa³odawczy i kontrolny obraduje
na sesjach, dzia³a poprzez komisje sta³e i dorane oraz
radnych.

1. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub wiêcej posiedzeñ.
2. Prawo przerwania sesji przys³uguje Przewodnicz¹cemu obrad w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) niemo¿noci rozpatrzenia wszystkich tematów zatwierdzonego porz¹dku obrad,
b) braku materia³ów lub ich niekompletnoæ,
c) brak quorum,
d) zak³ócenia porz¹dku obrad przez radnych,
e) zak³ócenia porz¹dku obrad przez publicznoæ  do
czasu jej usuniêcia i przywrócenia porz¹dku,
f) innych akceptowanych przez zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
3. Przewodnicz¹cy obrad ustala termin nastêpnego posiedzenia przerwanej sesji.

REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ

Rozdzia³ II
Sesja
1. Zasady ogólne
§4
Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
§5
1. Sesje zwyczajne zwo³ywane s¹ nie rzadziej ni¿ raz na
trzy miesi¹ce.
2. Sesje uroczyste mog¹ byæ zwo³ywane z okazji wi¹t
pañstwowych i uroczystoci lokalnych.
3. Sesje nadzwyczajne zwo³ywane s¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
b) Zarz¹du Miasta.
2. Przygotowanie sesji
§6
1. Termin sesji i porz¹dek obrad ustala Przewodnicz¹cy.
Tryb ten nie dotyczy pierwszej sesji Rady nowej kadencji.
2. O sesji powiadamia siê radnych najpóniej siedem dni
przed ustalonym terminem obrad. Zawiadomienie zawiera czas, miejsce, porz¹dku obrad i projekty uchwa³
oraz inne niezbêdne materia³y.
3. Materia³y na sesjê dotycz¹ce uchwaleniu planów spo³eczno-gospodarczych i bud¿etu oraz rozpatrzeniu sprawozdañ z ich wykonania przesy³a siê radnym najpóniej czternacie dni przed sesj¹ w czêci dotycz¹cej tej
problematyki.
4. Treæ § 6 ust. 2 i 3 nie stosuje siê do sesji nadzwyczajnych, której porz¹dek obrad okrelaj¹ wnioskodawcy.
Ewentualne zmiany porz¹dku obrad wymagaj¹ zgody
wnioskodawcy oraz zgody Rady.
Termin i sposób zawiadomienia okrela Przewodnicz¹cy.
3. Obradowanie na sesjach.

§ 11
1. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego obrad formu³y otwieram obrady sesji
Rady Miejskiej w Cz³uchowie.
3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza quorum
na podstawie listy obecnoci i faktycznej obecnoci
na sali obrad, a w przypadku braku quorum zamyka
obrady, wyznaczaj¹c termin nastêpnego posiedzenia.
4. Stwierdzenie obecnoci radnego na sesji oraz ustalenie quorum nastêpuje w oparciu o listê obecnoci
podpisan¹ osobicie przez radnych.
5. W trakcie sesji stwierdzenie quorum dokonuje siê
przez przeliczenie iloci radnych obecnych na sali obrad.
§ 12
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia do uchwalenia porz¹dek obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ Zarz¹d, komisje Rady
i ka¿dy radny.
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3. Rada gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady.
§ 13
Porz¹dek obrad sesji zwyczajnej, za wyj¹tkiem pierwszej sesji Rady nowej kadencji powinien zawieraæ:
 przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji,
 interpelacje i zapytania radnych,
 odpowiedzi na zapytania i interpelacje,
 sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwa³ Rady,
pracy Zarz¹du i sposobu za³atwienia wniosków radnych,
 informacje z prac komisji Rady,
 przedstawienie projektów uchwa³,
 dyskusja i uchwalenie uchwa³,
 wolne wnioski.
§ 14
1. Ka¿dy radny ma prawo zwracaæ siê z zapytaniem  interpelacj¹ i z³o¿yæ wniosek we wszystkich sprawach,
które dotycz¹ Gminy w trybie okrelonym w § 32 niniejszego regulaminu.
2. Odpowiedzi udziela: burmistrz lub wyznaczony cz³onek Zarz¹du, wyznaczony pracownik Urzêdu Miejskiego, przedstawiciel jednostki podleg³ej Radzie, zapytana osoba z Rady oraz zaproszeni gocie.
3. W przypadku niemo¿noci udzielenia odpowiedzi w
trakcie obrad, winna ona byæ udzielona do biura Rady
pisemnie w terminie przewidzianym w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego. Radny mo¿e wnioskowaæ aby odpowied by³a przedmiotem obrad Rady.
Jednostki nie podlegaj¹ce Radzie udzielaj¹ odpowiedzi w terminie zgodnym z KPA.
§ 15
1. Z ka¿dego posiedzenia Rady sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce posiedzenia,
b) porz¹dek obrad,
c) stwierdzenie quorum wraz z za³¹czon¹ list¹ obecnoci,
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
posiedzenia,
e) przebieg obrad (streszczenie wyst¹pieñ w dyskusji),
f) numery, treæ podjêtych uchwa³ i wynik g³osowania,
g) treæ zg³oszonych wniosków i wynik g³osowania,
h) podpis Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
2. Protokó³ numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi, numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem kadencji Rady.
3. Protokó³ z odbytej sesji znajduje siê w biurze Rady do
wgl¹du dla radnych i mieszkañców Gminy.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi obrady wed³ug
uchwalonego porz¹dku, przy czym w uzasadnionych
przypadkach mo¿e dokonywaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych jego punktów.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, a mo¿e tak¿e w uzasadnionych przypadkach
udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e postanowiæ o przyjêciu pisem-

nego wyst¹pienia radnego nie wyg³oszonego na sesji
do protoko³u sesji.
4. W czasie trwania obrad Przewodnicz¹cy powinien poza
kolejnoci¹ umo¿liwiæ zg³oszenie wniosku formalnego.
5. O przyjêciu wniosku rozstrzyga Rada przez g³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
6. W przypadku zg³oszenia kilku wniosków formalnych
w sprawie, Rada w pierwszej kolejnoci g³osuje nad
wnioskiem najdalej id¹cym.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz¹dku obrad, w tym zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ radnych oraz innych
osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pienia.
3. W przypadku stwierdzenia, ¿e w wyst¹pieniu swoim
radny wyranie odbiega od przedmiotu obrad lub
znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodnicz¹cy mo¿e przywo³aæ radnego proszê do tematu.
4. Je¿eli temat i sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d uchybiaj¹ powadze sesji  Przewodnicz¹cy
przywo³uje radnego do porz¹dku", a gdy przywo³anie
nie odnios³o skutku  mo¿e odebraæ g³os.
Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.
Radny ma prawo niezw³ocznie odwo³aæ siê od decyzji
Przewodnicz¹cego do Rady.
5. Postanowienie ust. 2, 3 i 4 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza radnych uczestnicz¹cych w sesji.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu publicznoci po uprzednim zg³oszeniu.
2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e nakazaæ opuszczenia sali
osobie spoza Rady, która zachowaniem swoim lub wyst¹pieniem zak³óca porz¹dek obrad, b¹d powagê sesji.
§ 19
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê zamykam obrady
sesji Rady Miejskiej w Cz³uchowie.
Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uznaje siê za
czas trwania jednego posiedzenia.
2. Postanowienie ust. 1 dotyczy równie¿ sesji, która objê³a wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 20
1. Warunki organizacyjne dla obycia sesji zapewnia Burmistrz.
2. Protokó³ z sesji stanowi¹cy urzêdowy zapis przebiegu
obrad sporz¹dza etatowy pracownik biura Rady Miejskiej w terminie 14 dni od zakoñczenia sesji.
Rozdzia³ III
Uchwa³y
§ 21
1. Projekt uchwa³y Rady powinien zawieraæ:
 datê, tytu³, podstawê prawn¹, projektodawcê, treæ,
uzasadnienie, podpis i opiniê prawn¹,
 opiniê merytorycznej komisji Rady.
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2. Projekt uchwa³y powinien byæ z³o¿ony w biurze Rady
najpóniej siedem dni roboczych przed sesj¹.
3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych przedmiotem obrad sesji mo¿e byæ projekt uchwa³y, który nie
spe³nia warunków okrelonych w ust. 1 i 2. O dopuszczenie takiego projektu pod g³osowanie decyduje Rada.
§ 22
1. Uchwa³a Rady powinna zawieraæ:
 numer, datê i tytu³,
 podstawê prawn¹,
 treæ merytoryczn¹,
 termin wejcia w ¿ycie, ewentualnie czas obowi¹zywania i rozstrzygniêcia co do zakresu obowi¹zywania poprzednich uchwa³ w tym samym przedmiocie,
 opiniê prawn¹.
2. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c: numer sesji,
kolejny numer uchwa³y i rok podjêcia.
3. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub wiceprzewodnicz¹cy, który przewodniczy³ obradom.
4. Orygina³ uchwa³ ewidencjonuje i przechowuje wraz z
protoko³em sesji etatowy pracownik obs³ugi biura Rady
Miejskiej.
5. Burmistrz zobowi¹zany jest do przed³o¿enia uchwa³
Rady w ci¹gu siedmiu dni od daty ich podjêcia  Wojewodzie a w przypadkach okrelonych odrêbnymi przepisami  Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
6. Uchwa³y przekazuje siê do wykonania Zarz¹dowi.
7. Sposób wykonania uchwa³ okrela Zarz¹d.
§ 23
1. Ka¿dy radny ma prawo zg³aszaæ interpelacje i wnioski
w trakcie sesji.
2. Wnioski podlegaj¹ dyskusji i g³osowaniu jawnemu
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Wnioski ujête w protokole sesji, zatwierdzone przez
Radê przekazuje siê do wykonania:
a) Burmistrzowi w sprawach dotycz¹cych Zarz¹du,
Urzêdu Miejskiego i jednostek podleg³ych Gminie,
b) Jednostkom dzia³aj¹cym na terenie Gminy.
Rozdzia³ IV
Zasady wyboru i odwo³ania w³adz
1. Przewodnicz¹cy
§ 24
1. Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej wybiera siê z dowolnej liczby kandydatów z grona radnych, zg³oszonych
przez radnych uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli drugie g³osowanie nie rozstrzygnie o wyborze,
wybory powtarza siê na tym samym lub nastêpnym
posiedzeniu sesji, rozpoczynaj¹c je od zg³aszania kandydatów.
3. Wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej wybiera siê
odrêbnie na zasadach i w trybie okrelonym w ust. 1
i 2.
4. Wyniki g³osowania i wybór na stanowiska o których
mowa w ust. 1 i 3 Rada stwierdza odrêbnymi uchwa³ami, przy czym ³¹cznie w odniesieniu do Wiceprzewodnicz¹cych Rady.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania Przewodnicz¹cego Rady, wi-
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ceprzewodnicz¹cych w czasie trwania kadencji, Rada
dokona wyboru nowego Przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cych nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia odwo³ania.
2. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
3. Nie podjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 2 w ci¹gu
jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez
Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest
równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê
gminy z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym
powinna byæ podjêta uchwa³a.
2. Komisje
§ 26
1. Najpóniej w ci¹gu trzech miesiêcy od odbycia pierwszej sesji Rada podejmuje uchwa³y okrelaj¹ce sk³ady
liczbowe i osobowe ka¿dej komisji w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przewodnicz¹cego komisji wybiera Rada sporód radnych bêd¹cych cz³onkami komisji.
3. Zmiany w sk³adzie osobowym i liczbowym komisji, w
tym odwo³anie przewodnicz¹cego komisji, nastêpuje
w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Rada mo¿e powo³ywaæ komisje dorane, okrelaj¹c ich
sk³ad osobowy i przedmiot dzia³ania. Po wykonaniu
powierzonego komisji doranej zadania, komisja rozwi¹zuje siê, bez potrzeby podejmowania uchwa³y w
tej sprawie.
5. Przepisów ust. od 1 do 3 nie stosuje siê do komisji
Kolegium Przewodnicz¹cych.
3. Burmistrz i Zastêpcy
§ 27
1. Je¿eli g³osowanie w sprawie wyboru Burmistrza nie
przynios³o pozytywnego rozstrzygniêcia, Przewodnicz¹cy Rady og³asza drug¹ turê g³osowania.
2. Prawo kandydowania w drugiej turze przys³uguje tylko dwom kandydatom, którzy w pierwszej turze uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów z zastrze¿eniem ust. 3
i 4.
3. O ile w pierwszej turze g³osowania pierwszy wynik uzyska³o wiêcej ni¿ jeden kandydat, prawo do udzia³u w
drugiej turze przys³uguje ka¿demu z nich.
4. O ile w pierwszej turze g³osowania drugi wynik uzyska³o wiêcej ni¿ jeden kandydat, prawo do udzia³u w
drugiej turze przys³uguje ka¿demu z nich.
5. Je¿eli druga tura g³osowania nie przynios³a pozytywnego rozstrzygniêcia, wybory powtarza siê na nastêpnej sesji rozpoczynaj¹c od zg³oszenia kandydatów.
4. Pozostali cz³onkowie Zarz¹du
§ 28
W przypadku odwo³ania poszczególnych cz³onków Zarz¹du, Burmistrz ma obowi¹zek wyst¹piæ do Rady z wnioskiem o dokonanie wyborów uzupe³niaj¹cych do sk³adu
Zarz¹du i przedstawiæ now¹ kandydaturê na cz³onka Zarz¹du nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania.
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5. Tryb wyganiêcia funkcji w organach Gminy
§ 29
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w Zarz¹dzie przez cz³onka Zarz¹du lub zastêpcê Burmistrza,
Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków w Zarz¹dzie, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji.
Bezskuteczny up³yw tego terminu jest równoznaczny z
przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca w którym powinna byæ podjêta uchwala.
2. O ile rezygnacjê sk³ada cz³onek Zarz¹du nie bêd¹cy
Burmistrzem to Burmistrz obowi¹zany jest najpóniej
w ci¹gu miesi¹ca od podjêcia uchwa³y o przyjêciu rezygnacji lub up³ywu okresu, o którym mowa w ust.1
przedstawiæ Radzie now¹ kandydaturê na cz³onka Zarz¹du.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Burmistrza, jej
przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. W przypadku rezygnacji Burmistrza Rada gminy na
najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego Zarz¹du.
5. Nie podjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 4, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia, w którym odby³a siê sesja rady gminy, o
której mowa w ust.4.

Rozdzia³ VI
Radni
§ 32
1. Ka¿dy radny ma obowi¹zek przedstawienia w³aciwym
organom Gminy spraw, które wynikaj¹ z postulatów i
skarg wyborców.
2. Na sesjach oraz w okresie miêdzy sesjami radni maj¹
prawo kierowania do Burmistrza interpelacji i zapytañ
ustnie lub na pimie, których przedmiotem s¹ sprawy
zwi¹zane z bie¿¹cym funkcjonowaniem Gminy.
§ 33
1. Radni sw¹ obecnoæ na sesjach Rady i posiedzeniach
komisji do których zostali powo³ani, stwierdzaj¹ podpisem na licie obecnoci.
2. Stwierdzenie obecnoci radnego na sesji oraz ustalenie quorum dokonuje siê przez przeliczenie iloci radnych na sali obrad.
3. Ka¿da nieobecnoæ radnego na sesji lub w komisji winna byæ usprawiedliwiona przed terminem obrad.
§ 34
1. Radni ponosz¹ przed wyborcami odpowiedzialnoæ z
wywi¹zywania siê z obowi¹zku radnego.
2. Przewodnicz¹cy Rady i wiceprzewodnicz¹cy dokonuj¹ rocznej oceny pracy radnych zw³aszcza pod k¹tem
ich udzia³u w sesjach i posiedzeniach komisji. Ocena
pracy radnych przedstawiana jest na sesji Rady.

§ 30

§ 35

1. Funkcja cz³onka organu Gminy ustaje:
1) wraz z up³ywem kadencji na okres której dokonano
wyboru lub utraty mandatu radnego,
2) na skutek mierci,
3) przez odwo³anie,
4) przez przyjêcie rezygnacji.
2. Rezygnacja z funkcji w organach Gminy nastêpuje poprzez:
1) pisemn¹ rezygnacjê z³o¿on¹ w biurze Rady,
2) ustn¹ rezygnacjê zg³aszan¹ bezporednio na sesji
do protoko³u.

1. Radni i cz³onkowie Zarz¹du nie bêd¹cy radnymi korzystaj¹ z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie
stosunku pracy z radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania
tego stosunku bêd¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
3. Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ radnego od pracy zawodowej w celu umo¿liwienia mu brania udzia³u
w pracach organów Gminy.
4. Na zasadach ustalonych przez Radê radnemu przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
5. Radny lub cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u w
g³osowaniu w Radzie, Zarz¹dzie lub komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Rozdzia³ V
Wspólne sesje
§ 31
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z inn¹ Rad¹, w
szczególnoci s¹siaduj¹cej Gminy.
Wspólna sesja ma na celu rozpatrzenie spraw wspólnych dla danych Gmin.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad, uczestnicz¹ w jej przygotowaniu komisje
tych Rad i radni.
Zawiadomienia o sesji podpisuj¹ Przewodnicz¹cy tych
Rad.
3. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w
niej co najmniej po³owa radnych z ka¿dej Rady.
Uchwa³y na wspólnych sesjach podejmuje siê w odrêbnym g³osowaniu radnych z ka¿dej Rady.
Uchwa³y oraz protokó³ z obrad podpisuj¹ Przewodnicz¹cy obu Rad.
4. Do wspólnych sesji maj¹ zastosowanie ogólne terminy i tryb przygotowania, zwo³ania i przebiegu sesji.

§ 36
Radny ma prawo do legitymacji radnego.
§ 37
We wszystkich sprawach zwi¹zanych z ochron¹ prawn¹ i innymi uprawnieniami radnego, radni mog¹ zwracaæ
siê bezporednio do Przewodnicz¹cego Rady.
Rozdzia³ VII
Organizacja wewnêtrzna Rady
1. Przewodnicz¹cy
§ 38
1. Przewodnicz¹cy inicjuje i organizuje pracê Rady na
sesjach oraz nadzoruje realizacjê zadañ Rady za porednictwem jej organów, udziela pomocy radnym w
sprawowaniu mandatu i wykonuje inne zadania okrelone w przepisach ustawy i Statucie Gminy.
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§ 39

1. Je¿eli Przewodnicz¹cy Rady jest nieobecny lub nie
mo¿e wykonywaæ swoich obowi¹zków, obowi¹zki te
wykonuje wyznaczony wiceprzewodnicz¹cy, a w przypadku nie wyznaczenia  starszy wiekiem wiceprzewodnicz¹cy.
2. Przewodnicz¹cy Rady oraz radni wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy biura Rady.
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2. Ka¿d¹ zmianê regulaminu dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Miejskiej
w Cz³uchowie
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
Zadania Komisji

2. Komisje

§1

§ 40

Komisja Rewizyjna zwana dalej komisj¹ jest organem
Rady powo³anym do przeprowadzenia kontroli dzia³alnoci Zarz¹du oraz podleg³ych jednostek organizacyjnych.

Dla realizacji zadañ o charakterze kompleksowym, nale¿¹cych do w³aciwoci kilku komisji, komisje powinny
podejmowaæ wspó³pracê odbywaj¹c w tym celu wspólne posiedzenie, wypracowuj¹c opinie i wnioski.
§ 41
1. Komisje wypracowuj¹ opinie w sprawach przed³o¿onych przez Zarz¹d. W razie niezgodnoci stanowisk
sprawê rozstrzyga Rada. W sprawach nale¿¹cych do
wy³¹cznej kompetencji Zarz¹du, Rada wydaje opiniê
w przed³o¿onej sprawie.
2. Komisje z w³asnej inicjatywy zg³aszaj¹ wnioski do Zarz¹du. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ siê od wykonania wniosku, przedstawiaj¹c go do rozpatrzenia na najbli¿szej
sesji Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e w ka¿dym czasie poleciæ
zwo³anie posiedzenia komisji.
§ 42
1. Posiedzenia komisji s¹ prawomocne, gdy uczestnicy
w nich co najmniej po³owa osób wchodz¹cych w sk³ad
komisji.
2. Posiedzeniu komisji przewodniczy przewodnicz¹cy
komisji, a w razie jego nieobecnoci, upowa¿niony cz³onek komisji bêd¹cy radnym.
3. Szczegó³owe zasady dzia³ania, a w tym zw³aszcza odbywania posiedzeñ, obradowania oraz powo³ania podkomisji i zespo³ów, komisje ustalaj¹ we w³asnym zakresie w miarê potrzeb.
3. Organ wykonawczy i zarz¹dzaj¹cy
§ 43
Na ka¿dej sesji informacjê z wykonania uchwa³, wniosków Rady oraz z dzia³alnoci Zarz¹du sk³ada Burmistrz
lub cz³onek Zarz¹du wyznaczony przez Burmistrza.
§ 44
Pisemne udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz wnioski Komisji powinno nast¹piæ w terminie przewidzianym w KPA.

§2
Zadania okrelone w 1 realizuje poprzez nastêpuj¹ce
czynnoci:
1) Gromadzi, analizuje i opracowuje dla potrzeb dokonania oceny:
a) sprawozdania Zarz¹du z wykonania uchwa³ Rady,
b) opinie innych komisji Rady w sprawie skutków
podjêtych i wykonywanych uchwa³ Zarz¹du,
c) wyniki kontroli zewnêtrznej i wewnêtrznej Zarz¹du i podleg³ych jednostek.
2) Mo¿e wyst¹piæ do Rady o zainicjowanie kontroli zewnêtrznej lub wewnêtrznej Zarz¹du i jednostek podleg³ych.
3) Wspó³pracuje z komisjami Rady w rozpatrywaniu
skarg na dzia³alnoæ Zarz¹du oraz rozpatrywania i
za³atwiania wniosków, a tak¿e przygotowania projektów stanowiska Rady w sprawach skarg i wniosków.
4) Opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje do
Rad z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek ten Przewodnicz¹cy Rady przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.
5) Dokonuje oceny pracy Zarz¹du.
Tryb sprawowania kontroli przez Komisjê
§3
Komisja dokonuj¹c kontroli, bada pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci, rzetelnoci, sprawnoci organizacyjnej dzia³alnoæ gospodarcz¹, finansow¹ i organizacyjno-administracyjn¹ jednostek a w szczególnoci realizacjê uchwa³ Rady.
§4

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

1. Komisja przeprowadza kontrolê na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto:
a) na zlecenie Rady,
b) z w³asnej inicjatywy po uzyskaniu zgody Rady.
2. Plan kontroli obejmuje w szczególnoci: przedmiot,
zakres oraz termin kontroli.
3. Roczny plan kontroli przedk³adany jest Radzie do zatwierdzenia.
4. O terminie zamierzonej kontroli przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Burmistrza oraz Kierownika jednostki kontrolowanej.

§ 46

§5

1. Niniejszy regulamin jest za³¹cznikiem Nr 3 do Statutu
Gminy i stanowi jego integraln¹ czêæ.

1. Zespó³ kontroluj¹cy sk³ada siê z cz³onków Komisji Rewizyjnej w liczbie ustalonej przez Komisjê.

Rozdzia³ VIII
Obs³uga Rady
§ 45
Obs³ugê Rady zapewnia Urz¹d Miejski.
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2. W sk³ad zespo³u kontroluj¹cego Komisja mo¿e powo³aæ inne osoby przydatne ze wzglêdu na przedmiot i
problematykê kontroli.
3. Przewodnicz¹cym zespo³u kontroluj¹cego jest radny 
cz³onek Komisji.
4. Cz³onkowie zespo³u kontroluj¹cego spoza sk³adu Komisji wynagradzani s¹ na podstawie umowy  zlecenia.
§6
1. Przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych przewodnicz¹cy zespo³u kontroluj¹cego obowi¹zany jest
okazaæ bez wezwania kierownikowi jednostki kontrolowanej upowa¿nienie do przeprowadzenia kontroli wydane przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Zespó³ kontroluj¹cy powinien przeprowadziæ kontrolê
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, zw³aszcza w zakresie ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, danych
osobowych, a tak¿e w sposób nie utrudniaj¹cy funkcjonowanie jednostki kontrolowanej.
§7
Zespó³ kontroluj¹cy uprawniony jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz obiektów jednostki kontrolowanej,
2) wgl¹du do akt i dokumentów jednostki kontrolowanej,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych
przedmiotem kontroli,
5) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych
przedmiotu kontroli,
6) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§8
Kierownik jednostki kontrolowanej zobowi¹zany jest
do:
1) zapewnienia zespo³owi kontroluj¹cemu w³aciwych
warunków lokalowych i technicznych, w tym mo¿liwoci sporz¹dzania kopii dokumentów na sprzêcie
znajduj¹cym siê w jednostce kontrolowanej,
2) pisemnego uzasadnienia odmowy udostêpnienia zespo³owi kontroluj¹cemu dokumentów wyszczególnionych w § 6 ust. 2.
§9
Dzia³alnoæ zespo³u kontroluj¹cego nie mo¿e byæ wykonywana w czasie kontroli zewnêtrznej.
§ 10
Zadaniem zespo³u kontroluj¹cego jest:
 rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
 ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków i
przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 wskazanie przyk³adów dobrej i sumiennej pracy.
§ 11
1. Z przeprowadzonej kontroli zespó³ sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki
kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoci, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady dobrej pracy.

3. Protokó³ powinien zawieraæ:
 nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane
osobowe kierownika,
 imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
 okrelenie zakresu przedmiotu kontroli,
 czas trwania kontroli,
 ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej,
 wykaz za³¹czników.
4. Protokó³ sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach.
Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi przewodnicz¹cy Rady, trzeci Burmistrz Miasta. Orygina³ przechowywany jest w aktach
Komisji.
§ 12
1. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja wystêpuje z wnioskiem do Zarz¹du Miasta i kierowników jednostek kontrolowanych, zmierzaj¹cymi
do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
2. Kierownicy, do których Komisja skierowa³a wnioski s¹
zobo-wi¹zani w wyznaczonym terminie zawiadomiæ Zarz¹d Miasta i komisjê o sposobie wykorzystania uwag
i o wykonaniu wniosków.
3. Wyniki swoich dzia³añ Komisja przedstawia Radzie w
formie sprawozdania. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
a) opis stanu faktycznego,
b) ocenê z uwzglêdnieniem legalnoci, gospodarnoci
i rzetelnoci,
c) zalecenia pokontrolne.
4. Zarz¹d lub kierownicy kontrolowanych jednostek maj¹
prawo wyst¹pienia do Rady Miejskiej o zajêcie stanowiska w sprawie ustaleñ i wyników kontroli oraz wniosków i zaleceñ pokontrolnych.
5. Stanowisko Rady Miejskiej zajête w sprawie, o której
mowa w ust. 4 jest ostateczne.
§ 13
W razie, gdy na dowolnym etapie procedury kontrolnej zaistniej¹ wród cz³onków zespo³u kontroluj¹cego podejrzenia o pope³nieniu przestêpstwa lub wykroczenia w
jednostce kontrolowanej, Przewodnicz¹cy Komisji niezw³ocznie powiadamia o tym Burmistrza oraz Przewodnicz¹cego Rady, którzy  po zebraniu dowodów przez
zespó³ kontroluj¹cy  przedstawiaj¹ sprawê na najbli¿szej sesji Rady, celem rozstrzygniêcia o przekazaniu tej
sprawy w³aciwym organom.
Organizacja pracy Komisji
§ 14
1. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie uchwalonego
przez siebie i zatwierdzonego przez Radê planu pracy.
§ 15
Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu Komisji.
§ 16
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeby nie rzadziej ni¿ raz na dwa miesi¹ce.
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2. Posiedzenia Komisji zwo³uje i kieruje jej obradami przewodnicz¹cy Komisji. Organizuje pracê Komisji i sk³ada
Radzie sprawozdania z jej dzia³alnoci.
3. Posiedzenia Komisji zwo³uje przewodnicz¹cy tak¿e na
wniosek co najmniej trzech cz³onków Komisji lub na
wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
4. Tematykê posiedzenia okrela wnioskodawca

2. O terminie posiedzenia Zarz¹du zwo³uj¹cy zawiadamia
Przewodnicz¹cego Rady.
3. Zarz¹d mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia tak¿e inne
osoby.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Zarz¹du Burmistrz zwo³uje
niezw³ocznie na wniosek co najmniej trzech cz³onków
Zarz¹du.

§ 17

§3

1. W posiedzeniu Komisji, bez prawa g³osu stanowi¹cego mog¹ braæ udzia³:
1) radni nie bêd¹cy jej cz³onkami,
2) osoby zaproszone do udzia³u w posiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej,
3) inne zainteresowane osoby.
2. W przypadku zagro¿enia naruszenia tajemnicy s³u¿bowej lub praw i interesów osób trzecich prawem chronionych, Komisja mo¿e podj¹æ uchwa³ê o utajnieniu
tej czêci posiedzenia przez ograniczenie udzia³u w
obradach tylko do sk³adu Komisji oraz o utajnieniu protoko³u z posiedzenia Komisji w tej czêci.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej s¹ protoko³owane. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy Komisji i protokolant.
4. Obs³ugê techniczno-biurow¹ Komisji prowadzi pracownik Urzêdu Miejskiego.
Postanowienia koñcowe
§ 18
Niniejsze Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
s¹ za³¹cznikiem Nr 4 do Statutu Gminy Miejskiej i stanowi¹ jego integraln¹ czêæ.
Ka¿d¹ zmianê zasad dokonuje Rada w trybie przewidzianym do zmiany Statutu.

1. Porz¹dek posiedzenia Zarz¹du ustala jego przewodnicz¹cy.
2. Na posiedzeniach sprawy referuje Burmistrz lub osoba przez niego upowa¿niona.
3. Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który na nastêpnym posiedzeniu powinien byæ przyjêty przez Zarz¹d i
podpisany przez Burmistrza.
4. Osobom trzecim s³u¿y prawo wgl¹du do protoko³u z
posiedzenia Zarz¹du na zasadach okrelonych w § 29
pkt 16 Statutu Gminy Miejskiej.
§4
1. Rozstrzygniêcia Zarz¹du zapadaj¹ w formie uchwa³.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki Zarz¹d wydaje przepisy porz¹dkowe w formie uchwa³y.
3. Uchwa³a, o której mowa w ust. 2 podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady. Traci ona moc w razie odmowy zatwierdzenia b¹d nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji w terminie wskazanym
przez Radê.
4. Uchwa³y s¹ ewidencjonowane i przechowywane zgodnie z instrukcj¹ kancelaryjn¹, a ich odpisy dorêcza siê
komórkom, którym powierzono ich wykonanie.
§5

REGULAMIN PRACY ZARZ¥DU MIASTA

Zarz¹d podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej czterech cz³onków Zarz¹du. W przypadku równej liczby oddanych g³osów za i przeciw w g³osowaniu jawnym,
g³osowanie powtarza siê do skutku lub przesuwa na nastêpne posiedzenie.

Postanowienia ogólne

§6

§1

Decyzje wydawane przez Zarz¹d w sprawach zakresu
administracji publicznej podpisuje Burmistrz. W decyzji
wymienia imiê i nazwisko cz³onków Zarz¹du, którzy brali
udzia³ w jej wydaniu.

Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Miejskiej
w Cz³uchowie

1. Zarz¹d jest organem wykonawczym Gminy Miejskiej
Cz³uchów wykonuj¹cym swoje zadania przy pomocy
Urzêdu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy.
2. Zarz¹d Miasta wybierany jest przez Radê Miejsk¹ w
trybie i na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz Statucie Gminy.
3. W realizacji zadañ w³asnych gminy Zarz¹d podlega
wy³¹cznie Radzie Miejskiej.
4. Cz³onków Zarz¹du obowi¹zuje zakazy i ograniczenia w
pe³nieniu funkcji i zatrudnieniu okrelone w odrêbnych
przepisach.
5. Ograniczenie zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim nie
dotyczy Burmistrza oraz tych cz³onków Zarz¹du, z którymi nawi¹zuje siê stosunek pracy z wyboru.
Tryb pracy Zarz¹du
§2
1. Cz³onkowie Zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w pracach Zarz¹du.

§7
1. Zarz¹d mo¿e zwróciæ siê do w³aciwych komisji Rady
o wyra¿enie opinii w konkretnej sprawie.
2. W przypadku rozbie¿noci pomiêdzy stanowiskiem
Zarz¹du, a stanowiskiem komisji, Zarz¹d mo¿e przekazaæ sprawê Radzie Miejskiej celem zajêcia stanowiska.
3. Projekty uchwa³ Rady Miejskiej przygotowane s¹ przez
Zarz¹d, opiniowane przez merytoryczne komisje Rady.
4. Sprawozdanie z prac Zarz¹du przedstawia Radzie Burmistrz, zastêpca burmistrza lub wyznaczony cz³onek
Zarz¹du. Projekty uchwa³ Rady przygotowane przez
Zarz¹d przedstawia Radzie Burmistrz, zastêpca burmistrza, cz³onek Zarz¹du, Sekretarz, Skarbnik.
§8
1. Burmistrz prowadzi korespondencjê gminy. Podpisuje
pisma, dokumenty i og³oszenia.
2. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ swojego zastêpcê lub in-
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nych pracowników Urzêdu Miejskiego do wydawania w
jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej.
Przepisy koñcowe
§9
Wybór Burmistrza jest równoznaczny z nawi¹zaniem
stosunku pracy. Z Zastêpc¹ Burmistrza i pozosta³ymi
cz³onkami Zarz¹du nawi¹zuje siê stosunek pracy, o ile wynika to z uchwa³y Rady Miejskiej w sprawie wyboru.
§ 10
Niniejszy regulamin jest za³¹cznikiem Nr 5 do Statutu
Gminy i stanowi jego integraln¹ czêæ.
Ka¿d¹ zmianê regulaminu dokonuje Rada w trybie przewidzianym do zmiany Statutu.

54
UCHWA£A Nr XLII/335/01
Rady Miasta w Kocierzynie
z dnia 17 padziernika 2001 r.
w sprawie nadania nowej nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, 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, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz.
1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz
Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28
czerwca 1968 roku o ustaleniu wytycznych w sprawie
nadania nazw ulicom oraz numeracji porz¹dkowej (M.P.
Nr 30, poz. 197), Rada Miasta w Kocierzynie uchwala,
co nastêpuje
§1
Drodze po³o¿onej po zachodniej stronie ulicy Ma³ej Kolejowej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki
nr: 80/10 i 80/15 na obrêbie 2 miasta Kocierzyny nadaje
siê nazwê LETNIA.
§2
Po³o¿enie drogi, o której mowa w § 1 okrela mapka
sytuacyjna stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y*).
§3
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta w
Kocierzynie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

*) Za³¹cznika nie publikuje siê.

Poz. 53, 54, 55
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Porozumienie 203/UM/DF/DPS/2001
zawarte w dniu 21 grudnia 2001 r.
pomiêdzy Województwem Pomorskim
zwanym dalej Województwem reprezentowanym
przez
Zarz¹d Województwa Pomorskiego w osobach:
1. Jan Zarêbski Marsza³ek Województwa Pomorskiego
2. Jan Koz³owski Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego
a
Powiatem Kartuskim zwanym dalej Powiatem reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu Kartuskiego w osobach:
1. Janina Kwiecieñ  Starosta Kartuski
2. Miros³aw Wenta  Wicestarosta Kartuski
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz.
576, Nr 155, poz.1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 48, poz. 550, poz. 552,
Nr 26, poz. 306, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz.781, Nr 95
poz.1041, Nr 91, poz. 1009 z 2001 r. Nr 45, poz.497) w
zwi¹zku z art. 5 ust. 6 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. 343, z
1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, 2000 r. Nr 12,
poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.
1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 Dz.U.
Nr 111, poz. 1194) i art. 5 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578,
Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, 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 2000 r. Nr 45, poz. 497) oraz
§ 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9
czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad dzia³ania
publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 52, poz.
243, z 1999 r. Nr 67, poz. 754) oraz uchwa³y Nr XXII/156/
2001 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 5 kwietnia 2001 r.
w sprawie wyra¿enia woli przejêcia prowadzenia przez
Powiat Kartuski zadania w³asnego samorz¹du Województwa Pomorskiego i uchwa³y Nr 493/XXXVI/01 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2001 r. w
sprawie przejêcia prowadzenia zadania w³asnego Województwa Pomorskiego jakim jest prowadzenie pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Kartuzach przez
Powiat Kartuski ustala siê, i co nastêpuje:
§1
1. Z dniem 1 stycznia 2001 roku Województwo powierza
Powiatowi, a powiat przyjmuje do realizacji zadania w
zakresie realizowanym przez bibliotekê pedagogiczn¹
w Kartuzach i okrelonym w rozporz¹dzeniu MEN z dnia
9 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji zasad dzia³ania publicznych bibliotek pedagogicznych.
2. Do zadañ biblioteki nale¿y w szczególnoci:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostêpnianie zbiorów dla u¿ytkowników wymienionych w § 2 ust. 1
rozporz¹dzenia, o którym mowa w pkt 1,
2) prowadzenie dzia³alnoci informacyjno-bibliograficznej,
3) udzielanie pomocy i instrukta¿u metodycznego bibliotekom szkolnym,
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4) wspó³dzia³anie z zak³adami kszta³cenia i placówkami
doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami.
§2
1. Województwo przekazywaæ bêdzie Powiatowi dotacjê
na realizacjê zadañ, o których mowa w § 1.
2. W ramach dotacji, o których mowa w pkt 1 Województwo finansuje:
1) wynagrodzenia osobowe brutto,
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
3) zakup rodków czystoci, artyku³y biurowe, materia³y gospodarcze,
4) op³aty sta³e (energia, co, cw, woda, cieki, op³aty
telefoniczne),
5) pomoce naukowe i dydaktyczne (zakup ksi¹¿ek, prenumerata czasopism).
§3
1. Dotacja bêdzie przekazywana miesiêcznie do 10 ka¿dego miesi¹ca w wysokoci 1/12 dotacji okrelonej na
dany rok bud¿etowy.
2. Dotacja za styczeñ 2002 roku przekazana bêdzie wyj¹tkowo w wysokoci 2/12 do 10 lutego 2002 roku.
§4
1. Wysokoæ dotacji na dany rok bud¿etowy okrelana
bêdzie ka¿dorazowo po zatwierdzeniu bud¿etu Województwa.
2. W roku 2002 przekazana dotacja wynosiæ bêdzie 95 tys.
§5
Powiat ma obowi¹zek rozliczenia otrzymanej dotacji na
koniec pó³rocza bud¿etowego oraz na koniec roku bud¿etowego.
§6
Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿etu Województwa.
§7
Powiat odpowiada za realizacjê powierzonego w porozumieniu zadania.
§8
Województwo sprawuje nadzór nad prawid³owym wykorzystaniem dotacji poprzez prowadzenie okresowych
kontroli z wykorzystania dotacji oraz wgl¹du do stosownych dokumentów.
§9
Biblioteka Pedagogiczna w Kartuzach funkcjonowaæ bêdzie w ramach powo³anego Powiatowego Orodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach dla którego organem prowadz¹cym bêdzie Powiat Kartuski.
§ 10
Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach staj¹ siê z dniem 1 stycznia 2002 r. pracownikami Powiatowego Orodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w
Kartuzach na zasadach przewidzianych w art. 23 kodeksu pracy.
§ 11
Zbiory biblioteczne i wyposa¿enie Biblioteki wg stanu

z dnia 31 grudnia 2001 r. oraz ksi¹¿ki i czasopisma zakupione ze rodków, o których mowa w § 2, ust. 1 stanowi¹
w³asnoæ Województwa.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ umow¹ maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 13
Zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewa¿noci.
§ 14
1. Niniejsze porozumienie zawiera siê na czas nieokrelony.
2. Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zania niniejszego porozumienia za pó³rocznym okresem wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec roku.
§ 15
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
§ 16
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach.
Województwo Pomorskie
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Zarêbski
Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
Skarbnik
Województwa Pomorskiego
H. Halmann

Powiat Kartuski
Starosta
J. Kwiecieñ
Wicestarosta
M. Wenta
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UCHWA£A Nr XLIII/270/2001
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie 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; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 6 i art. 21 ust. 1 pkt
2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
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a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale zamienne,
c) za lokale socjalne,
§3
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku i lokali za wyj¹tkiem drobnych nak³adów obci¹¿aj¹cych najemcê, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w tym op³aty za utrzymanie czystoci.
2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych od w³aciciela, tj. op³at za dostawê do lokalu
energii, wody oraz odbiór nieczystoci p³ynnych w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej
umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.
§4
1. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu wed³ug
za³¹cznika do uchwa³y.
2. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.
§5
Czynsz za lokale mieszkalne i zamienne op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy
zasób gminy.
§6
Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 uchwala Zarz¹d
Miasta i Gminy.
§7
Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w
lokalu, a w szczególnoci pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
lokatora, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania. Za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê
powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i
schowków w cianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania
opa³u.
§8
Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w
gminnym zasobie mieszkaniowym.
§9
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz
najmu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem.
3. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu, dokonanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego wysokoæ
czynszu podwy¿sza siê odpowiednio o 30 proc.
4. Przed zmian¹ umowy najmu zamieniaj¹c¹ wysokoæ
czynszu, nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt
powstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2.

Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez
niego rachunek, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formê.
§ 11
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej
na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹
zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§ 14
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIII/270/2001
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia
zasad polityki czynszowej
Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu
1. Stan wyposa¿enia mieszkañ w instalacje:
 lokal bez co. z WC i ³azienk¹,
 lokal z co. eta¿owe,
 lokal bez co. z WC lub ³azienk¹,
 lokal tylko z wod¹ i kanalizacj¹,
 Lokal bez instalacji wodno kanalizacyjnej.
2. Po³o¿enie (centrum, peryferie, zabudowa zwarta lub
wolnostoj¹ca):
 miasto,
 wie.
3. U¿ytkowanie pomieszczeñ:
 samodzielne,
 wspólne.
4. Stan techniczny budynku okrelony na podstawie przegl¹dów piêcioletnich.
5. Inne czynniki obni¿aj¹ce:
 lokal na poddaszu o wysokoci <2,20 m,
 lokal bez kuchni,
 lokal z ciemn¹ lub wspóln¹ kuchni¹,
6. Stawka czynszu regulowanego mo¿e byæ obni¿ona
do 50%.
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UCHWA£A Nr XLIII/271/2001
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Debrzno.
Na podstawie 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; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 6 i art. 21 ust. 1 pkt
2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) uchwala siê, co nastêpuje:
ROZDZIA£ l
Postanowienia ogólne
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2. W wyj¹tkowych przypadkach Zarz¹d Miasta i Gminy
Debrzno za zgod¹ Rady Miejskiej mo¿e udzieliæ zgody
na zawarcie umowy najmu z innymi osobami ni¿ okrelone w ust. 1 o ile jest to uzasadnione interesem spo³ecznoci lokalnej.
§7
Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób miasta i gminy Debrzno z wyj¹tkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy mog¹ byæ wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.
ROZDZIA£ III
Tryb rozpatrywania i za³atwiania
wniosków o najem lokali mieszkalnych
§8
1. Za³atwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna siê od z³o¿enia wniosku o najem lokalu mieszkalnego. Tryb sk³adania wniosku oraz miejsce jego z³o¿enia okrela Zarz¹d Miasta i Gminy Debrzno.
2. Do prowadzenia spraw zwi¹zanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowi¹zany jest Zarz¹d Miasta i Gminy Debrzno lub podmiot przez niego
upowa¿niony.

§1

§9

Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Debrzno.

Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny.
Jawny jest te¿ sposób wyboru osób, z którymi umowy
najmu powinny byæ zawierane.
Jawnoæ postêpowania ma na celu realizacjê kontroli
spo³ecznej.

§2
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) zwana jest w
niniejszej uchwale ustaw¹.
§3
1. Mieszkaniowy zasób miasta i gminy Debrzno tworz¹
lokale okrelone w art. 20 ust. 1 ustawy.
2. W sk³ad mieszkaniowego zasobu miasta; wchodz¹ lokale mieszkalne, zamienne i socjalne  okrelone w art.
2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy.
§4
Wynajmuj¹cym lokale mieszkalne, zamienne i socjalne jest miasto i gmina Debrzno reprezentowane przez Zarz¹d Miasta i Gminy lub podmiot przez niego upowa¿niony.
§5
Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwa³y uwa¿a siê
sumê wszystkich dochodów cz³onków gospodarstwa
domowego osi¹gniêtych w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê rozpatrywania wniosku.
ROZDZIA£ II
Zasady gospodarowania
mieszkaniowym zasobem miasta i gminy Debrzno
§6
1. Miasto i gmina gospodaruj¹c swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkañcom
posiadaj¹cym sta³e zameldowanie w miecie lub gminie Debrzno przynajmniej przez okres ostatnich 5 lat.

RODZIA£ IV
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 10
Najemc¹ lokalu mieszkalnego mo¿e zostaæ wy³¹cznie
osoba, która zamieszkuje w lokalu, w którym na osobê
przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej i której
dochody brutto z gospodarstwa domowego w okresie
poprzedzaj¹cym trzy miesi¹ce nie przekracza³y 150 proc.
najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100 proc. najni¿szej emerytury gospodarstwach
wieloosobowych.
§ 11
Najemc¹ lokalu zamiennego mo¿e byæ wy³¹cznie osoba, której dotychczasowy lokal zosta³ uznany za niemieszkalny albo zamieszkuje w budynku przeznaczonym do
remontu kapitalnego b¹d rozkwaterowania z uwagi na
z³y stan techniczny, albo utraci³a lokal w wyniku klêski
¿ywio³owej lub katastrofy budowlanej.
§ 12
1. Najemc¹ lokalu socjalnego z zastrze¿eniem art. 14 ust. 1
ustawy mo¿e zostaæ wy³¹cznie osoba, która nie ma tytu³u prawnego do lokalu i której dochody brutto z gospodarstwa domowego w okresie poprzedzaj¹cym trzy
miesi¹ce nie przekracza³y 100 proc. najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 50 proc.
najni¿szej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 57

 172 

2. W przypadkach orzeczenia przez s¹d o uprawnieniach
do lokalu socjalnego, umowê na lokal socjalny zawiera siê w pierwszej kolejnoci.
3. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na 3 lata.
ROZDZIA£ V
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków
o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania
tych spraw kontroli spo³ecznej

§ 17
Adaptacja, o której mowa w § 16 polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeñ
niemieszkalnych w obiektach budowlanych lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.
§ 18
Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienionych w § 17 robót budowlanych typuj¹ zarz¹dcy budynków.

§ 13

§ 19

1. Ustalenie osób spe³niaj¹cych kryteria zawarte w § 10,
11 i 12 nastêpuje w formie rocznych wykazów.
2. Roczne wykazy sporz¹dza Zarz¹d Miasta i Gminy Debrzno w sposób jawny i zapewniaj¹cy ich spo³eczn¹
kontrolê, przez co rozumie siê opiniowanie przez Komisjê Mieszkaniow¹ wniosków osób, ubiegaj¹cych siê
o ujêcie w wykazie oraz projektów wykazów.
3. Ostateczny wykaz osób ustala Zarz¹d Miasta i Gminy.
4. Iloæ osób ujêtych w rocznym wykazie powinna byæ
dostosowana do mo¿liwoci lokalowych miasta.
5. Warunki okrelone w § 10, 11 i 12 uchwa³y musz¹ byæ
spe³nione w chwili otrzymania skierowania na zawarcie umowy najmu lokalu.

Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali zarz¹dca musi uzyskaæ pozytywn¹ opiniê urbanistyczno-architektoniczn¹ co do mo¿liwoci przeprowadzenia inwestycji budowlanej.

ROZDZIA£ VI
Zamiany mieszkañ
§ 14
1. Najemca mo¿e dokonaæ zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemn¹ zgod¹ Wynajmuj¹cego.
2. Nie zezwala siê na dokonanie zamiany gdy w jej wyniku na osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej lub gdy zamiana mo¿e zagroziæ
interesowi miasta i gminy.
§ 15
1. Na wniosek najemcy wynajmuj¹cy mo¿e dokonaæ zamiany lokalu, je¿eli w wyniku takiej zamiany wynajmuj¹cy uzyskuje samodzielny lokalu mieszkalny, lokal o
wy¿szym standardzie wyposa¿enia lub lokal o wiêkszym metra¿u powierzchni mieszkalnej (pokoi).
2. Najemcy lokali, którzy posiadaj¹ utrudniony dostêp do
swoich lokali z powodu warunków zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim
mog¹ ubiegaæ siê o wymianê obecnego lokalu na lokal, w którym utrudnienie w dostêpie do lokalu nie
bêdzie wystêpowaæ.
ROZDZIA£ VII
Zwiêkszanie mieszkaniowego zasobu miasta
poprzez adaptacjê lokali niemieszkalnych
na lokale mieszkalne
§ 16
Mieszkaniowy zasób miasta i gminy mo¿na zwiêkszyæ
poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt w³asny adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeñ nie wchodz¹cych w sk³ad ju¿ istniej¹cych lokali
mieszkalnych lub u¿ytkowych usytuowanych w obiektach
stanowi¹cych w³asnoæ miasta i gminy, celu wybudowania lub powiêkszenia zajmowanego mieszkania.

§ 20
Informacje o obiektach budowlanych i lokalach, o których mowa w § 19 przeznaczonych do inwestycji budowlanych na koszt w³asny podawane bêd¹ do publicznej
wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w
gmachu Urzêdu Miasta i Gminy.
§ 21
Za³atwienie spraw dotycz¹cych zawarcia umowy o
udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacjê musi byæ poprzedzone z³o¿eniem
wniosku. Tryb sk³adania wniosku oraz miejsce z³o¿enia
okrela Zarz¹d Miasta i Gminy.
§ 22
Wyboru osób, które otrzymaj¹ skierowanie na zawarcie umowy o udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu dokonuje Zarz¹d Miasta i Gminy.
§ 23
Na podstawie uzyskanego skierowania oraz wymaganych ekspertyz i projektów technicznych osoba wymieniona w § 22 zawiera z zarz¹dc¹ umowê o udostêpnienie
obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacjê.
§ 24
W zawartej umowie powinny byæ okrelone w szczególnoci warunki udostêpnienia obiektu budowlanego i
lokalu do adaptacji, a tak¿e wzajemne obowi¹zki inwestora i zarz¹dcy oraz stosowne rozliczenia z tym zwi¹zane.
§ 25
Po zakoñczeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym odbiorze lokalu, inwestor z którym zawarto umowê ma udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu otrzymuje skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
ROZDZIA£ VIII
Zasady postêpowania w stosunku do osób,
które pozosta³y w lokalu opuszczonym
przez najemcê lub w lokalu, w którego najem
nie wst¹pi³y po mierci najemcy
§ 26
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu
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stanowi¹cego w³asnoæ miasta i gminy ze zstêpnymi,
wstêpnymi, rodzeñstwem i osobami przysposobionymi
najemcy, którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu
g³ównego najemcy, je¿eli dotychczasowy najemca:
a) przeprowadzi³ siê do lokalu, do którego nie uzyska³
tytu³u prawnego od gminy,
b) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego,
c) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu, w którym  w
przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych  nast¹pi³oby przegêszczenie (poni¿ej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobê).
§ 27
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu
stanowi¹cego w³asnoæ miasta z osobami, które nie wst¹pi³y w stosunek najmu po mierci najemcy, je¿eli zamieszkiwa³y z nim przez okres 10 lat.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§ 28
Wynajmuj¹cy powinien w pierwszej kolejnoci zaproponowaæ zawarcie umowy najmu lokalu, stanowi¹cego
w³asnoæ miasta z najemcami:
a) zajmuj¹cymi czêæ lokalu wspólnego, w którym przypada mniej ni¿ 10 m2 powierzchni mieszkalnej na
jedn¹ osobê uprawnion¹, na zwolnion¹ czêæ lokalu we wspólnym sk³adzie,
b) zajmuj¹cymi czêæ lokalu wspólnego, w którym przypada mniej ni¿ 15 m2 powierzchni mieszkalnej na
jedn¹ osobê uprawnion¹, na zwolnion¹ czêæ lokalu we wspólnym sk³adzie, w którym wystêpuje
wspólna u¿ywalnoæ sanitariatów.
c) lokalu, na opró¿niony lokal przyleg³y, który nie spe³nia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego
lub socjalnego.
§ 29
1. Uzale¿nia siê zawarcie umowy najmu  z wy³¹czeniem
umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz
umowy zawieranej w zwi¹zku z zamian¹ lokalu  od
wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu lokalu przys³uguj¹cych
wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu.
2. Zasady dotycz¹ce ustalenia wysokoci kaucji, odst¹pienia od jej pobrania, roz³o¿enia jej na raty lub umorzenia okreli Zarz¹d Miasta i Gminy.
§ 30
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowy najmu z osobami, które przed wejciem w ¿ycie uchwa³y uzyska³y pozwolenie na adaptacjê lokalu niemieszkalnego na mieszkalny.

Dziennik Urzêdowy
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§ 33

Traci moc uchwa³a Nr XXVII/207/97 z dnia 7 lutego
1997 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb finansowych i jej zmian z dnia 15 grudnia 2000 r. Nr XXVIII/
179/2000.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz

58
UCHWA£A Nr XXVIII/139/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Borzytuchom.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Borzytuchom uchwala,
co nastêpuje:
§1
Artyku³y powo³ane w uchwale bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 735).
§2
1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 oraz lokali
uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3.
2. Gmina Borzytuchom z zastrze¿eniem § 3, wynajmuje
na warunkach okrelonych w niniejszej uchwale lokale, osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe o
niskich dochodach a tak¿e zapewnia na zasadach i w
wypadkach przewidzianych w ustawie lokale socjalne
i zamienne.
3. Gmina mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale w celu
ich zbycia, na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki
zasobem mieszkaniowym.
§3
1. W zasobie mieszkaniowym gminy wydziela siê lokale
przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2. O wyborze najemcy zwolnionego lokalu, o którym
mowa w pkt 1 decyduje Zarz¹d Gminy Borzytuchom
§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Debrzno.

Zarz¹d Gminy wyznacza z mieszkaniowego zasobu
gminy Borzytuchom lokale odpowiadaj¹ce warunkom
okrelonym w art. 2 ust. 1 pkt 5, które po opró¿nieniu
bêd¹ oddawane w najem jako lokale socjalne.

§ 32

§5

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1. Za spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony uwa¿a siê osoby:

§ 31
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a) zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych na sta³y
pobyt ludzi, lub mieszkaj¹ce w lokalach, w którym
na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿
6 metrów kw. powierzchni pokoi,
b) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza 130% najni¿szej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 85% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Warunki wymienione w pkt 1 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
§6
1. Za spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy o najem
lokalu socjalnego uwa¿aj¹ siê osoby:
a) zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w których na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi,
b) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 65% w gospodarstwie wieloosobowym,
c) którym uprawnienie do otrzymania lokalu przyzna³
s¹d w wyroku.
2. Warunki wymienione w pkt 1 lit. a i b musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
§7
Do dochodu, o którym mowa w § 5 i § 6 zalicza siê
dochód przeliczony na cz³onka gospodarstwa domowego wg przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
§8
1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony lub lokalu socjalnego, z zastrze¿eniem
pkt 2 przys³uguje osobom które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce
kryteria:
a) s¹ lokatorami lokali nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanych lokali nie
powsta³ z ich winy,
b) wywi¹zuj¹ siê regularnie z obowi¹zku uiszczania
czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela,
c) wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku utrzymania we w³aciwym stanie technicznym dotychczas zajmowanego
lokalu.
2. Poza kolejnoci¹ gmina Borzytuchom zapewnia lokale
socjalne osobom, o których mowa w art. 14 i art. 35.
3. Poza kolejnoci¹ gmina Borzytuchom powinna zapewniæ lokale mieszkalne osobom, które:
a) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci i pochodz¹ z gminy Borzytuchom,
b) utraci³y na terenie gminy Borzytuchom mieszkanie
wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru
b¹d innych zdarzeñ losowych.
§9
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zamian lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy:
a) dokonanie zamiany powinno byæ poprzedzone uregulowaniem aktualnych zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych
najemców,

b) zamiany lokali mo¿na dokonaæ za zgod¹ gminy, której w³asnoæ stanowi lokal.
2. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowotnymi najemcy lub cz³onka jego gospodarstwa domowego, udokumentowanych zawiadczeniem lekarskim,
mo¿e byæ dokonana zamiana na inny, wolny lokal.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê, lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego:
1) Zarz¹d Gminy mo¿e zawrzeæ umowê najmu z osob¹, która mieszka³a stale z najemc¹ do chwili jego
mierci, bêd¹c synow¹, ziêciem, pe³noletnim rodzeñstwem zmar³ego najemcy lub jego wspó³ma³¿onka,
2) Wobec osób nie wymienionych w pkt 1 podejmowane bêdzie postêpowanie zmierzaj¹ce do opuszczenia lokalu, je¿eli osobami bez tytu³u prawnego
do zajmowania lokalu sta³y siê po 12 listopada 1994 r.
§ 11
Lokale o pow. u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2 mog¹
byæ oddawane w najem:
1) osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe (minimum 5 osób) spe³niaj¹cym warunki okrelone w
§ 5,
2) w przypadku braku osób spe³niaj¹cych warunki okrelone w pkt 1, osobom prowadz¹cym gospodarstwo
domowe (minimum 3 osoby) których dochód zapewni terminowe regulowanie czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela. Oczynszowanie tych lokali zostanie okrelone wg zasad polityki czynszowej.
§ 12
W³aciwa Komisja Rady Gminy we wspó³pracy z pracownikiem urzêdu d/s gospodarki komunalnej weryfikuje wnioski o najem lokali, oraz wybór osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
§ 13
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych:
a) wnioski przyjmowane wstêpnie rozpatrywane przez
pracownika urzêdu d/s gospodarki komunalnej,
b) weryfikacjê wniosków przeprowadza komisja przy
wspó³udziale pracownika d/s gospodarki komunalnej wg kryteriów zawartych w § 8,
c) komisja we wspó³pracy z pracownikiem d/s gospodarki komunalnej opracowuje wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,
d) wykazy o których mowa wy¿ej zatwierdza przewodnicz¹cy zarz¹du,
e) zatwierdzony wykaz osób podaje siê do publicznej
wiadomoci na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
Borzytuchom.
§ 14
Traci moc Uchwa³a Nr V/32/94 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu
zaspakajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
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§ 15

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Borzytuchom.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

59
UCHWA£A Nr XXVIIII/140/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad polityki czynszowej na terenie gminy Borzytuchom.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zasady polityki czynszowej w lokalach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Powo³ane w treci artyku³y ustawy bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz 733).
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXlXl173198 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie okrelenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i
Nr XXII/126/97 z 24 kwietnia 1997 r. w sprawie okrelenia
stawki czynszu za najem lokali socjalnych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVIII/140/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 28 grudnia 2001 r.
Zasady polityki czynszowej w lokalach
stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy

1. Stawka bazowa czynszu nie mo¿e przekroczyæ 3%
wartoci odtworzeniowej lokalu.
2. Zarz¹d gminy ustala stawki czynszu lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy z uwzglêdnieniem czynników, o których mowa w art. 7 ustawy:
a) mieszkanie o wspó³czesnym standardzie wyposa¿one w c.o. z dala czynne, ciep³¹ wodê, kanalizacjê,
energiê elektryczn¹, WC, ³azienkê  0% obni¿ki stawki
bazowej,
b) brak c. o. z dala czynnego
 5%   
c) brak ciep³ej wody z dala czynnej  5%   
d) brak c.o. i c. w.
 20%   
e) brak ³azienki
 5%   
f) brak W. C.
 5%   
g) brak wody
 15%   
h) brak kanalizacji
 5%   
i) lokale mieszkalne so³ectw D¹brówka, Krosnowo,
Niedarzyno,Osieki, Jutrzenka, Chotkowo, Struszewo
 5%   
j) zabudowa pereferyjna (odl. powy¿ej 500 ml od zwartej zabudowy na terenie gminy  10%   
k) usytuowanie  poddasze
 10%   
l) niski parter  zawilgocenie od gruntu  10%   
m) wiek budynku 11  30 lat
 10%   
n) wiek budynku 31  50 lat
 20%   
o) wiek budynku powy¿ej 50 lat
 30%   
3. Maksymalna obni¿ka stawki bazowej nie mo¿e przekroczyæ 60% jej wartoci.
4. Wysokoæ podwy¿ki czynszu nie mo¿e przekroczyæ
wskaników okrelonych w art. 9 ust. 3 ustawy.
5. W lokalach o powierzchni powy¿ej 80 m2 wysokoæ
czynszu nale¿y ustalaæ w wysokoci 200% stawki czynszu okrelonej w pkt 2.
6. Czynsz najmu lokali socjalnych ustala siê w wysokoci
50% najni¿szego czynszu, obowi¹zuj¹cego w gminnym
zasobie mieszkaniowym (art. 23 ust. 4). Nie pobiera
siê czynszu od osób poszkodowanych w wyniku po¿aru i klêsk ¿ywio³owych.
7. W lokalach wynajêtych przed 9 lipca 2001 r. bêdzie
mog³a byæ dokonana co 6 miesiêcy regulacja czynszu
o wskanik, okrelony w art. 9 ust. 3 do czasu uzyskania stawki maksymalnej w wysokoci 3% wartoci odtworzeniowej (art. 28 ust. 2).

60
UUCHWA£A Nr XXVIII/143/01
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXVII/129/01 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 14 listopada 2001 r. dotycz¹cej
podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z
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2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 2 Uchwa³y Nr XXVII/129/01 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 90, poz. 1279) po
pkt 3 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
4) budowle wykorzystywane do zaopatrzenia w wodê
oraz budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków bêd¹ce w³asnoci¹ gminy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

61
UCHWA£A Nr XXXII /201/2001
Rady Gminy w Koczale
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Kocza³a.
Na podstawie art. 6 oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) w zwi¹zku z 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; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz.
1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Kocza³a.
§2
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) zwana jest w
niniejszej uchwale ustaw¹.
§3
1. Mieszkaniowy zasób gminy Kocza³a tworz¹ lokale okrelone w art. 20 ust. 1 ustawy.
2. W sk³ad mieszkaniowego zasobu wchodz¹ nastêpuj¹ce rodzaje lokalu  mieszkalne, zamienne i socjalne 
okrelone w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy.

§4
Wynajmuj¹cym lokale mieszkalne, zamienne i socjalne jest gmina Kocza³a reprezentowana przez Zarz¹d Gminy.
§5
Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwa³y uwa¿a siê
sumê wszystkich dochodów cz³onków gospodarstwa
domowego osi¹gniêtych w III kwartale danego roku, w
którym jest rozpatrywany wniosek.
ROZDZIA£ II
Zasady gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Kocza³a oraz tryb rozpatrywania
i za³atwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych
§6
Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy Kocza³a z wyj¹tkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy mog¹
byæ wynajmowane na czas nieoznaczony.
§7
1. Za³atwienie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna siê od z³o¿enia wniosku o najem lokalu mieszkalnego. Tryb sk³adania wniosku oraz miejsce jego z³o¿enia okrela Zarz¹d Gminy.
2. Do prowadzenie spraw zwi¹zanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowi¹zany jest Zarz¹d Gminy.
§8
Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny.
Jawny jest te¿ sposób wyboru osób, z którymi umowy
najmu powinny byæ zawierane. Jawnoæ postêpowania
ma na celu realizacjê kontroli spo³ecznej.
ROZDZIA£ III
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§9
1. Najemc¹ lokalu socjalnego z zastrze¿eniem art. 13 ust. 1
ustawy mo¿e zostaæ wy³¹cznie osoba, która nie ma tytu³u prawnego do lokalu i której rednie miesiêczne
dochody brutto na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych
z³o¿enie wniosku nie przekracza³y 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 50%
najni¿szej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
2. W przypadkach orzeczenia przez s¹d o uprawnieniach
do lokalu socjalnego umowê na lokal socjalny zawiera
siê w pierwszej kolejnoci.
3. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na dwa
lata.
§ 10
Najemc¹ lokalu mieszkalnego mo¿e zostaæ wy³¹cznie
osoba, która zamieszkuje w lokalu, w którym na osobê
przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej i której
rednie miesiêczne dochody brutto na jednego cz³onka
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gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy
poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku nie przekracza³y 150%
najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwach
wieloosobowych.
§ 11

poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt w³asny adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeñ nie wchodz¹cych w sk³ad istniej¹cych ju¿ lokali
mieszkalnych lub u¿ytkowych usytuowanych w obiektach
stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Kocza³a, w celu wybudowania lub powiêkszenie zajmowanego mieszkania.

Najemc¹ lokalu zamiennego mo¿e byæ wy³¹cznie osoba, której dotychczasowy lokal zosta³ uznany za niemieszkalny albo zamieszkuje w budynku przeznaczonym do
remontu kapitalnego b¹d rozkwaterowania z uwagi na
z³y stan techniczny, albo utraci³a lokal w wyniku klêski
¿ywio³owej lub katastrofy budowlanej.

§ 16

ROZDZIA£ IV
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków
o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania
tych spraw kontroli spo³ecznej
§ 12
1. Ustalenie osób spe³niaj¹cych kryteria zawarte w § 9,
10, i 11 nastêpuje w formie rocznych wykazów.
2. Roczne wykazy sporz¹dza Zarz¹d Gminy w sposób jawny i zapewniaj¹cy ich spo³eczn¹ kontrolê, przez co rozumie siê opiniowanie przez Komisjê Mieszkaniow¹
wniosków osób ubiegaj¹cych siê o ujêcie w wykazie
oraz projektów wykazów.
3. Ostateczny wykaz osób ustala Zarz¹d Gminy.
4. Iloæ osób ujêtych w rocznym wykazie powinna byæ
dostosowana do mo¿liwoci lokalowych gminy.
5. Warunki okrelone w § 9, 10 i 11 musz¹ byæ spe³nione
w chwili otrzymania skierowania na zawarcie umowy
najmu lokalu.
ROZDZIA£ V
Zamiany mieszkañ
§ 13
1. Najemca mo¿e dokonaæ zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego.
2. Nie zezwala siê na dokonanie zamiany gdy w jej wyniku na osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 5 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi, lub gdy zamiana mo¿e zagroziæ interesowi gminy.
§ 14
1. Na wniosek najemcy wynajmuj¹cy mo¿e dokonaæ zamiany lokalu, je¿eli w wyniku takiej zamiany wynajmuj¹cy uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny, lokal o wy¿szym standardzie wyposa¿enia lub lokal o wiêkszym
metra¿u powierzchni mieszkalnej (pokoi).
2. Najemcy lokali którzy posiadaj¹ utrudniony dostêp do
swoich lokali z powodu warunków zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim
mog¹ ubiegaæ siê o wymianê obecnego lokalu na lokal, w którym utrudnienie w dostêpie nie bêdzie wystêpowaæ.
ROZDZIA£ VI
Zwiêkszanie mieszkaniowego zasobu gminy
Kocza³a poprzez adaptacjê lokali niemieszkalnych
na lokale mieszkalne
§ 15
Mieszkaniowy zasób gminy Kocza³a mo¿na zwiêkszyæ

Adaptacja, o której mowa w § 15 polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeñ
niemieszkalnych w obiektach budowlanych lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.
§ 17
Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienionych w § 16 robót typuje Zarz¹d Gminy po uzyskaniu
pozytywnej opinii urbanistyczno-architektonicznej co do
mo¿liwoci przeprowadzenia inwestycji budowlanej.
§ 18
Informacje o obiektach budowlanych i lokalach, o których mowa w § 17 przeznaczonych do inwestycji budowlanych na koszt w³asny podawane bêd¹ do publicznej
wiadomoci na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w
Koczale ul. Cz³uchowska 27.
§ 19
1. Za³atwienie spraw dotycz¹cych zawarcia umowy o
udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacjê musi byæ poprzedzone z³o¿eniem wniosku.
Tryb sk³adania wniosku oraz miejsce jego z³o¿enia okrela Zarz¹d Gminy
2. Wyboru osób, którzy otrzymaj¹ skierowanie na zawarcie umowy o udostêpnienie obiektu budowlanego i
lokalu dokonuje Zarz¹d Gminy.
3. Na podstawie uzyskanego skierowania oraz wymaganych ekspertyz i projektów technicznych osoba wymieniona w § 19 pkt 2 zawiera z Zarz¹dem Gminy umowê
o udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacjê.
W zawartej umowie powinny byæ okrelone w szczególnoci warunki udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu do adaptacji, a tak¿e wzajemne obowi¹zki
inwestora i Zarz¹du Gminy oraz stosowne rozliczenia
z tym zwi¹zane.
§ 20
Po zakoñczeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym odbiorze lokalu, inwestor z którym zawarto umowê na udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu otrzymuje skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
ROZDZIA£ VII
Zasady postêpowania w stosunku do osób które
pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê
lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y
po mierci najemcy
§ 21
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu
stanowi¹cego w³asnoæ gminy ze zstêpnymi, wstêpnymi, rodzeñstwem i osobami przysposobionymi najemcy,
którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu g³ównego
najemcy, je¿eli dotychczasowy najemca:
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a) przeprowadzi³ siê on do lokalu, do którego nie uzyska³
tytu³u prawnego,
b) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego,
c) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu, w którym  w
przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych  nast¹pi³oby przegêszczenie (poni¿ej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobê).
§ 22
Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu
stanowi¹cego w³asnoæ gminy z osobami, które nie wst¹pi³y w stosunek najmu po mierci najemcy, je¿eli zamieszkiwa³y z nim przez okres minimum 10 lat.
ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 23
Wynajmuj¹cy powinien w pierwszej kolejnoci zaproponowaæ zawarcie umowy najmu lokalu, stanowi¹cego
w³asnoæ gminy Kocza³a z najemcami zajmuj¹cymi czêæ
lokalu wspólnego, w którym przypada mniej ni¿ 10 m2
powierzchni mieszkalnej na jedn¹ osobê uprawnion¹, na
zwolnion¹ czêæ lokalu we wspólnym sk³adzie:
a) zajmuj¹cymi czêæ lokalu wspólnego, w którym przypada mniej ni¿ 15 m2 powierzchni mieszkalnej na
jedn¹ osobê uprawnion¹, na zwolnion¹ czêæ lokalu we wspólnym sk³adzie, w którym wystêpuje
wspólna u¿ywalnoæ sanitariatów,
b) lokalu, na opró¿niony lokal przyleg³y, który nie spe³nia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego
lub socjalnego.
§ 24
1. Uzale¿nia siê zawarcie umowy najmu  z wy³¹czeniem
umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz
umowy zawieranej w zwi¹zku z zamian¹ lokalu  od
wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu lokalu przys³uguj¹cych
wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu.
2. Zasady dotycz¹ce ustalenia wysokoci kaucji, odst¹pienia od jej pobrania, roz³o¿enia jej na raty lub umorzenia, okreli Zarz¹d Gminy.

62
UCHWA£A Nr XXXII/202/01
Rady Gminy w Koczale
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uznania niektórych obszarów za u¿ytki ekologiczne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 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; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz.
1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971)oraz
art. 30, w zwi¹zku z art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. c i art. 34 ust.
1 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079) Rada Gminy w
Koczale uchwala, co nastêpuje:
§1
Uznaje siê za u¿ytki ekologiczne, zwane dalej u¿ytkami obszary maj¹ce istotne znaczenie dla zabezpieczenia
istnienia bogactwa flory i fauny, wymienione w za³¹cznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 25
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 26
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

9.

Na terenie u¿ytków zabrania siê:
Niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu.
Wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzebê terenu z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci.
Zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego.
Wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych.
Lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony b¹d
spowodowaæ degradacjê krajobrazu.
Dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹
innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one
wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych oraz gospodarki rybackiej.
§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kocza³a.
§4
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXII/202/01
Rady Gminy w Koczale
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Lp.

Nazwa
obiektu

1.

„ródlisko
rz.Ruda”

Przedmiot
ochrony

Flora
i fauna

Po³o-¿enie

Kocza³a
cz. dzia³ki
nr 499

Pow.
(ha)

2,82

Czyj¹ jest
w³asnoci¹
i w czyim
jest zarz¹dzie

Pozycja w
rejestrze

P. Zió³tkowski
Romuald

3

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXII/202/01
Rady Gminy w Koczale
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Nazwa
obiektu

Lp.

1.

Pó³wysep
„Dymin”

Przedmiot
ochrony

Flora
i fauna

Po³o¿enie

Dzia³ka
nr 576/1
Oddzia³
345 Ad
Kocza³a

1,06

63
UCHWA£A Nr XXXVII/266/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr nr 35/6,
35/7, 37/5, 37/6, 37/8 ¸ 37/14, przy ul. Dworcowej w
Helu.
Na podstawie art. 26, art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15 poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz.
1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136), oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i
art. 41 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; z
1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.
552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr
95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz.
971) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Obszar dzia³ek geodezyjnych Nr 35/6, 35/7, 37/5, 37/6,
37/8  37/14 obrêb Hel, karta mapy 4 w Helu przy ul.
Dworcowej przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹, mieszkaniowo  pensjonatow¹ oraz mieszkaniow¹ z us³ugami towarzysz¹cymi (zamiast dotychczaso-
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wego przeznaczenia na cele zak³adu mechaniki pojazdowej, bazy Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej, obiektów rzemios³a spo¿ywczego, i miejskiego orodka sportowego), a tak¿e we fragmencie
przyleg³ym do istniej¹cego cmentarza pozostawia siê
obszar ok. 0,4 ha jako rezerwê pod rozbudowê tego
cmentarza
Ustala siê, ¿e g³ówn¹ funkcj¹ obszaru (obejmuj¹cego
w/wym. dzia³ki geodezyjne po³o¿one w Helu i ograniczonego od pó³nocy i wschodu terenami lenymi od
po³udnia terenami ogródków dzia³kowych i cmentarza oraz zachodu ul. Dworcow¹) bêdzie: mieszkalnictwo o niskiej intensywnoci oraz zabudowa mieszkaniowa, pensjonatowa i mieszkalna z us³ugami i lokalami handlowymi, a tak¿e zieleñ izolacyjna i towarzysz¹ce tereny rekreacyjne.
Ustala siê, ¿e zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywnoci: jednorodzinna z pokojami gocinnymi i jednorodzinna z us³ugami nieuci¹¿liwymi  mo¿e byæ realizowana w budynkach wolnostoj¹cych, oraz ma³ych
domach mieszkalnych (do 4 lokali mieszkalnych) na terenach wskazanych na rysunku planu, okrelonych
symbolami MN 1  MN 3.
Ustala siê, ¿e zabudowa mieszkalno pensjonatowa realizowana bêdzie na terenach okrelonych na rysunku
planu symbolami MP-1 i MP-2.
Ustala siê, ¿e zabudowa mieszkaniowa z us³ugami i
lokalami handlowymi realizowana bêdzie na terenach
okrelonych na rysunku planu symbolami M/UH 1,
M/UH 2 i M/UH 3.
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6. Ustala siê, ¿e funkcje obszaru realizowane bêd¹ na
wydzielonych dzia³kach okrelonych na rysunkach
planu.
7. Ustala siê, ¿e na obszarze okrelonym w planie symbolem MN nie dopuszcza siê us³ug powoduj¹cych
uci¹¿liwoæ dla otoczenia (ha³as, zanieczyszczenie
powietrza, gleby i wody, a tak¿e wzmo¿ony ruch pojazdów mechanicznych).
8. Ustala siê, ¿e funkcj¹ dodatkow¹ (towarzysz¹c¹) bêd¹:
 stacje transformatorowe okrelone symbolem EE,
 przepompownia cieków komunalnych okrelona
symbolem NO,
 zieleñ urz¹dzona okrelona na planie symbolem ZP
i zieleñ izolacyjna ZI,
 teren sportu i rekreacji okrelony na planie symbolem TSiR.
9. Ustala siê, ¿e wszystkie dzia³ki pod zabudowê oraz
funkcje dodatkowe, bêd¹ mia³y bezporedni dostêp
do dróg projektowanych na tym obszarze, które bêd¹
w³¹czone w dwu miejscach do ulicy Dworcowej.
10. Ustala siê, warunki zabudowy i standardy kszta³towania obiektów budowlanych (zabudowy) oraz zagospodarowania terenu:
 linie zabudowy  jak na rysunku planu  stanowi¹
linie nieprzekraczalne
 linie podzia³u na dzia³ki (obowi¹zuj¹ce)
 dopuszcza siê mo¿liwoæ ³¹czenia dzia³ek w obrêbie jednej funkcji,
 nie dopuszcza siê wtórnego podzia³u terenu za wyj¹tkiem okrelonego w planie mo¿liwego dodatkowego podzia³u dzia³ki,
 nieprzekraczalna wysokoæ zabudowy: nie wy¿ej
ni¿ 5,0 m do okapu od poziomu krawê¿nika ulicy, z
której jest wjazd na dzia³kê lub od poziomu istniej¹cego pierwotnie terenu (na wzniesieniach i pagórkach),
 kierunki kalenic dachu okrelone na rysunku planu
k¹t nachylenia po³aci dachowych 50°,
 maksymalny wskanik zabudowy (procent powierzchni zabudowy do powierzchni dzia³ki) maks.
20%, a w zabudowie M/LJH i MP makse. 30%,
 powierzchnia dzia³ki biologicznie czynna  zieleñ
izolacyjna, zieleñ ozdobna, trawniki, drzewa i krzewy owocowe i uprawy ogrodowe  min. 60%, a w
zabudowie MlUH i MP min. 50 %
 ustala siê zabezpieczenie potrzeb parkingowych na
terenie w³asnym (w obrêbie dzia³ki):
 dla budynków jednorodzinnych min. 2 miejsca
postojowe,
 dla budynków jednorodzinnych z pokojami gocinnymi min. 2 miejsca postojowe + po 1 na
ka¿dy pokój gocinny,
 dla budynków jednorodzinnych z us³ug¹ min. 4
miejsca postojowe,
 dla budynków pensjonatowych 4 miejsca postojowe dla obs³ugi + po 1 miejscu na ka¿dy pokój.
11. Ustala siê, materia³y elewacyjne wariantowo:
 tynki bia³e g³adkie z drewnianymi barwionymi elementami cian ryglowych (z belkowaniem),
 tynki w kolorach jasnych z faktur¹,
 ceg³a licowa z drewnianymi barwionymi elementami cian ryglowych (z belkowaniem),
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(zastosowane elementy ryglowe winny podkrelaæ
podzia³y miêdzy kondygnacjami).
Ustala siê, materia³y pokryæ dachowych wariantowo:
 dachówka holenderka,
 dachówka zak³adkowa,
w kolorach ceramiki naturalnej, brunatnym, c. zieleñ
lub antracyt.
Ustala siê, dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi o ró¿nych funkcjach lub zasadach zagospodarowania:
MN 1  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca z mo¿liwoci¹ wbudowania us³ug nieuci¹¿liwych lub pokoi gocinnych, a tak¿e ma³e domy
mieszkalne (do 4 lokali gocinnych) maks. wskanik
zabudowy dzia³ki 20%.
MN 11 i MN 3  jak MN 1
M/UH 1 ¸ M/UH 3  budynki mieszkalne z us³ugami
lub ze sklepami w parterze lub pawilonem us³ugowo
handlowym. Wysokoæ do okapu 5,0 m, k¹t nachylenia po³aci dachowej 50°, maksymalny wskanik zabudowy (procent zabudowy do powierzchni dzia³ki)
max 30%
MP1 i MP2  budynki mieszkalno-pensjonatowe wysokoæ do okapu 5,0 m k¹t nachylenia po³aci dachowej 50° maks. wskanik zabudowy dzia³ki 30%
NO  przepompownia cieków komunalnych
EE  teren pod stacje transformatorow¹
KX1-KX4  ulice wewn¹trzosiedlowe o szerokoci w
liniach rozgraniczaj¹cych 9,0 ¸ 10,0 m i szerokoci
jezdni 5,5 m (wjazd ulicy KX1 i KX3 na ul. Dworcow¹
poszerzony w liniach rozgraniczaj¹cych do 10,5 m
Ulica KX4 zakoñczona dojciem pieszym do ogródków dzia³kowych
KX5  przejcie piesze w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0
m z mo¿liwoci¹ wjazdu pojazdów funkcyjnych od
strony ulicy KX4
KX6  ulica ³¹cz¹ca z ul. Dworcow¹ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,5 m i szerokoci jezdni 6,0 m.
Ustala siê zasady obs³ugi z zakresu komunikacji; obowi¹zuj¹ce wjazdy na teren dzia³ek z ulic wewnêtrznych osiedlowych KX 1 = KX 4.
Ustala siê zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê pitn¹: z wodoci¹gu miejskiego biegn¹cego w ulicy Dworcowej. Projektuje siê
rozbudowê wodoci¹gu: w ulicach KX 1  KX 5,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych: do projektowanej kanalizacji sanitarnej uszczelnionej, która
przez system przepompowni i kanalizacji cinieniowej odprowadzaæ bêdzie cieki do oczyszczalni komunalnej i Mar. Woj.
Projektuje siê budowê sieci kanalizacyjnej w ulicach
wewn¹trzosiedlowych KX 1 ¸ KX 5 oraz ulicy KX 6,
c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie dzia³ek do studzienek ch³onnych, a z ulic, wjazdów i
parkingów do projektowanej kanalizacji deszczowej wprowadzaj¹cej te wody do gruntu po przejciu przez separatory piasku i b³ota, oraz ³apacze
t³uszczu i olejów,
d) ogrzewanie: indywidualne opalane wy³¹cznie gazem p³ynnym lub olejem opa³owym, mo¿liwe rozwi¹zanie ekologiczne  energia s³oneczna, geotermiczna, ewentualnie nowe systemy kominkowe

 181 

Poz. 63, 64

16.
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20.

opalane drewnem lub naft¹ z rozprowadzeniem ciep³a kana³ami,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: wg warunków
okrelonych przez Gdañsk¹ Kompaniê Energetyczn¹ ENERGA Rejon w Wejherowie z projektowanych stacji transformatorowych na obszarze objêtym planem (symbol na rysunku planu EE),
f) usuwanie odpadków sta³ych: w sposób i na miejsce wskazane przez Zarz¹d Miasta Helu.
Ustala siê wysokoæ ogrodzeñ od strony ulic + 1,50 m,
elementy a¿urowe na cokoliku murowanym lub betonowym do 30 cm (³¹czna wysokoæ 1,80 m), a od
strony ul. Dworcowej na cokoliku wys. 60 cm (ponad
poziom chodnika tej ulicy). W wypadku koniecznych
murów oporowych w linii rozgraniczaj¹cej wysokoæ
ogrodzeñ okrelona zostanie indywidualnie.
Ustala siê, ¿e budynki na obszarze objêtym planem
bêd¹ mog³y zostaæ oddane do u¿ytku po uruchomieniu instalacji kanalizacyjnej.
Ustala siê obligatoryjnie pas zieleni izolacyjnej o szer.
3,0 m w obrêbie dzia³ek i terenów przyleg³ych do ul.
Dworcowej oraz cmentarza.
Pas zieleni izolacyjnej  pokazany na planie w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ul. Dworcowej jest rozwi¹zaniem czasowym i mo¿e ulec zmianie lub likwidacji
w wyniku przebudowy  modernizacji tej ulicy.
Ustala siê, ¿e rozbudowa cmentarza na terenie ozn.
symbolem RrbC Rezerwa terenu pod rozbudowê
cmentarza mo¿e nast¹piæ po wykorzystaniu min.
75% miejsc na istniej¹cym cmentarzu.
§2

Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzia³ek geodezyjnych o numerach 35/6, 35/7, 37/5,
37/6, 37/8 ¸ 37/14 po³o¿onych w Helu przy ul. Dworcowej.
Na rysunku planu okrelono:
a) granice opracowania (granice terenu objêtego planem),
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) linie podzia³u wewnêtrznego (na dzia³ki),
d) linie mo¿liwego dodatkowego podzia³u wewnêtrznego,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy
f) teren zieleni urz¹dzonej oraz pas zieleni izolacyjnokrajobrazowej,
g) kierunek kalenic dachów.
§3
Nie ustala siê stawki procentowej do naliczania op³at z
tytu³u wzrostu wartoci terenu z uwagi ¿e ca³y teren objêty planem stanowi w³asnoæ gminy Hel.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Helu do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta w Helu,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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dokumentów przedstawiaj¹cych ustalenia planu i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wypisów  na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku wymienionego w § 5 planu, zmiany wprowadzonej do
tego planu niniejsz¹ uchw¹³¹.
§5
Na obszarze okrelonym granicami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Helu, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIII/44/90
Miejskiej Rady Narodowej w Helu z dnia 12 marca 1990 r.,
og³oszony w Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 16, poz. 115.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

64
UCHWA£A Nr XIII/73/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia gminnego programu profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych w Gminie
Miejskiej Ustka na rok 2002.
Na podstawie 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; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z
dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z
pón. zm.) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej
Ustka na rok 2002, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce, który przed³o¿y sprawozdanie z wykonania
programu w styczniu 2003 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od daty og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIII/73/2001 r.
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 grudnia 2001 r.
Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych
w Gminie Miejskiej Ustka na 2002 rok
CZÊÆ A
I. Utrzymanie 33 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y.
II. Utrzymanie 80 punktów sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y.
III.Ustalenie szczegó³owych zasad wydawania zezwoleñ
na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y oraz warunków sprzeda¿y tych napojów przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych kryteriów:
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y
mo¿e byæ prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Ustki po
uprzednim zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Miejskiego.
Zarz¹d Miejski przed wydaniem opinii wyst¹pi do
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem o opiniê w danej sprawie.
2. Zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu
sprzeda¿y wydaje siê na okres 4 lat, a poza miejscem sprzeda¿y na okres 2 lat. Wa¿noæ tych zezwoleñ ka¿dorazowo wyd³u¿a siê do pe³nego roku
kalendarzowego.
3. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o wydanie zezwolenia jest zobowi¹zany do przed³o¿enia nastêpuj¹cych
dokumentów:
 tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu lub terenu,
 opinii w³aciciela lub administratora nieruchomoci nie stanowi¹cej w³asnoci Gminy Miejskiej
Ustka w sprawie sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych,
 opinii sanitarnej w³aciwego organu sanitarnego
dopuszczaj¹cej sprzeda¿ napojów alkoholowych,
 opinii w³acicieli lub administratorów budynków
mieszkalnych przylegaj¹cych do zak³adów (punktów) lub sklepów sprzeda¿y napojów,
 zawiadczenia zezwalaj¹cego na u¿ytkowanie
obiektu lub decyzji o zmianie sposobu u¿ytkowania,
 zawiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej lub innego dokumentu uprawniaj¹cego do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
w punkcie sprzeda¿y, na który przedsiêbiorca
ubiega siê o zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
4. Odleg³oæ obiektów chronionych wymienionych w
§ 1 uchwa³y Nr XV/115/99 Rady Miejskiej w Ustce z
dnia 30 grudnia 1999 r., od miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych jest mierzona w linii prostej miê-
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dzy granic¹ dzia³ki obiektu chronionego a granic¹
dzia³ki punktu sprzeda¿y.
Godziny pracy zak³adu (punktu) lub sklepu, w którym
prowadzona jest sprzeda¿ napojów alkoholowych musz¹ pokrywaæ siê z godzinami sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonymi w zezwoleniu.
Godziny pracy zak³adu (punktu) lub sklepu prowadz¹cego sprzeda¿ napojów alkoholowych mog¹ byæ
zmieniane po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Miejskiego
oraz Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Zezwolenie wydaje siê po uprzednim sprawdzeniu
usytuowania zak³adu (punktu) lub sklepu prowadz¹cego sprzeda¿, przez zespó³ wy³oniony z przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Przedsiêbiorcy, którym wygas³y zezwolenia z powodu nie dokonania op³aty przewidzianej w art. 111 ustawy o wychowaniu w trzewoci w terminie do 31
stycznia ka¿dego roku objêtego zezwoleniem, mog¹
je powtórnie otrzymaæ po up³ywie co najmniej 12
miesiêcy licz¹c od 31 stycznia ka¿dego roku.
Przedsiêbiorcy prowadz¹cy sprzeda¿ napojów alkoholowych, którzy zrezygnowali z zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przed up³ywem terminu
jego wa¿noci mog¹ wyst¹piæ z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wczeniej ni¿ po up³ywie
12 miesiêcy, licz¹c od dnia wydania decyzji o jego
wyganiêciu.
Przedsiêbiorca prowadz¹cy sprzeda¿ napojów alkoholowych zobowi¹zany jest do umieszczenia w widocznym miejscu w zak³adzie (punkcie) lub sklepie
aktualnych zezwoleñ lub ich kopii z adnotacj¹ o uiszczeniu nale¿nej op³aty za zezwolenie za dany rok wa¿noci zezwolenia.
Przedsiêbiorca, który zmieni³ formê prawn¹ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej zobowi¹zany jest
wyst¹piæ, w imieniu nowego podmiotu, o zezwolenie
na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych na
ogólnych zasadach w ramach limitu okrelonego
uchwa³¹ rady gminy.
Przedsiêbiorca posiadaj¹cy zezwolenie, które wygas³o lub uleg³o cofniêciu jest zobowi¹zany zwróciæ je
organowi, który je wyda³, w terminie 14 dni od dnia
wydania decyzji.
Przedsiêbiorca prowadz¹cy sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y jest zobowi¹zany do oznaczenia bezp³atnej toalety dla konsumentów emblematem dostarczonym przez MKRPA.
Zasady wydawania jednorazowych zezwoleñ na
sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych:
 dopuszcza siê mo¿liwoæ uzyskania przez przedsiêbiorcê w ci¹gu 1 miesi¹ca dwóch jednorazowych zezwoleñ,
 do zezwoleñ jednorazowych stosuje siê zasady
okrelone w uchwale Nr XV/115/99 Rady Miejskiej
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie
miasta Ustki miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów oraz sta³ego zakazu sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych, zmienionej uchwa³¹ Nr VII/37/2001 Rady
Miejskiej w Ustce z dnia 26 lipca 2001 r., odstêpstwo stanowi § 4 uchwa³y, gdzie dopuszcza siê
mo¿liwoæ korzystania z toalety z wejciem z zewn¹trz zak³adu (punktu).
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IV. Ustalenie szczegó³owych zasad cofania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz kontrolê przestrzegania zasad obrotu tymi napojami przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych okolicznoci bêd¹cych podstaw¹ do wszczêcia postêpowania o cofniêcie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych:
1. Udokumentowane, dwukrotne zak³ócenie porz¹dku publicznego w miejscu sprzeda¿y w promieniu
10 m mierzonym od wejcia do zak³adu (punktu)
lub sklepu w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych.
2. Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych osobom nietrzewym oraz osobom do lat 18 na podstawie kontroli dokonanej przez Policjê, Stra¿ Miejsk¹ oraz inne organy upowa¿nione do kontroli.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
3. Stwierdzone przez Policjê, Stra¿ Miejsk¹ oraz inne
organy upowa¿nione do kontroli spo¿ywanie napojów alkoholowych w sklepie lub przed sklepem
w promieniu 10 m mierzonym od wejcia do sklepu.
4. Stwierdzone przez Policjê, Stra¿ Miejsk¹ oraz inne
organy upowa¿nione do kontroli nieprzestrzeganie
szczegó³owych warunków zawartych w zezwoleniu, a w szczególnoci sprzeda¿y napojów alkoholowych poza lokalem wskazanym w zezwoleniu.
5. Cofniêcie zezwolenia w przypadkach, o których
mowa w pkt 1-4 wymaga zasiêgniêcia opinii Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Ustce.

Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Ustka na 2002 rok
CZÊÆ B
Lp.
I.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
II.

1.

2.

3.
4.
III.

1.

2.

REALIZOWANE ZADANIA

KWOTA
PRZEZNACZONA

ZWIÊKSZENIE DOSTÊPNOCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ
kwota 55.000 z³
I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALE¯NIONYCH OD ALKOHOLU
Finansowanie grup wsparcia dla osób uzale¿nionych i
wspó³uzale¿nionych:
12.000 z³
kontynuacja Grupy Wsparcia przy Domu Kultury,
utworzenie Grupy Wsparcia dla Kobiet.
Dofinansowanie kursów i szkoleñ podnosz¹cych kwalifikacje z zakresu
20.000 z³
rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Finansowanie kosztów badañ osób kierowanych na leczenie odwykowe.
5.000 z³
Zakup i dystrybucja materia³ów edukacyjno informacyjnych: prasy,
4.000 z³
ksi¹¿ek, broszur i ulotek.
Finansowanie opiekli medycznej oraz programu terapeutycznego dla
7.000 z³
bezdomnych w Noclegowni.
Finansowanie terapii i profilaktyki w stosunku do osób z terenu miasta
7.000 z³
Ustki przebywaj¹cych w Izbie Wytrzewieñ w S³upsku.
UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTÊPUJ¥ PROBLEMY
ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPO£ECZNEJ I PRAWNEJ
kwota 178.000 z³
A W SZCZEGÓLNOCI OCHRONY PRZED PRZEMOC¥ W RODZINIE
Utworzenie Centrum Pomocy Dzieciom przy Gimnazjum Nr 1 w Ustce:
wykonanie adaptacji sieci komputerowej, klimatyzacji oraz zabezpieczenia
obiektu,
40.000 z³
zakup komputerów do pracowni komputerowej,
50.000 z³
wyposa¿enie Centrum Pomocy Dzieciom,
20.000 z³
czêciowy koszt utrzymania Centrum Pomocy Dzieciom.
30.000 z³
Finansowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego „VITA ACTIVA”
udzielaj¹cego pomocy:
prawnej,
psychologicznej,
15.000 z³
pedagogicznej,
lekarskiej,
ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
Finansowanie telefonu zaufania (0-59) 814-58-88
3.000 z³
Sfinansowanie programów, s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów
20.000 z³
alkoholowych, udzielaj¹cych pomocy rodzinom dysfunkcyjnym .
PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIA£ALNOCI INFORMACYJkwota 127.000 z³
NEJ I EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOCI DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y
Wspó³praca z pedagogami szkolnymi w celu realizacji programów
profilaktycznych z zakresu uzale¿nieñ od alkoholu oraz pozosta³ych
10.000 z³
uzale¿nieñ.
Dofinansowanie programów edukacyjnych przestrzegaj¹cych przed
zagro¿eniami od wszelkich uzale¿nieñ, demoralizacji, przestêpczoci wród
12.000 z³
nieletnich oraz przemocy m.in. poprzez filmy, spektakle teatralne,
warsztaty itp.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Poz. 64, 65
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Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych w wietlicach
terapeutycznych, w tym:
dotacja dla organizacji pozarz¹dowych  8.000 z³.
Dofinansowanie obozów, kolonii, zimowisk realizuj¹cych programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.
Organizowanie imprez o charakterze masowym oraz hepeningów
promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia z elementami programów profilaktycznych.
Komisja swoim patronatem obejmie m.in. nastêpuj¹ce imprezy:
Pierwszy Dzieñ Wiosny,
Dzieñ Dziecka,
Miko³ajki.
Organizowanie imprez masowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym
promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia z elementami programów profilaktycznych.
Komisja swoim patronatem obejmie m.in.:
Miêdzyszkolne rozgrywki I... grajmy razem.
Wydanie materia³ów informacyjnych i gad¿etów.
Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych oraz kontrola w zakresie
przestrzegania warunków sprzeda¿y.

IV. KOSZTY ADMINISTRACYJNE FUNKCJONOWANIA I
OBS£UGI MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
kwota 30.000 z³
 koszty funkcjonowania MKRPA.
V. REZERWA FINANSOWA NA ZADANIA NIE PRZEWIDZIANE
kwota 5.000 z³
VI. WSPOMAGANIE DZIA£ALNOCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEÑ I OSÓB FIZYCZNYCH
kwota: 5.000 z³
Zawarcie porozumieñ z organizacjami pozarz¹dowymi
5.000 z³
£¥CZNA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2002:
400.000 z³.
CZÊÆ C
ZASADY WYNAGRADZANIA CZ£ONKÓW
MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:
1. Ustala siê wynagrodzenie w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) Przewodnicz¹ca Komisji  30% najni¿szego wynagrodzenia,
b) Z-ca Przewodnicz¹cej Komisji  20% najni¿szego wynagrodzenia,
c) Sekretarz Komisji  25% najni¿szego wynagrodzenia,
d) Cz³onkowie Komisji  20% najni¿szego wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie przys³uguje za udzia³ w posiedzeniach
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz poszczególnych zespo³ów problemowych.
3. Listê p³ac sporz¹dza Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w dniu nastêpnym po odbytym posiedzeniu, na podstawie listy obecnoci.
CZÊÆ D
ZASADY REALIZACJI PROGRAMU:
1. Realizacjê zadañ okrelonych w niniejszym programie

10.000 z³

30.000 z³

30.000 z³

30.000 z³
2.000 z³
3.000 z³

koordynuje Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
2. Wnioski o dofinansowanie ze rodków MKRPA zainteresowani winni sk³adaæ najpóniej na 4 tygodnie przed
terminem realizacji zadania.
3. Rozliczenie finansowe z przyznanych rodków i sprawozdanie z realizacji zadania zainteresowani zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ w terminie 7 dni od dnia zrealizowania zadania. Sprawozdanie winno zawieraæ:
 termin realizacji zadania,
 iloæ osób objêtych zadaniem,
 osobê odpowiedzialn¹ oraz jej kwalifikacje,
 szczegó³owy opis zadania,
 szczegó³owe rozliczenie finansowe.
4. Ka¿dorazowy wydatek ze rodków na realizacjê programu profilaktyki wymaga zasiêgniêcia opinii MKRPA, a nastêpnie zatwierdzenia przez Zarz¹d Miejski.

65
UCHWA£A Nr XIII/74/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIII/80/2000 z dnia 29
grudnia 2000 r. w sprawie op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 i 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 i Nr 149, poz. 704,
z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i 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 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XIII/80/2000 Rady Miejskiej w Ustce z
dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie op³aty administracyjnej wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1, pkt 1 skrela siê,
2) w §1, pkt 2 skrela siê,
3) w §1, pkt 3 kwotê 20 z³ zastêpuje siê kwot¹ 25 z³.
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Poz. 65, 66, 67

4) w §1 dodaje siê pkt 4 o treci:
4) od czynnoci polegaj¹cej na uzgodnieniu dokumentacji technicznej w zakresie infrastruktury komunalnej  50,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

66
UCHWA£A Nr XIII/75/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr I/2/2000 Rady Miejskiej
w Ustce z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie op³aty targowej.
Na podstawie art. 15, 16, 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 i 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 i Nr 149, poz. 704
z 1997r.; Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i 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 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr I/2/2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia
27 stycznia 2000 r. w sprawie op³aty targowej wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) za sprzeda¿ na wyznaczonych terenach na Promenadzie Nadmorskiej w³asnych  autorskich
prac, w sposób jednoznacznie oznaczonych
(podpisanych), przez artystów malarzy i rzebiarzy  15 z³ dziennie od osoby (do 5 m.b. ogrodzenia);
2) w § 2 po pkt 4 dodaje siê pkt 4a o treci:
4a) za sprzeda¿ staroci, rzeczy u¿ywanych itp.
(w ramach tzw. pchlego targu) w dniu targowym wyznaczonym na ten cel przez prowadz¹cego targowisko  wolne od op³aty.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XIII/76/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr I/3/2001 Rady Miejskiej
w Ustce z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie wydzielenia na drogach publicznych w obrêbie miasta Ustki obszaru p³atnego parkowania niestrze¿onego oraz wprowadzenia op³at i ustalenia sposobu ich pobierania w
okresie od 1 czerwca do 30 wrzenia.
Na podstawie § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzania op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 608), po zaopiniowaniu przez Starostwo Powiatowe w S³upsku Rada Miejska w Ustce
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr I/3/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia
25 stycznia 2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 3 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2) w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y Nr I/3/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 25 stycznia 2001 r. punkty VI i
VII otrzymuj¹ brzmienie:
VI. OKRELENIE OBSZARU P£ATNEGO PARKOWANIA ORAZ ZASADY POBIERANIA OP£AT W
2002 r.
1) okrela siê Obszar P³atnego Parkowania Niestrze¿onego wyznaczony ulicami: Chopina w
ca³oci, Len¹ od Mickiewicza do Chopina, ¯eromskiego od Chopina do Limanowskiego,
Zaruskiego, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y,
2) op³aty pobierane bêd¹ przez osoby upowa¿nione przez dzier¿awcê parkingu po³o¿onego
w Obszarze P³atnego Parkowania Niestrze¿onego na podstawie biletów parkingowych,
3) ustala siê op³atê w wysokoci 3 z³ za ka¿d¹
godzinê parkowania.
VII. USTALENIA KOÑCOWE.
Punkty II, III, IV, V obowi¹zuj¹ od 1 stycznia 2003 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 68, 69, 70
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§2

OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 8 stycznia 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Sopotu.

w sprawie zmian w sk³adzie Sejmiku Województwa
Pomorskiego.

Traci moc Uchwa³a Nr XXV/413/2001 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 padziernika 2001 r. w sprawie zatwierdzenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w
Sopocie.

Na podstawie § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do
realizacji tych zadañ (M.P. Nr 27, poz. 387) podaje siê do
publicznej wiadomoci, ¿e w Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwa³¹ Nr 467/XXXVI/01 z dnia 26 listopada
2001 r. stwierdzono w okrêgu wyborczym Nr 2 wyganiêcie mandatu radnego Jana Ryszarda KURYLCZYKA z listy Nr 1  Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej wskutek
pisemnego zrzeczenia siê mandatu, a uchwa³¹ Nr 501/
XXXVII/01z dnia 21 grudnia 2001 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce Haliny GESSE z tej samej listy,
która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa wybieralnoci.
Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

69
UCHWA£A Nr XXVIII/462/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 11 stycznia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia planu sieci publicznych szkó³
ponadgimnazjalnych w Sopocie.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.
U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, Dz. U. z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 95, poz. 1014, Nr 91, poz. 1009), art. 17 ust. 5
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, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr
122, poz. 1320, z 2001r. Nr 11, poz.1194) i art. 10a ustawy
z dnia 8 stycznia 1999 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 104, poz. 1104,
Nr 111, poz. 1194, Nr 147, poz. 1644) w zwi¹zku z art. 2
pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy  Karta Nauczyciela, ustawy o systemie owiaty oraz
ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 144, poz. 1615) Rada Miasta Sopotu
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Sopocie, przewidzianych do funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 roku, zgodnie z treci¹ za³¹cznika
do niniejszej uchwa³y.

§3

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVIII/462/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 11 stycznia 2002 r.
PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓ£
PONADGIMNAZJALNYCH W SOPOCIE
LICEA OGÓLNOKSZTA£C¥CE
 I Liceum Ogólnokszta³c¹ce z siedzib¹ w Sopocie przy
ul. Ksi¹¿¹t Pomorskich 16/18
 II Liceum Ogólnokszta³c¹ce z siedzib¹ w Sopocie przy
Alei Niepodleg³oci 751
 III Liceum Ogólnokszta³c¹ce z siedzib¹ w Sopocie przy
ul. Kolberga 15
LICEA PROFILOWANE
 I Liceum Profilowane z siedzib¹ w Sopocie przy ul. Ksi¹¿¹t Pomorskich 16/18
 II Liceum Profilowane z siedzib¹ w Sopocie przy ul. Kociuszki 18/20
TECHNIKA
 Technikum z siedzib¹ w Sopocie przy ul. Kociuszki
18/20
ZASADNICZE SZKO£Y ZAWODOWE
 Zasadnicza Szko³a Zawodowa z siedzib¹ w Sopocie
przy ul. Kociuszki 18/20
 Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna z siedzib¹ w
Sopocie przy ul. Polnej 16/20

70
UCHWA£A Nr XLIV/350/2002
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Malborskiego.
Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,
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Poz. 70

poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497 i 89, poz. 971, Nr 100, poz. 1084) oraz na
podstawie § 1 pkt 4 i § 3 pkt 7 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby w³adz powiatu (Dz. U. Nr 62, poz. 631), oraz na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1998 r.  ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497) Rada Powiatu Malborskiego uchwala co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Powiatu Malborskiego stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/6/98 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. z pó¿n. zm. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Malborskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Malborskiego
M. Rukat
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Rady Powiatu
z dnia 14 stycznia 2002 r.
STATUT POWIATU MALBORSKIEGO
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Powiat Malborski, zwany dalej powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasto Malbork,
2) miasto i gmina: Nowy Staw,
3) gminy: Malbork, Lichnowy, Mi³oradz, Stare Pole.
§2
Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Malbork
§3
1. Powiat ma osobowoæ prawn¹.
2. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§4
Powiat mo¿e posiadaæ w³asny herb i flagê, których wzory ustanowione s¹ przez radê powiatu w drodze odrêbnej uchwa³y.
§5
1. Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie
okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym.
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2. Do zadañ publicznych powiatu nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawach zadañ i
kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
3. Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te sprawy jako nale¿¹ce do zakresu dzia³ania powiatu lub wynikaj¹ one z
zawartych porozumieñ.
4. Ustawy mog¹ nak³adaæ na powiat obowi¹zek wykonywania zadañ z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych lub referendów.
§6
1. W celu wykonywania zadañ powiat mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1 nastêpuje w drodze uchwa³y rady powiatu.
Rozdzia³ 2
Organy powiatu
§7
1. Organami powiatu s¹:
1) rada powiatu,
2) zarz¹d powiatu.
2. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
3. Jawnoæ dzia³ania organów powiatu obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z
wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów
posiedzeñ organów powiatu i komisji rady powiatu.
Rada powiatu
§8
1. Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
powiatu.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
3. Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady, liczbê i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu okrelaj¹ ustawy.
§9
1. Odwo³anie rady powiatu przed up³ywem kadencji nastêpuje w drodze referendum powiatowego.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego okrela ustawa.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwo³anie zarz¹du oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, bêd¹cego g³ównym ksiêgowym bud¿etu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du powiatu
oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w tym z dzia³alnoci finansowej,
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5) uchwalanie bud¿etu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz
podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium dla zarz¹du z tego tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych powiatu dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci
oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile przepisy ustaw nie
stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez zarz¹d oraz maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i
remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania lub wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania zasad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami, je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia
maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
8a) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych, o których
mowa w art. 5 ustawy o samorz¹dzie powiatowym z
5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z
pó. zm.),
9) okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
9a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych,
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania
przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu i
flagi powiatu,
10a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
11) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
§ 11
1. Uchwa³y rady powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu jawnym, chyba,
¿e przepisy ustawowe stanowi¹ inaczej.

2. Rada na zaakceptowany w g³osowaniu wniosek radnego mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie jawne imienne:
1) g³osowanie jawne imienne przeprowadza siê poprzez owiadczenie przez radnego swojego stanowiska na sali obrad po odczytaniu przez przewodnicz¹cego obrad nazwiska radnego,
2) stanowisko radnego odnotowane jest przez przewodnicz¹cego obrad na odczytywanej licie oraz zapisane w protokole obrad.
3. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nie
udzieleniu zarz¹dowi absolutorium.
3a. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady powiatu.
4. Nie udzielenie absolutorium jest jednoznaczne z wnioskiem o odwo³anie zarz¹du.
§ 12
1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Radny wchodz¹cy w sk³ad zarz¹du powiatu nie mo¿e
pe³niæ funkcji, o których mowa w ust. 1.
3. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz¹cy mo¿e upowa¿niæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego.
4. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu rady, w trybie okrelonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
6. Nie podjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5, w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.
§ 13
1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego, w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu
sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami
uchwa³.
2. Rada powiatu mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do rady powiatu.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 3 sesjê zwo³uje wojewódzki komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego
kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w
ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady
powiatu.
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5. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w
sprawie odwo³ania rady powiatu, pierwsz¹ sesjê zwo³uje osoba, któr¹ prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do
pe³nienia funkcji organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
6. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu rady powiatu przewodnicz¹cy obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1.
8. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³ywanej w trybie
okrelonym w ust. 7 stosuje siê przepis ust. 2, z tym ¿e
dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek starosty przewodnicz¹cy rady powiatu jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady powiatu projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest zarz¹d powiatu, a projekt wp³yn¹³ do
rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji rady.
§ 14
1. Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem
pracy.
2. W razie potrzeby, rada powiatu mo¿e dokonywaæ zmian
i uzupe³nieñ w planie pracy.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu przygotowuje i zwo³uje
sesje rady.
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie powinno zawieraæ:
1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) porz¹dek obrad,
3) materia³y na sesjê oraz projekty uchwa³.
3. Materia³y na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
4. Terminów okrelonych zawartych w punktach 2 i 3 nie
zachowuje siê w przypadku zwo³ania uroczystych i nadzwyczajnych sesji rady.
§ 16
1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym
oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹
kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych.
3. Rada w istotnych dla powiatu lub mieszkañców sprawach mo¿e wyraziæ opiniê lub zaj¹æ stanowisko w formie rezolucji, apelu lub owiadczenia.
§ 17
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady powiatu, w
porozumieniu ze starost¹, ustala listê goci zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach rady powiatu uczestnicz¹, z g³osem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.
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3. Do udzia³u w sesjach rady powiatu mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarz¹d powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji rady powiatu.
§ 18
1. Sesje rady powiatu s¹ jawne, chyba, ¿e przepisy ustaw
stanowi¹ inaczej.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji
rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej
wiadomoci poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ.
3. Porz¹dek obrad sesji rady powiatu powinien zostaæ
wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na
wniosek przewodnicz¹cego rady lub klubu radnych,
rada powiatu mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i
ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, rada powiatu
mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce radzie powiatu podejmowanie
uchwa³.
5. W protokole z obrad rady odnotowuje siê przerwanie
obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
6. Ka¿d¹ nieobecnoæ na sesji, radny winien usprawiedliwiæ przed przewodnicz¹cym rady.
§ 19
1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu rady,
przewodnicz¹cy rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe
jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady formu³y:
Otwieram obrady sesji rady powiatu.
5. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia porz¹dek obrad; z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ
radny, komisja, klub radnych albo zarz¹d powiatu,
3) poddaje pod g³osowanie wnioski, o których mowa
w pkt 2.
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub
zmianê ustalonego porz¹dku obrad, wy³¹cznie z wa¿nych powodów, na wniosek przewodnicz¹cego rady,
komisji, zarz¹du lub klubu radnych z zachowaniem trybu ustalonego w § 13.
7. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w
szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty o sprawach bie¿¹cych i z wykonania uchwa³ rady na pimie,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
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4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
§ 20
1. Interpelacje i zapytania radny kieruje bezporednio do
zarz¹du powiatu lub za porednictwem przewodnicz¹cego rady.
2. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
powiatu.
3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub w okresie
miêdzy sesjami.
4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty jej z³o¿enia.

2. Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ starocie, a pozosta³ym radnym w sprawie
wniosków o charakterze formalnym, w szczególnoci
dotycz¹cych:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.

§ 21

§ 25

1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów powiatu, w szczególnoci w celu uzyskania informacji o okrelonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siê przepisy § 20 ust. 3 i 4.
§ 22

1. Przewodnicz¹cy rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby lub na wniosek
zarz¹du powiatu, przewodnicz¹cego komisji i klubu radnych przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu
umo¿liwienia w³aciwej komisji, zarz¹dowi powiatu lub
klubowi radnych zajêcia stanowiska wobec zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia i
uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

1. Przewodnicz¹cy rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
2. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia przewodnicz¹cego rady.
1) radnemu w ka¿dym punkcie uchwalonego porz¹dku obrad przys³uguje g³os w pierwszym wyst¹pieniu do 5 min. i do 3 min. w nastêpnych wyst¹pieniach.
Przewodnicz¹cy udziela radnemu g³osu poza kolejnoci¹ wy³¹cznie w celu umo¿liwienia mu ustosunkowania siê do wypowiedzi przedmówcy w czasie
do 2 min. (ad. Vocem).
2) radnemu, który przekracza w wyst¹pieniu wyznaczony limit czasu, przewodnicz¹cy zwraca uwagê. W
razie kontynuowania wyst¹pienia po zwróceniu
uwagi przewodnicz¹cy mo¿e radnemu odebraæ g³os.
Fakty te odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Przewodnicz¹cy rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej
chwili obrad.
4. Przewodnicz¹cy rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na sesjê rady.
§ 23

§ 26
1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y oraz rezolucji, apelu lub owiadczenia mog¹ wyst¹piæ:
1) co najmniej 5 radnych,
2) przewodnicz¹cy rady,
3) klub radnych,
4) komisja rady,
5) zarz¹d powiatu.
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje rady.
3. Projekty uchwa³ oraz rezolucji, apeli lub owiadczeñ
zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4
wymagaj¹ zaopiniowania przez zarz¹d powiatu.
4. Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty uchwa³ niezw³ocznie w³aciwym komisjom i zarz¹dowi powiatu.

1. Przewodnicz¹cy rady powiatu czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego
zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, przewodnicz¹cy rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu
g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób uczestnicz¹cych w sesji rady.
4. Przewodnicz¹cy rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad rady osobom
bêd¹cym publicznoci¹, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.

1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem
uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeby podjêcia
uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia.

§ 24

§ 28

1. Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ starocie a pozosta³ym radnym w kolejnoci
zg³oszeñ.

§ 27

1. Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.
2. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady
powiatu, uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy rady.
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§ 29

1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi
numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê
opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji rady powiatu. Rejestr uchwa³ prowadzi starosta.
3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewodzie uchwa³ rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia.
Uchwa³a organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega przekazaniu niezw³ocznie.
4. Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej
na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
§ 30
1. Akty prawa miejscowego podpisuje niezw³ocznie po
ich uchwaleniu przewodnicz¹cy rady powiatu i kieruje
do publikacji.
2. Starosta przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze powiatu i
starostom s¹siednich powiatów nastêpnego dnia po
ich ustanowieniu.
3. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzêdowego okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).
§ 31
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie
g³osy przewodnicz¹cy rady powiatu lub upowa¿niony
przez niego wiceprzewodnicz¹cy rady powiatu.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
rady powiatu.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 32
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ rady.
2. G³osowanie tajne przeprowadza co najmniej 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana przez radê powiatu
sporód radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
5. Wynik tajnego g³osowania jest równoznaczny z podjêciem uchwa³y w sprawie bêd¹cej przedmiotem g³osowania.
6. Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 33
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ
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g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê,
nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów  to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus 1 wa¿nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹
wiêkszoæ g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita
przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
§ 34
1. Przebieg sesji jest rejestrowany na noniku magnetycznym, przechowywanym do drugiej kolejnej sesji. Niezale¿nie od powy¿szego protokolant notuje przebieg
porz¹dku obrad oraz wyniki g³osowania poszczególnych uchwa³, rezolucji, opinii lub owiadczeñ.
2. Protokó³ z sesji rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji,
godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez
radê, protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie
wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego rady.
4. Protokó³ z sesji rady powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 5 dni przed terminem kolejnej sesji w
Biurze Rady.
5. Do protoko³u radni i zabieraj¹cy g³os mog¹ wnosiæ
uwagi i poprawki.
6. Decyzje o uwzglêdnieniu poprawki lub uwagi podejmuje przewodnicz¹cy obrad w uzgodnieniu ze zg³aszaj¹cym w oparciu o zapis na noniku magnetycznym i
w protokole.
7. Treæ poprawki wprowadzana jest do w³aciwego protoko³u przed zatwierdzeniem protoko³u przez radê.
Wzmiankê o tym fakcie umieszcza siê na pocz¹tku zaprotoko³owanej treci wypowiedzi. Zarówno wzmianka oraz treæ poprawki jest sygnowana podpisem przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
8. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy obrad najpóniej
na 3 dni robocze przed sesj¹, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.
9. Protokó³ z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji.
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§ 35
Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia wyodrêbniona komórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad starostwa powiatowego.
§ 36
1. Rada powiatu kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych
pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu i wystêpuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w
zakresie kontroli zlecane przez radê powiatu.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez radê powiatu.
§ 37
1. Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy. W
przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego prac¹ komisji kieruje wskazany przez niego cz³onek komisji, o
czym informuje Przewodnicz¹cego Rady poprzez Biuro Rady.
2. Rada powiatu wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej w liczbie do 5.
3. Komisja rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radê powiatu.
4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt
planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 15 grudnia
roku poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.
5. Za zgod¹ rady powiatu, komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie przewidzianych w rocznym planie kontroli.
§ 38
1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji. W przypadku
równej liczby g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Z posiedzeñ komisji sporz¹dza siê protokó³, który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgod¹ rady powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 39
1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych bior¹c pod uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych, przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny sk³adaj¹cy siê z 3 do 5 cz³onków komisji. Przewodnicz¹cy komisji udziela cz³onkom zespo³u pisem-

nego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli okrelaj¹c w nim zakres kontroli.
3. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, co najmniej na 7
dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na
pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem
do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o
którym mowa w ust. 2.
§ 40
1. Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u
w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych lub powinowatych.
2. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
§ 41
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 42
1. Zespó³ kontrolny, w terminie 14 dni od zakoñczenia
kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹
cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u.
Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³
komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarz¹du powiatu, wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ komisjê rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni
od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ siê do rady powiatu. Rozstrzygniêcie rady powiatu jest ostateczne.
5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radê, wyników kontroli wykonania bud¿etu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na
6 miesiêcy.

 193 

Poz. 70
§ 43

Cz³onkowie komisji rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony informacji niejawnych
obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
§ 44
1. Rada powiatu, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ
ze swojego grona, sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz
sk³ad osobowy.
2. Sk³ady komisji, plany pracy oraz posiedzeñ og³asza siê
poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ.
3. Komisje podlegaj¹ radzie powiatu w ca³ym zakresie
swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy
i sprawozdania z dzia³alnoci.
4. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany i
odwo³ywany przez radê.
5. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ 3 komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym i wiceprzewodnicz¹cym 
tylko 1.
6. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
tym sk³adzie przedstawia przewodnicz¹cy rady na
wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych
lub komisji.
§ 45
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³
rady powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê, zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkañców powiatu, dotycz¹cych dzia³alnoci rady i zarz¹du.
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w
zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej raz do roku
oraz w ka¿dym czasie  na ¿¹danie rady.
§ 46
1. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹
tak¿e uczestniczyæ:
 przewodnicz¹cy rady,
 radni nie bêd¹cy cz³onkami komisji,
 cz³onkowie zarz¹du powiatu,
 obywatele.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 47
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom
komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub przewodnicz¹cego rady.
3. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego komisji, prac¹ komisji kieruje wskazany przez niego cz³onek
komisji, o czym informuje Przewodnicz¹cego Rady poprzez Biuro Rady.
§ 48
1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów
decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako
wnioski mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny sprawozdawca.
§ 49
1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy komisji doranej okrela rada powiatu w uchwale o powo³aniu komisji.
2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust.1.
§ 50
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych. Radny mo¿e byæ
cz³onkiem tylko jednego klubu radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 5 radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 51
1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu rady powiatu w ci¹gu 7 dni od dnia zebrania
za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych zawiera:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) imienn¹ listê podpisan¹ przez wszystkich cz³onków
klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) klub radnych niezw³ocznie informuje przewodnicz¹cego rady o ka¿dorazowej zmianie w sk³adzie klubu
i jego kierownictwa,
4) do reprezentowania klubu upowa¿niony jest jego
przewodnicz¹cy lub osoba przez niego wskazana.
3. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu powiatu.
4. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ
sprzeczny ze statutem powiatu.
5. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady regulaminy klubów w
terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad rady.
7. Przewodnicz¹cy rady w uzgodnieniu ze starost¹ zapewnia odpowiednie warunki pracy dla klubu radnych w
okresie miêdzysesyjnym oraz podczas sesji rady powiatu.
W ka¿dym punkcie uchwalonego porz¹dku obrad
wyst¹pienie klubowe nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 10 minut.
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Zarz¹d powiatu
§ 52
1. Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. Zarz¹d sk³ada siê z 4 osób.
3. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: starosta jako przewodnicz¹cy, wicestarosta i dwóch cz³onków.
§ 53
1. Ze starost¹ i wicestarost¹ nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru.
§ 54
1. Zarz¹d powiatu wykonuje uchwa³y rady powiatu i zadania powiatu okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady,
2) wykonywanie uchwa³ rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrze¿eniem § 66 ust. 5.
3. W realizacji zadañ zarz¹d powiatu podlega wy³¹cznie
radzie powiatu.
4. Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzêdu pracy.
1) kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y wykonuj¹ okrelone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych  komend i inspektoratów,
2) jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i
stra¿y mo¿e tworzyæ, przekszta³caæ i likwidowaæ
wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez
w³aciwego kierownika zespolonej s³u¿by, inspekcji
lub stra¿y wojewódzkiej, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej,
3) jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 s¹
powiatowymi jednostkami bud¿etowymi w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.),
4) szczegó³owe warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ odrêbne ustawy.
5. Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹:
1) starostwo powiatowe,
2) powiatowy urz¹d pracy, bêd¹cy jednostk¹ organizacyjn¹ powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i
stra¿y.
§ 55
1. Starosta organizuje pracê zarz¹du powiatu i starostwa
powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami powiatu
oraz reprezentuje powiat na zewn¹trz.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych
spowodowaæ znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbêdne czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci zarz¹du powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.

3. Czynnoci o których mowa w ust. 2, wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu zarz¹du powiatu.
4. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego,
zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników starostwa i
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci powiatu, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez zarz¹d powiatu.
6. Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie wicestarostê, poszczególnych cz³onków zarz¹du powiatu, pracowników
starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do
wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w
ust. 5.
§ 56
Do zadañ starosty w zakresie organizowania pracy zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzenia zarz¹du,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego
porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.
§ 57
1. Cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w jego pracach.
2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 1 raz w miesi¹cu.
3. W razie potrzeby, starosta mo¿e zwo³aæ zarz¹d w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.
4. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du, w terminie do 7 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 58
1. Posiedzenia zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im starosta lub wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie zarz¹du  z g³osem stanowi¹cym oraz sekretarz i skarbnik powiatu  z g³osem doradczym.
3. Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, w³aciwych ze
wzglêdu na przedmiot obrad.
4. Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci przewodnicz¹cy, wiceprzewodnicz¹cy rady lub inni radni.
§ 59
1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
2. Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce opinie i stanowiska zarz¹du.
3. Uchwa³y zarz¹du podpisuje starosta, a pod jego nieobecnoæ wicestarosta.
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4. Uchwa³y zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W
decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.
5. Do podejmowania uchwa³ przez zarz¹d stosuje siê
odpowiednio § 10 ust. 1. W przypadku równej liczby
g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego zarz¹du.
§ 60
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom zarz¹du oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.
2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ rady
powiatu, chyba, ¿e rada okreli zasady wykonywania
swojej uchwa³y.
§ 61
1. Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarz¹du uczestniczy³y równie¿
inne osoby, w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczy³y w posiedzeniu.
3. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du powinien dok³adnie
odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi
przez zarz¹d.
4. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
5. Cz³onkowie zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia
mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub uzupe³nienie.
6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia, na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
zarz¹d.
7. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ, do
publicznego wgl¹du, o ile nie narusza to przepisów o
ochronie tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej albo
ochronie danych osobowych.
8. Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ zarz¹du maj¹ prawo
wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ zarz¹du.
§ 62
Starosta sk³ada radzie na ka¿dej sesji pisemne sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du za okres od poprzedniej
sesji.
§ 63
1. Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu
powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu powiatu, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce czynnoci prawnych mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych.
4. Do kontrasygnaty czynnoci, o których mowa w ust. 3,
skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê.
5. Skarbnik powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma
jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym
rady powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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§ 64

1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki
organizacyjne starostwa, w szczególnoci nad terminowym i prawid³owym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹ i
techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów
kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w
ramach upowa¿nieñ udzielonych przez zarz¹d powiatu i starostê.
§ 65
Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach zarz¹du powiatu oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach rady
powiatu i jej komisji z g³osem doradczym.
Rozdzia³ 3
Jednostki organizacyjne powiatu,
powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e
§ 66
1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu
wykonywania zadañ powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 nale¿¹ w szczególnoci:
1) powiatowe centrum pomocy rodzinie,
2) domy pomocy spo³ecznej,
3) zak³ady opieki zdrowotnej,
4) szko³y ponadgimnazjalne i placówki owiatowe
5) instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne,
6) zarz¹d dróg powiatowych,
7) powiatowy urz¹d pracy.
3. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca
i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek rada powiatu.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarz¹d powiatu, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.
5. Status prawny pracowników starostwa powiatowego
i jednostek organizacyjnych powiatu okrela odrêbna
ustawa.
6. Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹
odrêbne przepisy.
7. Zarz¹d powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych powiatu.
Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w starostwie powiatowym.
§ 67
1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Policji w Malborku,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Malborku,
3) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Malborku
4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Malborku.
2. Starosta, sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
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1) powo³uje i odwo³uje ich kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewod¹, a tak¿e wykonuje
wobec nich czynnoci w sprawach z zakresu prawa
pracy, je¿eli przepisy szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie
kontroli.
3. Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
Rozdzia³ 4
Gospodarka finansowa powiatu
§ 68
1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu powiatu.
2. Bud¿et powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym
dochody i wydatki powiatu.
3. Bud¿et powiatu jest uchwalany przez radê powiatu na
rok kalendarzowy zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 69
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian
tego bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji zarz¹du powiatu.
2. Zarz¹d powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c zasady prawa bud¿etowego oraz ustalenia rady powiatu.
3. Bez zgody zarz¹du powiatu, rada powiatu nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenia
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 70
Rada powiatu okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, w toku prac
nad projektem bud¿etu powiatu,
2) wymagan¹ przez radê powiatu szczegó³owoæ projektu, z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które zarz¹d powiatu powinien przedstawiæ radzie powiatu wraz z
projektem uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem
bud¿etu powiatu.
§ 71
1. Uchwa³a bud¿etowa powiatu powinna byæ uchwalona
przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.
2. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez

Radê powiatu, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca
roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej
jest projekt bud¿etu przed³o¿ony radzie powiatu.
3. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie, o
którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w
ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki pañstwa okrela
ustawa o prowizorium bud¿etowym, rada powiatu
mo¿e uchwaliæ prowizorium bud¿etowe powiatu na
okres objêty prowizorium bud¿etowym pañstwa.
5. Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której
mowa w ust. 4, starosta przedk³ada Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 72
1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada zarz¹d powiatu.
2. Zarz¹dowi powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
5) dysponowanie rezerw¹ bud¿etu powiatu wed³ug zasad okrelonych przez radê,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
3. Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê
w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest
spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
Rozdzia³ 5
Mienie powiatu
§ 73
1. Mieniem powiatu jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby
prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, s¹
inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym
ustawy przyznaj¹ taki status, a tak¿e te osoby prawne,
które mog¹ byæ tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu
nie nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 74
1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imie-

 197 

Poz. 70

niu powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d w drodze uchwa³y.
2. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, do sk³adania
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.

7.

§ 75
Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych powiatowych osób prawnych, chyba, ¿e przepis
ustawy stanowi inaczej.
§ 76

8.

1. Zarz¹d mieniem powiatu i jego ochrona powinny byæ
wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.
2. Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarz¹d powiatu, a tak¿e kierownicy
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych powiatu.

9.
10.

Rozdzia³ 6
Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich

11.

§ 77

12.

1. Ka¿dy obywatel ma prawo do uzyskania informacji
zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ organów powiatu oraz do
wgl¹du do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych Powiatu Malborskiego.
2. Prawo wgl¹du, o którym mowa w ust. 1 dotyczy w
szczególnoci:
a) protoko³ów i uchwa³ Rady Powiatu,
b) protoko³ów i uchwa³ Komisji Rady Powiatu,
c) protoko³ów i uchwa³ Zarz¹du Powiatu.
d) Prawo do wgl¹du, o którym mowa w ust. 1 jest dopuszczalne dopiero po naniesieniu poprawek i z³o¿eniu podpisów zgodnie z § 34, § 38, § 61 Statutu
Powiatu Malborskiego.
3. W przypadku, gdy dokumenty wymienione w ust. 1
dotycz¹ indywidualnych spraw obywateli rozpatrywanych z tytu³u wniosków i skarg, udostêpnianie ich nastêpuje w trybie i na zasadach okrelonych w art. 73 i
74 ustawy z dnia 18 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071).
4. Dane osób pozwalaj¹ce na okrelenie to¿samoci podlegaj¹ udostêpnieniu zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pón. zm.).
5. Obywatele maj¹ prawo do:
1) przegl¹dania dokumentów,
2) sporz¹dzania z nich notatek oraz odpisów, wyci¹gów oraz kserokopii na zasadach, o których mowa
w pkt 6,
3) uzyskiwania informacji o publikacji aktu prawa miejscowego w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
6. Na wniosek obywateli przegl¹daj¹cych dokumenty,
wyznaczony pracownik mo¿e sporz¹dziæ kserokopie

13.
14.

15.

16.
17.
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tych dokumentów, je¿eli dysponuje odpowiednimi
rodkami technicznymi. Za sporz¹dzenie kserokopii
mog¹ byæ pobierane op³aty pokrywaj¹ce koszt papieru oraz zu¿ycia tonera do kserokopiarki. Wysokoæ
op³aty za jedn¹ kserokopiê ustala zarz¹dzeniem Starosta.
Osobami upowa¿nionymi do udostêpniania s¹:
1) w odniesieniu do dokumentów Rady Powiatu 
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, a w przypadku jego
nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy Rady,
2) w odniesieniu do dokumentów Zarz¹du Powiatu 
Starosta lub Wicestarosta, a pod ich nieobecnoæ
Sekretarz Powiatu,
3) w odniesieniu do pozosta³ych dokumentów znajduj¹cych siê w Starostwie Powiatowym  Sekretarz Powiatu lub Naczelnik w³aciwego Wydzia³u
Starostwa albo osoba upowa¿niona.
Osoba uprawniona do udostêpniania dokumentów
ma prawo tak¿e do potwierdzania zgodnoci odpisów, wyci¹gów, wypisów lub kopii, czynnoæ powy¿sza podlega op³acie skarbowej.
Odmowa udzielenia informacji nastêpuje w drodze
decyzji.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 udostêpniane
s¹ w siedzibie Starostwa Powiatowego w godzinach
od 9.00 do 15.00.
Udostêpnianie dokumentów odbywa siê na pisemny
lub ustny wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosek ustny podlega zaprotoko³owaniu przez osobê upowa¿nion¹ i podpisaniu przez wnioskodawcê.
W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu przez wnioskodawcê osoba protoko³uj¹ca wniosek umieszcza
adnotacjê o przyczynie odmowy z³o¿enia podpisu.
Udostêpnianie dokumentów prasie, radiu i telewizji
odbywa siê na zasadach okrelonych w ustawie z dnia
26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24
z pón. zm.).
Osoby upowa¿nione wymienione w pkt 7 obowi¹zane s¹ do prowadzenia ewidencji udostêpniania dokumentów, w której wpisuje siê:
a) datê, miejsce i rodzaj dokumentu podlegaj¹cego
udostêpnieniu,
b) adnotacjê o potwierdzeniu lub nie zgodnoci odpisu dokumentu z orygina³em,
c) czytelny podpis i parafê wnioskodawcy otrzymuj¹cego odpisy.
Dokumenty nie mog¹ byæ wynoszone przez osoby je
przegl¹daj¹ce poza pomieszczenie, w których odbywa siê ich przegl¹danie.
Ograniczenie prawa dostêpu do dokumentów mo¿e
nast¹piæ wy³¹cznie w przypadkach przewidzianych
przez ustawy.
Rozdzia³ 7
Przepisy koñcowe
§ 78

Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§ 79
Statut powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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71
UCHWA£A Nr XXXVII/249/01
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 18 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gowidlino czêæ dzia³ki nr 421/1
gmina Sierakowcie.
Na podstawie art. 26 i art. 18 w zwi¹zku z art. 7-12, art.
19-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15 poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz.
1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136) 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; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz.
1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada
Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gowidlino czêæ dzia³ki nr 421/1 gmina
Sierakowice.
2. Plan obejmuje obszar oznaczony na Rysunku planu,
stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie: przeznaczenia
terenów, zasad obs³ugi komunikacji, zasad obs³ugi in¿ynieryjnej, zasad zagospodarowania terenu i podzia³u na
dzia³ki budowlane, zasad kszta³towania zabudowy, zasad
ochrony walorów rodowiska przyrodniczego.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. RYSUNKU PLANU, stanowi¹cym
integraln¹ czêæ planu, dotycz¹ce:
a) granic obowi¹zywania ustaleñ planu,
b) linii rozgraniczaj¹cych terenów o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania 
stanowi¹cych granice terenów, dla których podano ustalenia szczegó³owe,
c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
d) nieprzekraczalnych linii zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 211,
e) wlotu drogi 3 KD z drogi wojewódzkiej,
g) strefy zieleni krajobrazowo  izolacyjnej, projektowane,
h) nasadzenia drzew w szpalerze, projektowane,
i) strefy biogrup krzewów, projektowane,
j) terenu do w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce drogi
wojewódzkiej,
k) symboli cyfrowo  literowych, oznaczaj¹cych tereny wyró¿nione liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
których podano ustalenia szczegó³owe  zawarte
w Kartach terenu w § 3.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.

2. Teren objêty planem po³o¿ony jest w obrêbie Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dla obszaru obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 27/94, poz 139), oraz zmiana: Rozporz¹dzenie
Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 59/98, poz 295).
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dziennik Ustaw z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.), w wymiarze 0,00%.
USTALENIA SZCZEGÓ£ÓWE
§3
Ustanawia siê ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i
oznaczonych dalej w treci Uchwa³y i Rysunku planu symbolami literowo  cyfrowymi:
1. Karta terenu 1 P  teren o funkcjach: produkcyjnych
 zak³ad przetwórstwa miêsnego, ubojnia, handel
hurtowy i detaliczny oraz funkcja mieszkalna zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
2. Karta terenu 2 P  teren o funkcjach: handel hurtowy i detaliczny oraz funkcja mieszkalna zwi¹zana z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
3. Karta terenu 3 KD  droga dojazdowa.
1. KARTA TERENU NR 1 P
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 1 P
2. Powierzchnia terenu: 3,71 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: funkcje produkcyjne  zak³ad
przetwórstwa miêsnego, ubojnia, handel hurtowy i detaliczny oraz funkcja mieszkalna zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
Maksymalna wielkoæ produkcji:
 zak³adu przetwórstwa miêsnego do ok. 5 Mg/dobê,
ok. 1000 Mg/rok;
 ubojni do 12 tys. sztuk/dobê.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ pod warunkiem zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych
uci¹¿liwoci funkcji niemieszkalnych do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich Normach.
Ponadto dopuszcza siê lokalizacjê: budynków gospodarczych, gara¿y, parkingów, urz¹dzeñ in¿ynieryjnych
(ujêcie wody, oczyszczalnia cieków technologicznych,
zbiorniki bezodp³ywowe, trafostacja, kot³ownia, zbiorniki wód deszczowych, itp.).
Lokalizacja inwestycji w przemyle spo¿ywczym:
 ubojni zwierz¹t o produkcji powy¿ej 50 ton/rok.
 zak³adów przetwórstwa miêsa o produkcji powy¿ej
200 ton na rok wymaga wykonania na etapie uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu Oceny oddzia³ywania na rodowisko (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okrelenia rodzajów inwestycji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia
ludzi albo mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska
oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny
oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji  Dz. U.
Nr 93, poz. 589).
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Dzia³alnoæ us³ugowa i produkcyjna nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku w rodowisku na granicy w³asnoci terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zabezpieczyæ przed ha³asem generowanym przez ruch samochodowy.
W budynkach u¿ytecznoci publicznej, zak³adach pracy, komunikacyjnych budowlach podziemnych, nale¿y planowaæ budowle ochronne dla potrzeb obrony
cywilnej zgodnie z obowi¹zucj¹cymi przepisami.
Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) Podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga projektu zagospodarowania i podzia³u ca³ego teren. Powierzchnia dzia³ek minimum: 1 500 m2. Dla trafostacji dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki o powierzchni minimum 40 m2, z dostêpem do drogi nr 3 KD.
B) Maksymalny procent zabudowy: 40 %.
C) Nieprzekraczalne linie zabudowy: od granic terenu,
od terenu lenego oraz od drogi wojewódzkiej jak
na rysunku planu.
D) Wzd³u¿ granicy terenu z drog¹ wojewódzk¹ ustala
siê pas terenu do docelowego w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce tej drogi  dla wykonania pasów zjazdu z drogi wojewódzkiej na teren 1 P (przy zaistnieniu warunków podanych w pkt 4 B Karty terenu 3
KD).Teren wy³¹czony z sytuowania obiektów budowlanych i nasadzeñ zieleni.
Zasady kszta³towania zabudowy:
A) Dla budynków mieszkalnych ustala siê:
 budynki parterowe z dachem o spadku w przedziale 40°-45°,
 dopuszczalne podpiwniczenie i poddasze u¿ytkowe,
 maksymalna wysokoæ do 9,00 m (wysokoæ w
metrach mierzona od naturalnej warstwicy terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku do
kalenicy; wysokoæ nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów i dominant architektonicznych),
 poziom posadowienia parteru: do 60 cm od poziomu terenu w najni¿szym miejscu przy budynku.
B) Dla pozosta³ych budynków ustala siê:
 dopuszczalna wysokoæ budynków do 15 m (wysokoæ w metrach mierzona od naturalnej warstwicy terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku do kalenicy; wysokoæ nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów i dominant architektonicznych), dach o spadku 15°-40°,
 poziom posadowienia parteru: do 100 cm od poziomu terenu w najni¿szym miejscu przy budynku.
Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê.
Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
A) Zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach o zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi nale¿y wprowadziæ w pasie terenu po³o¿onym pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a granic¹
po³udniow¹ i wschodni¹, jak oznaczono na rysunku
planu,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

A2) Biogrupy krzewów o funkcji krajobrazowo  izolacyjnej nale¿y wprowadziæ w pasie terenu po³o¿onym pomiêdzy zachodni¹ granic¹ terenu a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od drogi wojewódzkiej, jak oznaczono na rysunku planu.
A3) na pozosta³ym terenie w formie swobodnych biogrup.
£¹cznie zieleñ krajobrazowo  izolacyjna winna zajmowaæ minimum 20% powierzchni terenu.
B) Zachowanie istniej¹cego szpaleru drzew wzd³u¿
po³udniowej granicy terenu.
8. Inne zapisy:
 Odbiór obiektów do u¿ytkowania uwarunkowany
jest wprowadzeniem nasadzeñ zieleni w pasie terenu okrelonym w pkt 7 ppkt A1 i A2.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) Dojazd od drogi nr 3 KD
B) Miejsca postojowe: min. 1 mp/ 300 m2 powierzchni u¿ytkowej i min. 1 mp/mieszkanie.
10. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
A) Zaopatrzenie w wodê:
 z sieci wodoci¹gowej,
 z w³asnego ujêcia wody jako zasilanie awaryjne.
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej,
C) Odprowadzenie cieków technologicznych: do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej  po oczyszczeniu z
zanieczyszczeñ technologicznych w oczyszczalni zak³adowej.
D) Odprowadzenie wód deszczowych:
 z dachów budynków: powierzchniowo w obrêbie terenu, lub do zbiornika wód deszczowych
usytuowanego w obrêbie terenu,
 z dróg, placów, parkingów: powierzchniowo w
obrêbie terenu lub do zbiornika wód deszczowych usytuowanego w obrêbie terenu  po podoczyszczeniu w separatorach.
E) Zaopatrzenie w ciep³o:
 z indywidualnych systemów grzewczych. ród³a
ciep³a niskoemisyjne: gaz, olej i inne.
F) Zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹: z sieci
redniego i niskiego napiêcia.
G)Gospodarka odpadami:
 odpady komunalne: gromadzenie i wywóz odpadów na sk³adowisko odpadów, w sposób zorganizowany, przez specjalistyczne firmy wywozowe.
H) Odpady technologiczne: gromadzone w szczelnych
pojemnikach i unieszkodliwiane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. KARTA TERENU NR 2 P
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 2 P
2. Powierzchnia terenu: 0, 2460 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: handel hurtowy i detaliczny oraz
funkcja mieszkalna zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
Funkcjê mieszkaln¹ dopuszcza pod warunkiem zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci funkcji niemieszkalnych do poziomu okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska i w Polskich
Normach.
Ponadto dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospo-
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darczych, gara¿y, parkingów, urz¹dzeñ in¿ynieryjnych
(ujêcie wody, trafostacja, kot³ownia itp.).
Dzia³alnoæ us³ugowa i produkcyjna nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz poziomu dwiêku w rodowisku na granicy w³asnoci terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zabezpieczyæ przed ha³asem generowanym przez ruch drogowy.
W budynkach u¿ytecznoci publicznej, zak³adach pracy, komunikacyjnych budowlach podziemnych, nale¿y planowaæ budowle ochronne dla potrzeb obrony
cywilnej.
Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane, za wyj¹tkiem wydzielenia dzia³ki dla trafostacji, o powierzchni minimum 40 m2, z dostêpem do
drogi nr 3 KD.
B) Maksymalny procent zabudowy: 50 %.
C) Nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi wojewódzkiej oraz od drogi dojazdowej jak na rysunku
planu.
D) Wzd³u¿ granicy terenu z drog¹ wojewódzk¹ ustala
siê pas terenu do docelowego w³¹czenia w linie rozgraniczaj¹ce tej drogi  dla wykonania pasów zjazdu z drogi wojewódzkiej na teren 1 P (przy zaistnieniu warunków podanych w pkt 4 B Karty terenu
3 KD).Teren wy³¹czony z sytuowania obiektów budowlanych i nasadzeñ zieleni.
Zasady kszta³towania zabudowy:
A) Dla budynków mieszkalnych ustala siê:
 budynki parterowe, dach o spadku w przedziale
40°-45°,
 dopuszczalne podpiwniczenie i poddasze u¿ytkowe,
 maksymalna wysokoæ do 9,00 m (wysokoæ w
metrach mierzona od naturalnej warstwicy terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku do
kalenicy; wysokoæ nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów i dominant architektonicznych),
 poziom posadowienia parteru: do 60 cm od poziomu terenu w najni¿szym miejscu przy budynku.
B) Dla pozosta³ych budynków ustala siê:
 dopuszczalna wysokoæ budynków do 15 m (wysokoæ w metrach mierzona od naturalnej warstwicy terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku do kalenicy; wysokoæ nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów i dominant architektonicznych), dach o spadku 15°-40°,
 poziom posadowienia parteru: do 100 cm od poziomu terenu w najni¿szym miejscu przy budynku.
Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê.
Zasady ochrona rodowiska przyrodniczego:
A) Zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi
wprowadziæ w pasie terenu pomiêdzy pó³nocn¹ granic¹ terenu a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od
strony pó³nocnej, jak oznaczono na rysunku planu
w formie biogrup krzewów.
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A2) Biogrupy krzewów o funkcji krajobrazowo  izolacyjnej nale¿y wprowadziæ w pasie terenu po³o¿onym pomiêdzy zachodni¹ granic¹ terenu a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy od drogi wojewódzkiej, jak oznaczono na rysunku planu.
£¹cznie zieleñ krajobrazowo  izolacyjna winna zajmowaæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 Odbiór obiektów do u¿ytkowania uwarunkowany
jest wprowadzeniem nasadzeñ zieleni w pasie terenu okrelonym w pkt 7 ppkt A1 i A2.
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
A) Dojazd od drogi nr 3 KD
B) Miejsca postojowe: min. 1 mp/300 m2 powierzchni u¿ytkowej i min. 1 mp/mieszkanie.
10. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
A) Zaopatrzenie w wodê:
 z sieci wodoci¹gowej,
 z w³asnego ujêcia wody jako zasilanie awaryjne.
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
C) Odprowadzenie wód deszczowych:
 z dachów budynków: powierzchniowo w obrêbie terenu, lub do zbiornika wód deszczowych
usytuowanego w obrêbie terenu,
 z dróg, placów, parkingów: powierzchniowo w
obrêbie terenu lub do zbiornika wód deszczowych usytuowanego w obrêbie terenu, po podoczyszczeniu w separatorach.
D) Zaopatrzenie w ciep³o:
 z indywidualnych systemów grzewczych. ród³a
ciep³a niskoemisyjne: gaz, olej i inne.
E) Zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹: z sieci
redniego i niskiego napiêcia.
F) Gospodarka odpadami:
 odpady komunalne: gromadzenie i wywóz odpadów na sk³adowisko odpadów, w sposób zorganizowany, przez specjalistyczne firmy wywozowe.
G)Odpady technologiczne: gromadzone w szczelnych
pojemnikach i unieszkodliwiane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. KARTA TERENU NR 3 KD
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 3 KD
2. Powierzchnia terenu: 0,4274 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 10 m
(jak na rysunku planu).
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
A) Wjazd od strony drogi wojewódzkiej w miejscu oznaczonym na rysunku planu.
B) Skrzy¿owanie z drog¹ wojewódzk¹ nale¿y rozwi¹zaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych uwarunkowañ:
 w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w obrêbie skrzy¿owania drogi wojewódzkiej
z drog¹ 3KD nale¿y ustaliæ warunki widocznoci i
usun¹æ drzewa znajduj¹ce siê w trójk¹tach widocznoci. Warunek ten nale¿y spe³niæ przed
podjêciem dzia³añ inwestycyjnych.
 zaleca siê wykonanie w pierwszym etapie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych
na teren dzia³ki z kierunku Gowidlina.
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 gdy miarodajne natê¿enie ruchu na drodze wojewódzkiej przekroczy 400P/h, lub w zale¿noci
od natê¿enia ruchu generowanego przez obiekty zlokalizowane w obrêbie terenów 1P i 2 P, w
drugim etapie nale¿y przewidzieæ budowê dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych z drogi wojewódzkiej w lewo, z kierunku
Puzdrowa.
Parametry, oraz kolejnoæ realizacji poszczególnych elementów skrzy¿owania i lokalnego uk³adu komunikacyjnego zostan¹ okrelone przez zarz¹dcê drogi wojewódzkiej na etapie decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
C) Dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe.
Zasady kszta³towania zabudowy: nie dopuszcza siê
lokalizacji zabudowy.
Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê.
Zasady ochrona rodowiska przyrodniczego:
 wprowadzenie nasadzeñ drzew w szpalerze, w rejonie oznaczonym na rysunku planu.
Inne zapisy: nie ustala siê.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Droga stanowi dojazd do terenu oznaczonego symbolem 1 P i 2 P oraz do terenu przyleg³ego do terenu
1 P od strony wschodniej.
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
A) Zaopatrzenie w wodê:nie dotyczy
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: nie dotyczy
C) Zasady odprowadzenia wód deszczowych: powierzchniowo w obrêbie terenu lub w obrêbie terenu 1 P, po oczyszczeniu z piasku i osadów w separatorach.
D) Zasady zaopatrzenia w ciep³o: nie ustala siê.
E) Zasady zaopatrzenia w gaz: nie ustala siê.
F) Zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹: z sieci
redniego lub niskiego napiêcia.
G)Gospodarka odpadami sta³ymi: nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
USTALENIA KOÑCOWE
§4

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sierakowice zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XI/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Sierakowicach
z dnia 30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 16,
poz 131), z póniejszymi zmianami, w granicach objêtych
ustaleniami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sierakowice
L. Borkowski
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