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2620
UCHWA£A Nr XLIII/475/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 25 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Chojnice na
2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 124 i 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê bud¿et miasta na 2002 r. w nastêpuj¹cej
wysokoci:
1. Dochody
51 020 491 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Wydatki
55 137 940 z³
 wydatki bie¿¹ce
44 947 897 z³
w tym:
 wynagrodzenia
18 969 393 z³
 pochodne od wynagrodzeñ
4 201 851 z³
 dotacje
1 225 735 z³
 wydatki na obs³ugê d³ugu
576 920 z³

 pozosta³e wydatki
19 973 998 z³
 wydatki maj¹tkowe
10 190 043 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego w kwocie
4 117 449 z³ s¹ przychody bud¿etowe szczegó³owo okrelone w § 3 ust. 1 niniejszej uchwa³y.
§3
1. Ustala siê przychody bud¿etowe w wysokoci
7 580 449 z³
w tym:
 wolne rodki
3 080 449 z³
 emisja obligacji komunalnych 4 100 000 z³
 po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku
400 000 z³
2. Ustala siê rozchody bud¿etowe w wysokoci
3 463 000 z³
w tym:
 sp³ata po¿yczek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku
815 000 z³
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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 sp³ata rat kredytu komercyjnego na inwestycje
2 148 000 z³
 sp³ata kredytu do Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska
500 000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y*.
§4
1. Okrela siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ
zleconych ustawami:
 dotacje
3 122 500 z³
 wydatki
3 122 500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y*.
2. Okrela siê plan finansowy dochodów bud¿etu pañstwa zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci
66 000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej uchwa³y*.
§5
Okrela siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych:
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
480 000 z³
 wydatki na realizacjê programu
513 800 z³
§6
1. Ustala siê wykaz w³asnych zadañ inwestycyjnych oraz
róde³ ich finansowania w wysokoci:
8 470 043 z³
Ustala siê wykaz pozosta³ych wydatków maj¹tkowych
w wysokoci
1 720 000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wykaz wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej uchwa³y*.
§7
Ustala siê plan finansowy rodka specjalnego rodki
na drogi:
 przychody w wysokoci
43 800 z³
 wydatki w wysokoci
53 781 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do niniejszej uchwa³y*.
§8
Ustala siê plan finansowy funduszu celowego Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej:
 przychody w wysokoci
100 000 z³
 wydatki w wysokoci
112 097 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do niniejszej uchwa³y*.
§9
1. Ustala siê ogóln¹ kwotê dotacji podmiotowych:
 dla instytucji kultury  Dom Kultury
511 000 z³
 dla Katolickiej Szko³y Podstawowej i Katolickiego
Gimnazjum
359 000 z³
2. Ustala siê kwotê pozosta³ych dotacji celowych w wysokoci
355 735 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do niniejszej uchwa³y*.
§ 10
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumieñ w tym:
*) Za³¹czników Nr 3-11 nie publikuje siê.
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1) dochody
333 585 z³
2) wydatki
1 240 700 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11 do niniejszej uchwa³y*.
§ 11
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do dokonywania zmian
w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w
ramach dzia³u.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do ³¹cznej kwoty 1.000.000 z³.
§ 13
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
2621
UCHWA£A Nr XLVI/331/2002
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji z bud¿etu
powiatu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia
zysku oraz sposobu rozliczania i zakresu kontroli wykorzystanych dotacji oraz zasad wspó³pracy z tymi podmiotami.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 18 lipca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91,
poz. 578, z pó. zm. oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Powiatu w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wspó³praca powiatu kwidzyñskiego z podmiotami nie
zaliczanymi do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku odbywaæ siê bêdzie
poprzez:
1) uzupe³nienie dzia³añ powiatu w zakresie realizacji
zadañ w³asnych,
2) umocnienie w wiadomoci spo³ecznej poczucia
odpowiedzialnoci za siebie, swoje otoczenie
i wspólnotê lokaln¹,
3) tworzenie warunków dla partnerskiego okrelenia
i wdro¿enia lokalnych programów,
4) wzajemne udostêpnianie informacji pozwalaj¹cych
na ocenê problemów wymagaj¹cych podjêcia dzia³añ przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
5) konsultowanie projektów w dziedzinach objêtych
wspó³prac¹,
6) pomoc w promowaniu dzia³alnoci podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych,
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7) wspó³dzia³anie w nawi¹zywaniu kontaktów miêdzynarodowych,
8) wspieranie inicjatyw zmierzaj¹cych do umocnienia
roli podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych w rozwoju powiatu.
2. W realizacji wspó³pracy uczestnicz¹:
1) Rada Powiatu i jej komisje, w zakresie wytyczania
polityki spo³ecznej i finansowej powiatu oraz w zakresie podejmowania decyzji o priorytetach dzia³alnoci w sferze wspó³pracy z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych.
2) Zarz¹d Powiatu, w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania rodkami w ramach bud¿etu, decydowania o przyznaniu dotacji poszczególnym organizacjom.
3) Komisja Opiniuj¹ca powo³ana przez Zarz¹d Powiatu
w sk³adzie:
 Przewodnicz¹cy,
 po jednym przedstawicielu Klubu Radnych,
 czterej cz³onkowie wybrani przez przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych,
 Pe³nomocnik Starosty,
w zakresie opiniowania wniosków o przyznanie rodków, proponowanie nowych form wspó³pracy.
4) Pe³nomocnik Starosty, w zakresie organizowania
i koordynowania bie¿¹cych kontaktów pomiêdzy
samorz¹dem i podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz sprawowania nadzoru nad realizacj¹ zleconych zadañ, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
§2
1. Z bud¿etu powiatu kwidzyñskiego mog¹ byæ udzielane dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku, na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ powiatu, a w szczególnoci w zakresie:
1) owiaty i edukacji,
2) pomocy spo³ecznej i przeciwdzia³ania patologiom
spo³ecznym,
3) promocji i ochrony zdrowia,
4) polityki prorodzinnej,
5) kultury i sztuki,
6) ekologii, ochrony rodowiska i przyrody,
7) kultury fizycznej i turystyki,
8) rozwoju i promocji powiatu.
2. Podmioty ubiegaj¹ce siê o udzielenie dotacji winny
prowadziæ dzia³alnoæ publiczn¹ na rzecz powiatu kwidzyñskiego i jego mieszkañców zwi¹zan¹ z zadaniami
w³asnymi powiatu.
3. Dotacje nie bêd¹ udzielane na:
1) prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
2) zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie
jest integraln¹ czêci¹ zg³oszonego programu,
3) koszty osobowe pracowników zarz¹du i administracji etatowo zatrudnionych w tej organizacji,
4) dzia³alnoæ polityczn¹ i religijn¹.
§3
Wysokoæ rodków na realizacjê zadañ, o których
mowa w § 2 ust. 1 okrela Rada Powiatu w Kwidzynie
zwana dalej Rad¹ w uchwale bud¿etowej.

§4
Zarz¹d Powiatu w Kwidzynie, zwany dalej Zarz¹dem
podaje do publicznej wiadomoci zakres zadañ, które
mog¹ byæ zlecone podmiotom wymienionym w § 2 ust. 1
oraz termin sk³adania wniosków ofertowych na realizacjê tych zadañ.
§5
1. Podmiot wnioskuj¹cy o przyznanie dotacji na realizacjê wyodrêbnionego zadania przedstawia ofertê jego
wykonania na wniosku, którego wzór okrela za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Oferta podmiotu powinna zawieraæ w szczególnoci:
1) szczegó³owy zakres rzeczowy proponowanego do
realizacji zadania,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulacjê przewidzianych kosztów realizacji zadania, uwzglêdniaj¹c udzia³ rzeczowych, kadrowych
i finansowych rodków w³asnych,
4) informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazuj¹cych na mo¿liwoæ wykonania
zadania, w tym o wysokoci rodków finansowych
uzyskanych na realizacjê danego zadania od innych
podmiotów i instytucji,
5) deklaracja o zamiarze osi¹gania lub nie osi¹gania
zysku przy realizacji okrelonego zadania.
3. Do wniosku nale¿y za³¹czyæ:
1) dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikaj¹ zadania statutowe,
2) pe³nomocnictwo do sk³adania owiadczeñ woli,
3) zawiadczenie o aktualnoci rejestracji podmiotu,
4) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z dzia³alnoci podmiotu za ubieg³y rok
lub w przypadku dotychczasowej krótszej dzia³alnoci za miniony okres.
4. Wniosek podpisuje/¹ osoba (osoby) uprawniona/ne do
sk³adania owiadczeñ woli w imieniu podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê.
5. Zarz¹d mo¿e uzale¿niæ rozpatrzenie wniosku od z³o¿enia w okrelonym terminie dodatkowych informacji lub
dokumentów.
6. W przypadku z³o¿enia wniosku z uchybieniami Zarz¹d
wzywa podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê do usuniêcia
nieprawid³owoci w wyznaczonym terminie. Oferta,
która nie zosta³a uzupe³niona nie podlega rozpatrzeniu.
§6
1. Decyzjê o przyznaniu dotacji podejmuje Zarz¹d po zasiêgniêciu opinii Komisji Opiniuj¹cej.
2. Komisja Opiniuj¹ca przy ocenie ofert kieruje siê zadaniami powiatu oraz potrzebami jego mieszkañców, a
w szczególnoci bierze pod uwagê priorytety okrelone przez Radê Powiatu w Kwidzynie.
3. Przy rozpatrywaniu ofert dotycz¹cych realizacji zadania Zarz¹d kierowaæ siê bêdzie nastêpuj¹cymi kryteriami:
1) znaczenie zadania dla realizowanych przez powiat
celów i zadañ,
2) ocenê mo¿liwoci realizacji zadania przez wnioskodawcê, w wietle przedstawionych informacji we
wniosku,
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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3) przedstawion¹ kalkulacjê kosztów,
4) ocenê wykonania zadañ zleconych wnioskodawcy
w okresie poprzednim, w zakresie rzetelnoci i terminowoci ich realizacji oraz rozliczeñ otrzymanych
na ten cel rodków,
5) mo¿liwoci finansowe powiatu,
6) stopieñ zaanga¿owania w realizacjê zadania w³asnych rodków finansowych podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê.
Wysokoæ dofinansowania nie mo¿e przekroczyæ 80%
kosztów realizacji zadania.
W przypadku z³o¿enia ofert przez kilku wnioskodawców
Zarz¹d dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji zadania w oparciu o kryteria wymienione w
ust. 3.
Zarz¹d ma prawo wyboru wykonawcy zadania w przypadku, gdy zostanie z³o¿ona jedna oferta.
O wynikach postêpowania w sprawie udzielania dotacji Zarz¹d zawiadamia zainteresowane podmioty oraz
og³asza informacjê na tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
§7

1. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na
jego realizacjê jest zaplanowanie wydatków w bud¿ecie powiatu, a nastêpnie zawarcie umowy z podmiotem nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
Do czasu uchwalenia bud¿etu powiatu dopuszcza siê
mo¿liwoæ przyznania dotacji na podstawie projektu
bud¿etu powiatu, przed³o¿onego Radzie Powiatu.
2. Umowê, o której mowa w ust. 1 zawiera siê na czas
oznaczony, nie d³u¿ej ni¿ na rok bud¿etowy.
3. Treæ umowy, której wzór stanowi za³¹cznik nr 2* do
niniejszej uchwa³y zawiera:
1) oznaczenie stron umowy,
2) zakres rzeczowy realizowanego zadania oraz termin
i miejsce jego realizacji,
3) wysokoæ dotacji na przyjête do realizacji zadania
oraz warunki jej przekazania,
4) okrelenie czasu na jaki zawarto umowê,
5) zobowi¹zanie podmiotu, któremu przyznano dotacjê, do prowadzenia dokumentacji w sposób umo¿liwiaj¹cy ocenê wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym w sposób okrelony przez
Zarz¹d,
6) zapis o poddanie siê kontroli przez wykonawcê zadania w zakresie okrelonym w umowie,
7) zobowi¹zanie wykonawcy zadania do wydatkowania rodków na realizacjê zadania objêtego umow¹,
zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych,
8) warunki wypowiedzenia umowy,
9) sankcje z tytu³u nienale¿ytego wykonania zleconych
zadañ lub wykorzystania rodków niezgodnie z zawart¹ umow¹.
§8
1. Podmiot, które otrzyma³ dotacjê jest zobowi¹zany
do z³o¿enia sprawozdania z wykonania zadania pod
wzglêdem finansowym i rzeczowym, zgodnie z warunkami umowy w terminie do dnia 15 stycznia roku nastêpnego.
2. Sprawozdanie rzeczowo  finansowe powinno zawieraæ:
*) Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.
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1) informacjê z przebiegu wykonania zadania,
2) szczegó³owe rozliczenie finansowe dotycz¹ce kosztów i róde³ finansowania zadania,
3) owiadczenia o wydatkowaniu rodków na zadania
objête umow¹, zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach
publicznych.
3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania stanowi za³¹cznik nr 3* do niniejszej uchwa³y.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ustêpie 1 podlega
przyjêciu przez Zarz¹d oraz og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Starostwie Powiatowym
w Kwidzynie na okres 30 dni od dnia przyjêcia.
§9
1. Zarz¹d mo¿e dokonaæ kontroli prawid³owoci wykonywania zleconego zadania.
2. Czynnoci kontrolnych dokonuj¹ osoby upowa¿nione
przez Zarz¹d.
3. Zakres kontroli obejmuje:
1) wykonanie zadania zgodnie z umow¹,
2) udokumentowanie sposobu realizacji zadania,
3) prowadzenie dokumentacji umo¿liwiaj¹cej ustalenie
kosztów realizowanego zadania
4) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z
bud¿etu powiatu.
4. Z czynnoci kontrolnych sporz¹dza siê protokó³.
5. Na podstawie protoko³u Zarz¹d  w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w realizacji zadania i wykorzystaniu dotacji  kieruje do zleceniobiorcy stosowne
wnioski i zalecenia, wyznaczaj¹c termin do usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoci.
6. W przypadku, gdy wykonawca zadania nie usunie
stwierdzonych nieprawid³owoci lub nie doprowadzi
do ich usuniêcia w wyznaczonym terminie, umowa
mo¿e byæ rozwi¹zana za skutkiem natychmiastowym,
a rodki finansowe przekazane na jego realizacjê podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu powiatu w terminie ustalonym przez Zarz¹d wraz z odsetkami ustawowymi,
naliczonymi od dnia przekazania rodków na rachunek bankowy podmiotu, któremu przekazano dotacjê.
§ 10
W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia oraz
stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami
i zasadami okrelonymi w umowie podmiot realizuj¹cy
zadanie traci prawo do ubiegania siê o dotacjê z bud¿etu
powiatu w roku nastêpnym.
§ 11
Zarz¹d przedstawi w informacji o przebiegu wykonania bud¿etu w I pó³roczu oraz w rocznym sprawozdaniu z
wykonania bud¿etu dane o realizacji zadañ, na które udzielono dotacji z bud¿etu powiatu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 13
1. Traci moc uchwa³a Nr XII/87/1999 Rady Powiatu w
Kwidzynie z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustalania zasad wspó³pracy miêdzy w³adzami powiatu kwidzyñskiego, a organizacjami pozarz¹dowymi.
*) Za³¹cznika Nr 3 nie publikuje siê.
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2. Z³o¿one przez podmioty na podstawie uchwa³y, o której mowa w ust. 1 wnioski o przyznanie dotacji z bud¿etu powiatu podlegaj¹ rozpatrzeniu wed³ug zasad niniejszej uchwa³y.
3. Rozliczenie i kontrola zrealizowanych zadañ na podstawie zawartych umów z lat poprzednich, prowadzona
jest na zasadach okrelonych w uchwale, o której mowa
w ust. 1.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Z. Krukowski

2622
UCHWA£A Nr XLI/110/01
Rady Gminy w Pucku
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2002,
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pó¿n. zm.), art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci 
26.097.717,- z³,
w tym:
 dochody w³asne  8.429.704,- z³,
 udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 
2.706.355,- z³,
 dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych oraz zadañ w³asnych
 1.449.773,- z³,
 subwencja ogólna  13.511.885,- z³.
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg wa¿niejszych róde³ i dzia³ów zawiera za³. Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci 
26.097.717,- z³.
w tym:
 wydatki na inwestycje  Za³¹cznik Nr 6*  3.373.500,- z³,
 wydatki bie¿¹ce  22.724.217,- z³,
z tego:
 wynagrodzenia i pochodne  12.586.564,- z³,
 dotacje  313.800- z³,
 wydatki na obs³ugê d³ugu gminy

 wydatki z tyt. udzielonych porêczeñ i gwarancji 
20.000,- z³,
 pozosta³e wydatki  9.803.853,- z³.
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³. Nr 2 do niniejszej uchwa³y bud¿etowej*.

*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.

Poz. 2621, 2622, 2623
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§3

Ustala siê plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie oraz zadañ przyjêtych przez
gminê na zasadzie porozumienia z organami administracji rz¹dowej zgodnie z za³. Nr 3*.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³. Nr 4*.
§5
1. Przyjmuje siê przychody i rozchody jednostek prowadz¹cych dzia³alnoæ w formie gospodarki pozabud¿etowej w wysokoci: za³. Nr 5*:
 przychody  80.549,- z³,
 rozchody  80.200,- z³.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce rezerwy bud¿etowe:
1) rezerwa ogólna 200.000,- z³,
2) rezerwa celowa dla so³ectw 514.100,- z³.
§7
Prognozê d³ugu Gminy Puck przedstawia za³¹cznik
Nr 7*.
§8
Ustala siê limity wydatków na wieloletnie inwestycje
za³¹cznik Nr 8*.
§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonania zmian w
planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków
miêdzy dzia³ami.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Uchwa³a obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

2623
UCHWA£A Nr XLIV/25/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2001 i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi
Gminy Puck.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy w Pucku uchwala, co
nastêpuje:
*) Za³¹czników Nr 3-8 nie publikuje siê.
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Poz. 2623, 2624, 2625
§1

Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu za
2001 rok wraz z za³¹cznikami.
BUD¯ET GMINY
 plan dochodów na rok 2001,po zmianach wynosi
24.703.374,- z³,
 wykonanie dochodów wynosi  24.397.371-z³,
tj. 98,8%,
 plan wydatków na rok 2001, po zmianach wynosi 
24.763.271,-z³,
 wykonanie wydatków wynosi  23.727.505,-z³,
tj. 95,8%.
§2
Udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Gminy Puck.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

2624
UCHWA£A Nr XLIV/28/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie uzupe³nienia nadania nazw ulicom w miejscowoci Strzelno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r.) oraz Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz
numeracji porz¹dkowej (Monitor Polski Nr 30 poz. 197)
Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwy ulicom w miejscowoci Strzelno,
Gmina Puck, zgodnie z za³¹cznikami:
Nr 1  wykaz nazw ulic.
Nr 2  mapa z opisem ulic*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIV/28/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
Wykaz nazw ulic w Strzelnie
1. Pomorska
*) Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.

2.
3.
4.
5.

Dziennik Urzêdowy
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S³oneczna
Z³ota
Cicha
Dêbowa

2625
UCHWA£A Nr XLVII/73/02
Rady Gminy Puck
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXIII/44/2000 Rady Gminy Puck z dnia 30 maja 2000 r. dotycz¹cej ustalania liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz warunków sprzeda¿y
tych napojów.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230
z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) Rada
Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale nr XXIII/44/2000 Rady Gminy Puck z dnia
30 maja 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 1 dodaje siê zdanie oraz 25 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y.
2. W § 2 w pkt 1 w miejsce zwrotu 100 m wprowadza
siê 50 m.
3. W § 2 dodaje siê pkt 5 o brzmieniu: Zarz¹d Gminy
mo¿e wydaæ jednorazowe zezwolenia na sprzeda¿
i podawanie napojów alkoholowych na podstawie
§ 5 punkt 3 lub 4 na terenie szko³y (boiska) w dni
wolne od zajêæ lekcyjnych, na boiskach sportowych,
w remizach, w Klubach wiejskich, Domach Kultury.
4. W § 5 zmienia siê pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
Sprzeda¿ i podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu
mo¿e odbywaæ siê na imprezach na wolnym powietrzu tylko za zezwoleniem i w miejscach wyznaczonych przez Zarz¹d Gminy
5. W § 5 zmienia siê pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
Na sprzeda¿ podmiotom posiadaj¹cym zezwolenia
oraz jednostkom OSP mog¹ byæ wydawane jednorazowe zezwolenia na okres 2 dni.
6. W § 5 dodaje siê pkt 5 o brzmieniu: W innych nie
wymienionych miejscach, obiektach lub na okrelonym obszarze gminy ze wzglêdu na ich charakter
Rada Gminy mo¿e wprowadziæ czasowy lub sta³y
zakaz sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Puck.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

2626
UCHWA£A Nr XLVII/74/02
Rady Gminy Puck
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie uzupe³nienia nadania nazw ulicom w miejscowoci ¯elistrzewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom
oraz numeracji porz¹dkowej (Monitor Polski Nr 30
poz. 197) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê nazwy ulicom w miejscowoci ¯elistrzewo,
Gmina Puck:
a) Klonowa,
b) Bukowa.
2. Zmienia siê nazwê ulicy Krótkiej na ulicê Szkoln¹, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*  mapa z opisanymi nazwami
ulic.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

2627
UCHWA£A Nr III/45/02
Rady Gminy w Pucku
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2003
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym(Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z 2001 r. t.j.), art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z
dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 155
z 1998 r.,poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy
uchwala,co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci 
27.538.763,- z³,
w tym:
 dochody w³asne  8.738.360,- z³,
 udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

i prawnych stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 
2.294.575,- z³,
 dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych oraz zadañ w³asnych
 1.726.794,- z³,
 subwencja ogólna  14.779.034,- z³.
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg wa¿niejszych róde³ i dzia³ów zawiera za³. Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci 
26.788.763,- z³,
w tym:
 wydatki na inwestycje  Za³¹cznik Nr 6*  2.319.000,- z³,
 wydatki bie¿¹ce  24.469.763,- z³,
z tego:
 wynagrodzenia i pochodne  13.025.324,- z³,
 dotacje na zadania bie¿¹ce  Za³¹cznik Nr 9*  318.480- z³,
 wydatki na obs³ugê d³ugu gminy

 wydatki z tyt. udzielonych porêczeñ i gwarancji 
94.221,- z³,
 pozosta³e wydatki  10.931.738,- z³.
Szczegó³owy podzia³u wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³. Nr 2 do niniejszej uchwa³y bud¿etowej*.
§3
Ustala siê plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie oraz zadañ przyjêtych przez
gminê na zasadzie porozumienia z organami administracji rz¹dowej zgodnie z za³. Nr 3*.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³. Nr 4*.
§5
1. Przyjmuje siê przychody i wydatki rodków specjalnych: za³. Nr 5*:
 przychody  84.776,- z³,
 wydatki  83.045,- z³.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce rezerwy bud¿etowe:
1) rezerwa ogólna 200.000,- z³,
2) rezerwa celowa dla so³ectw 520.130,- z³.
§7
Prognozê d³ugu Gminy Puck przedstawia za³¹cznik
Nr 7*.
§8
Ustala siê limity wydatków na wieloletnie inwestycje
za³¹cznik Nr 8*.
§9
Upowa¿nia siê Wójta do dokonania zmian w planie
wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy
dzia³ami.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
*) Za³¹czników Nr 3-9 nie publikuje siê.
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Poz. 2627, 2628, 2629
§ 11

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Uchwa³a obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2003.

Niewywi¹zanie siê przez Gminê z warunków porozumienia bêdzie skutkowa³o odmow¹ przyjêcia osób nietrzewych z terenu Gminy do Orodka.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Puck
W. Marciocha

2628
POROZUMIENIE MIÊDZYGMINNE
zawarte w dniu 29 kwietnia 2002 r. w Grudzi¹dzu pomiêdzy Gmin¹  miasto Grudzi¹dz, dzia³aj¹c¹ przez Zarz¹d Miasta Grudzi¹dza, reprezentowany przez Pana Bo¿es³awa Tafelskiego  Prezydenta Grudzi¹dza, zwan¹
dalej Miastem Grudzi¹dz
a Gmin¹ Kwidzyn, dzia³aj¹c¹ przez Zarz¹d Gminy Kwidzyn, reprezentowany przez Pana Edmunda Wierzbê 
Wójta oraz Pana Henryka Ordona  Zastêpcê Wójta, zwan¹ dalej Gmin¹.
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1571
ze zm.), strony ustalaj¹, co nastêpuje:
§1
1. Miasto Grudzi¹dz zobowi¹zuje siê do zapewnienia osobom nietrzewym doprowadzonym z terenu Gminy do
Orodka Profilaktyki Uzale¿nieñ i Interwencji Kryzysowej z Izb¹ Wytrzewieñ, zwanego dalej Orodkiem,
wiadczeñ okrelonych w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 23 padziernika 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w
stanie nietrzewoci, organizacji izb wytrzewieñ i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania op³at
zwi¹zanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzewieñ (Dz. U. Nr 129, poz. 611).
2. Gmina zobowi¹zuje siê do pokrycia kosztów realizacji
zadania okrelonego w ust. 1 w wysokoci wynikaj¹cej z przemno¿enia liczby osób nietrzewych doprowadzonych z terenu Gminy do Orodka przez op³atê
ustalan¹ corocznie przez Zarz¹d Miasta Grudzi¹dza,
jednak nie wy¿sz¹, ni¿ 50% kosztów pobytu jednej osoby nietrzewej w Orodku w roku poprzedzaj¹cym ustalenie op³aty.
§2
1. Dyrektor Orodka bêdzie na koniec ka¿dego kwarta³u
przedk³ada³ Gminie informacjê o liczbie osób nietrzewych doprowadzonych z jej terenu do Orodka w tym
okresie.
2. Gmina zobowi¹zuje siê do przekazywania na konto
Orodka kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2 do koñca
miesi¹ca nastêpuj¹cego po kwartale rozliczeniowym,
na podstawie rachunku wystawionego przez Dyrektora Orodka, na konto:
Orodek Profilaktyki Uzale¿nieñ i Interwencji
Kryzysowej z Izb¹ Wytrzewieñ w Grudzi¹dzu
BIG Bank Gdañski S.A.
I Oddzia³ Grudzi¹dz
11601641-5500-133-2

§4
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.
§5
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane na pimie w ka¿dym czasie przez ka¿d¹ ze stron, z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia.
§6
W przypadku rozwi¹zania porozumienia, Gmina jest
zobowi¹zana do pe³nego rozliczenia siê za okres od ostatniego rozliczenia do momentu rozwi¹zania porozumienia, na zasadach okrelonych w § 1
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia w dziennikach urzêdowych województw kujawsko  pomorskiego i pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Gmina:
Zarz¹d Gminy Kwidzyn
Wójt
E. Wierzba
Zastêpca Wójta
H. Ordon

Miasto Grudzi¹dz:
Zarz¹d Miasta Grudzi¹dza
Prezydent Grudzi¹dza
B. Tafelski

2629
UCHWA£A Nr XLIII/293/2001
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie kwidzyñskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r.
Nr 91, poz. 578 z pón. zm.), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j.  Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 10a ustawy z dnia
8 stycznia 1999 r.  przepisy wprowadzaj¹ce reformê
ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z pón. zm.) Rada
Powiatu w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych, przewidzianych do funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r., który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Kwidzynie.
§3
Uchyla siê uchwa³ê Nr XLI/286/2001 Rady Powiatu w

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2629, 2630
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Kwidzynie z dnia 28 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych
w powiecie kwidzyñskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r.

§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Z. Krukowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLIII/293/2001
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 28 grudnia 2001 r.

PUBLICZNYCH SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KWIDZYÑSKIM OD 1 WRZENIA 2002 R.

Nazwa szko³y i adres

L.p.

Organ prowadz¹cy

Planowane typy szkó³

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Kwidzynie
ul. Konarskiego 12
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Kwidzynie
ul. S³oneczna 2
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Kwidzynie
ul. S³owiañska 17

powiat kwidzyñski

liceum ogólnokszta³c¹ce

powiat kwidzyñski

liceum ogólnokszta³c¹ce

powiat kwidzyñski

liceum ogólnokszta³c¹ce
liceum profilowane
zasadnicza szko³a zawodowa

4.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2
im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Kwidzynie
ul. Katedralna 5

powiat kwidzyñski

liceum profilowane
zasadnicza szko³a zawodowa

5.

Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych w Kwidzynie
ul. Staszica 25

powiat kwidzyñski

6.

Technikum Przemys³u Wikliniarsko Trzciniarskiego
w Kwidzynie
ul. Ogrodowa 6

liceum profilowane
technikum
zasadnicza szko³a zawodowa

powiat kwidzyñski

liceum profilowane
zasadnicza szko³a zawodowa

7.

Zespó³ Szkó³ Budowlanych
im. Gabriela Narutowicza w Kwidzynie
ul. Polna 24

powiat kwidzyñski

8.

Zespó³ Szkó³ w Prabutach
ul. Szkolna 4

powiat kwidzyñski

1.

2.

3.

2630
UCHWA£A Nr XLVIII/342/2002
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu powiatu kwidzyñskiego za 2001 rok
i udzielenia Zarz¹dowi Powiatu Kwidzyñskiego absolutorium za 2001 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1592 z 2001 r.) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Powiatu w Kwidzynie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarz¹d sprawozdania
rocznego z wykonania bud¿etu powiatu kwidzyñskiego
za rok 2001 zawieraj¹cego zestawienie dochodów i wy-

liceum profilowane
zasadnicza szko³a zawodowa
zasadnicza szko³a zawodowa
specjalna
liceum ogólnokszta³c¹ce
liceum profilowane
technikum
zasadnicza szko³a zawodowa

datków wynikaj¹cych z zamkniêæ rachunków bud¿etu
uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Powiatu w Kwidzynie nie udziela absolutorium
Zarz¹dowi Powiatu z tytu³u wykonania bud¿etu za rok
2001.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Z. Krukowski
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UCHWA£A Nr XLV/331/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/64/91 Rady Gminy
Sierakowice z dnia 15 maja 1991 r. o wyra¿eniu opinii w
przedmiocie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg
gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60) art. 1
pkt 28 ppkt b ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale
zadañ i kompetencji okrelonych w ustawach szczególnych pomiêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34
poz. 198 z 1990 r. oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95, Nr 32 poz. 191, Nr 34 poz. 199
i Nr 43 poz. 253) Rada Gminy w Sierakowicach uchwala,
co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XII/64/91 dodaje siê § 2 i § 3 w brzmieniu:
§ 2. Wyra¿a siê pozytywn¹ opiniê w przedmiocie zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Sierakowice do
kategorii dróg gminnych wg za³¹cznika do niniejszej
uchwa³y, na odcinkach po³o¿onych w granicach administracyjnych gminy Sierakowice.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Z. Krukowski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLV/331/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
1
L.p.

1

2
Nr drogi
516/6, 1165, 1164, 518/1,
516/18, 517/6, 516/15,

3
Nazwa drogi
(dr. powiatowa nr 10237
Sierakowice – Paczewo
km 0 + 592)
ulica B. Prusa w m.
Sierakowice – d³. 530 mb
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UCHWA£A Nr XLVI/393/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków na obszarze miasta Kwidzyna.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

142, poz. 1591, zm. w 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U.
Nr 62, poz. 558) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72,
poz. 747) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków, obowi¹zuj¹cy na obszarze gminy
miejskiej Kwidzyn, w brzmieniu jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Kwidzynie.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLVI/393/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA
WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin okrela prawa i obowi¹zki Przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoæ w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków, zwanych dalej
Przedsiêbiorstwem oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowokanalizacyjnych wiadczonych przez te Przedsiêbiorstwa,
zwanych dalej Odbiorcami, wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747)
oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy.
W szczególnoci przedmiotem regulaminu s¹:
1) minimalny poziom us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków,
2) warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami us³ug,
3) sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at
ustalone w taryfach,
4) warunki przy³¹czenia do sieci,
5) techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych,
6) sposoby postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków,

Dziennik Urzêdowy
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7) standardy obs³ugi odbiorców a w szczególnoci
sposoby za³atwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotycz¹cych w szczególnoci zak³óceñ w dostawie wody i odprowadzaniu cieków,
8) sposoby postêpowania w przypadku niedotrzymania warunków umownych przez Odbiorcê us³ug.
Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
oraz prawa i obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
i Odbiorcy warunkuj¹ce jego utrzymanie
§2
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek:
1) dostarczaæ z sieci wodoci¹gowej Przedsiêbiorstwa
wodê Odbiorcy do zaworu g³ównego, w sposób ci¹g³y i niezawodny, na podstawie zawartej z nim umowy ustalonej wed³ug zasad okrelonych niniejszym
regulaminem, a w szczególnoci zapewniæ dostawê
wody o wymaganym cinieniu oraz odpowiedniej
jakoci,
2) zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody oraz urz¹dzeñ
kanalizacyjnych do odprowadzania cieków,
3) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej (wraz z czêci¹ przy³¹cza do
zaworu g³ównego za wodomierzem je¿eli przy³¹cze
jest w³asnoci¹ Przedsiêbiorstwa oraz do pierwszej
studzienki na przykanaliku sieci kanalizacyjnej), oraz
dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt, z
wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ z przyczyn powsta³ych po stronie Odbiorcy us³ug,
4) zapewniæ sprawnoæ techniczn¹ studni publicznych
oraz hydrantów ulicznych bêd¹cych w eksploatacji
Przedsiêbiorstwa,
5) zainstalowaæ i utrzymywaæ wodomierz g³ówny na
koszt Przedsiêbiorstwa,
6) wydawaæ odp³atnie warunki techniczne niezbêdne
do przy³¹czenia instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej budynku do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej bêd¹cej w eksploatacji Przedsiêbiorstwa oraz
uzgodniæ w ci¹gu 14 dni przed³o¿on¹ przez inwestora dokumentacjê techniczn¹,
7) przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, je¿eli
s¹ spe³nione warunki przy³¹czenia okrelone niniejszym regulaminem oraz istniej¹ mo¿liwoci techniczne wiadczenia us³ug, i zawrzeæ z ni¹ umowê o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków,
8) okreliæ, na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów,
parametry charakteryzuj¹ce jakoæ cieków dostarczanych przez Odbiorcê us³ug oraz prowadziæ bie¿¹c¹ kontrolê iloci i jakoci odprowadzanych cieków bytowych i cieków przemys³owych oraz prowadziæ kontrolê przestrzegania warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo:
1) wstêpu, za okazaniem legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia, na teren nieruchomoci lub do
pomieszczeñ ka¿dego kto korzysta z us³ug w celu
przeprowadzenia kontroli wodomierza g³ównego lub
wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania
odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów,

przeprowadzenia przegl¹dów i napraw lub wymiany
urz¹dzeñ bêd¹cych w posiadaniu Przedsiêbiorstwa, odciêcia dostaw wody oraz wykonania innych czynnoci
niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania urz¹dzeñ,
2) wejcia na teren posesji (w pasie o szerokoci 3 m. na
przebiegu sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, przy³¹cza wodoci¹gowego lub przykanalika) w celu usuniêcia awarii.
§3
1. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo oraz nie utrudniaj¹cy
dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w szczególnoci do:
1) utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie
technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia
chemicznego lub bakteriologicznego,
2) spe³nienia warunków wprowadzania cieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wymagañ co do ich jakoci, sposobów realizacji obowi¹zków dostawców
cieków przemys³owych, okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej oraz innych aktach
prawnych,
3) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody
lub zimnej wody z instalacji centralnego ogrzewania,
4) natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o awaryjnych zmianach iloci i jakoci odprowadzanych cieków,
5) nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Przedsiêbiorstwem,
uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia
do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
6) utrzymywania pomieszczeñ, w których zainstalowany jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe,
w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywanie zak³ócaj¹ce jego prawid³owe dzia³anie
oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych,
7) utrzymywania przy³¹cza w stanie nie powoduj¹cym
pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne stanowi w³asnoæ Odbiorcy us³ug,
8) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
9) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujêæ,
w stopniu umo¿liwiaj¹cym ustalenie, czy mog¹ one
oddzia³ywaæ na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz ustalania iloci cieków odprowadzanych do kanalizacji,
10) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej
i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na
warunkach okrelonych w umowie,
11) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
Przedsiêbiorstwa, po okazaniu stosownych dokumentów, wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
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12) nie wprowadzania cieków bytowych i cieków przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a tak¿e nie
wprowadzania cieków opadowych i wód drena¿owych do kanalizacji sanitarnej,
13) nie wprowadzania do urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
a) odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniejszenie przepustowoci przewodów kanalizacyjnych, a w szczególnoci ¿wiru, piasku, popio³u,
szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, cinków, skór,
tekstyliów, w³ókien, nawet je¿eli znajduj¹ siê one
w stanie rozdrobnionym,
b) odpadów p³ynnych nie mieszaj¹cych siê z wod¹, a
w szczególnoci sztucznych ¿ywic, lakierów, mas
bitumicznych, smó³ i ich emulsji, mieszanin cementowych,
c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt
zap³onu znajduje siê w temperaturze poni¿ej 85oC,
a w szczególnoci benzyn, nafty, oleju opa³owego,
karbidu, trójnitrotoluenu,
d) substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególnoci mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków,
cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
e) odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t, a w szczególnoci gnojówki, gnojowicy, obornika, cieków
z kiszonek,
f) nie zdezynfekowanych cieków ze szpitali i sanatoriów oraz zak³adów weterynaryjnych.
2. Odbiorca us³ug ma prawo:
1) do dostaw wody o odpowiednim cinieniu i odpowiedniej jakoci
2) zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysokoci naliczanych op³at za wodê i odprowadzanie cieków,
3) ¿¹daæ od Przedsiêbiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania
wodomierza,
4) domagaæ siê odszkodowania za udokumentowane
szkody powsta³e w zwi¹zku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ zaopatrzenia w
wodê.
5) uzyskaæ wskazanie z zastêpczych róde³ zaopatrzenia w wodê w przypadku przerw w dostawie wody
wskutek awarii sieci, prac konserwacyjnych i remontowych b¹d wyst¹pienia si³y wy¿szej.
Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z
Odbiorcami us³ug
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem, a Odbiorc¹ us³ug.
§5
Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków z
osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci
i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
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§6

1. Umowa zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w § 3 pkt 11, stanowi
delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
Przedsiêbiorstwa okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci Odbiorcy us³ug, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie
odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjnoremontowych oraz kontrolê, czy korzystanie z us³ug
jest zgodne z warunkami regulaminu.
§7
Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda lub z którego maj¹
byæ odprowadzane cieki, albo z osob¹, która korzysta z
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§8
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami
wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§9
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, Przedsiêbiorstwo zawiera umowy o prowadzenie odczytów i rozliczeñ z osobami korzystaj¹cymi z lokali po³o¿onych w budynkach wielolokalowych, o których
mowa w § 8, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Przedsiêbiorstwem odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca ustali uzgodniony z Przedsiêbiorstwem i potwierdzony pisemn¹ zgod¹ wszystkich
osób korzystaj¹cych z lokali, sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady utrzymania wodomierzy w lokalach,
5) wnioskodawca i Przedsiêbiorstwo uzgodni¹ sposób
przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.
§ 10
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowa-
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dzanie cieków, w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci, nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów z prób
i odbiorów wykonanych, w ramach realizacji przy³¹czy,
prac budowlano-monta¿owych.
§ 11
Je¿eli przy³¹cze wodoci¹gowe jest we w³adaniu Przedsiêbiorstwa, miejscem dostarczania wody (miejscem
wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) jest
zawór za wodomierzem g³ównym w przypadku dostawy
wody, w przypadku odbioru cieków  pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku,
granica nieruchomoci. Je¿eli przy³¹cze wodoci¹gowe
jest we w³adaniu odbiorcy us³ug, miejscem wydania rzeczy jest miejsce po³¹czenia przy³¹cza z sieci¹.
§ 12
W przypadku zmiany Odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorc¹, od dnia pisemnego zawiadomienia Przedsiêbiorstwa.
§ 13
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug,
okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu
o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 14
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami us³ug na podstawie
okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci
dostarczonej wody i odprowadzonych cieków.
2. Iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w
przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy
zu¿ycia wody, ustalane na podstawie rozporz¹dzenia
o którym mowa w art. 27 ustawy.
3. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
4. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy jako
równ¹ iloci wody pobranej lub okrelonej w umowie.
5. W rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy us³ug.
6. W przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego,
je¿eli umowa nie stanowi inaczej, iloæ pobranej wody
ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia wody w
okresie 6 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a gdy nie jest to mo¿liwe  na podstawie redniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie
roku ubieg³ego lub iloczynu redniomiesiêcznego zu¿ycia wody i liczby miesiêcy niesprawnoci wodomierza.

7. Je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do
celów produkcyjnych i technologicznych.
8. Na pisemne ¿¹danie odbiorcy Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest dokonaæ kontroli funkcjonowania wodomierza, jednak¿e w przypadku stwierdzenia jego prawid³owego dzia³ania, kosztami czynnoci kontrolnych
zostanie obci¹¿ony Odbiorca us³ug.
9. Odbiorca zobowi¹zuje siê do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o stwierdzeniu awarii
posiadanych przez Odbiorcê instalacji lub przy³¹cza,
maj¹cych wp³yw na wskazania wodomierza g³ównego, zerwania plomby wodomierza g³ównego, jego
os³on, uszkodzenia, jego przemieszczenia lub zaborze.
W przypadku zaboru wodomierza, wskazania, ¿e uszkodzenia zosta³y zawinione przez Odbiorcê, b¹d nie powiadomienia o wspomnianej wczeniej awarii, iloæ
pobranej wody ustala siê odpowiednio do iloci, która
mog³aby przep³yn¹æ pe³nym przekrojem rury przy³¹cza w okresie od ostatniego odczytu wodomierza.
§ 15
1. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone cieki w terminie okrelonym w fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty jej
dostarczenia.
2. Zg³oszenie przez Odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty.
3. W przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przys z³ych nale¿noci, a na ¿¹danie
odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od
daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
§ 16
Sposób rozliczeñ za wodê:
1) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
2) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpo¿arowe,
3) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, jest okrelany w porozumieniu zawartym pomiêdzy Przedsiêbiorstwem a Gmin¹; w przypadku wody na cele przeciwpo¿arowe stron¹ porozumienia jest tak¿e w³aciwa Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
§ 17
Okres obrachunkowy jest ustalany w umowie, jednak¿e nie mo¿e byæ on d³u¿szy ni¿ dwa miesi¹ce.
Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci
§ 18
1. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane przy³¹czyæ do sieci
nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do
sieci je¿eli istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia
us³ug. Mo¿liwoci te warunkowane s¹ usytuowaniem
nieruchomoci oraz zdolnociami dostawczymi istniej¹cej sieci wodoci¹gowej oraz zdolnociami przepustowymi istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.
2. W przypadku, gdy nieruchomoæ odbiorcy us³ug usy-
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tuowana jest w miejscu, dla którego w momencie realizacji przy³¹cza plany rozwoju i modernizacji nie przewiduj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia wodoci¹gowo-kanalizacyjne, odbiorca mo¿e je wybudowaæ na w³asny
koszt, po wczeniejszym uzgodnieniu w umowie o przy³¹czeniu z Przedsiêbiorstwem warunków technicznych
oraz warunków ich przekazania Gminie lub Przedsiêbiorstwu.
3. Realizacjê budowy:
1) przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej,
2) przy³¹cza do sieci kanalizacyjnej
3) przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci Odbiorcy za pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w przypadku
jej braku z granic¹ nieruchomoci,
4) studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego,
 zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê
o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci.
4. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Przedsiêbiorstwo, a urz¹dzenia pomiarowego Odbiorca us³ug.
§ 19
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czeniu i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez Przedsiêbiorstwo, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
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2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. l, wzglêdem istniej¹cych
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 22
1. Przedsiêbiorstwo okrela warunki techniczne przy³¹czenia nowej sieci i instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych do sieci bêd¹cej w jego posiadaniu i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 21
2. Warunki techniczne przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od
dnia ich wydania.
3. Warunki techniczne przy³¹czenia powinny okrelaæ w
szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy, przep³yw
obliczeniowy wody i odprowadzanych cieków lub
urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda i odprowadzane s¹ cieki,
2) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków.
4. W warunkach technicznych modernizacji i budowy
urz¹dzeñ i przy³¹czy Przedsiêbiorstwo mo¿e okrelaæ
wymagania technologiczne dotycz¹ce projektowania
i wykonawstwa, w szczególnoci odnosz¹ce siê do jakoci stosowanych materia³ów oraz technologii.

§ 20

§ 23

1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, która ma byæ
przy³¹czona do sieci, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci albo osoba, która korzysta z
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Osoba, o której mowa w ust. l, sk³ada w Przedsiêbiorstwie wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
Wzór wniosku ustala Przedsiêbiorstwo.

Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w
warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbioru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania cieków, odpowiedzialnoæ
stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie, inne ustalenia, w uzasadnionych przypadkach,
np. okrelonych w § 20 pkt l.

§ 21
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda,
w szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe lub inne) w budynkach zasilanych
w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. l, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,

§ 24
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
4. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela Przedsiêbiorstwo.
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Rozdzia³ 6
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 25
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug:
1) w Urzêdzie Gminy, który udostêpnia nieodp³atnie
wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków,
2) w Przedsiêbiorstwie udostêpniaj¹cym nieodp³atnie
wgl¹d w regulamin wiadczenia us³ug.
Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
niewype³nienia obowi¹zków odbiorcy
oraz w szczególnoci sposoby
za³atwiania reklamacji i wymiany informacji
§ 26
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych
zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie lub ograniczenie zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy
wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia,
zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3) potrzeby zwiêkszenia dostawy wody do hydrantów
przeciwpo¿arowych.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, Przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje odbiorców, poprzez so³tysów
oraz Urz¹d Gminy.
4. W przypadku przerwy w dostawie wody trwaj¹cej wiêcej ni¿ 12 godzin, Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest
uruchomiæ zastêpczy punkt poboru wody.
§ 27
1. Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:
1) przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,

3) jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa oraz umowie
lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia pomiarowego,
4) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych
albo pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach
pomiarowych.
2. Przedsiêbiorstwo, które odciê³o dostawê wody, jest
obowi¹zane do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
3. Przedsiêbiorstwo o zamiarze odciêcia dostawy wody
lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostêpniania zastêpczych punktów
poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, zarz¹d gminy oraz odbiorcê us³ug co najmniej
na 20 dni przed planowanym terminem odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
§ 28
Je¿eli w wyniku nieprawid³owej eksploatacji przy³¹cza
wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Odbiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,
wzywa ono Odbiorcê do natychmiastowego usuniêcia
przyczyn zagro¿eñ, a w przypadku gdy takie wezwanie nie
jest skuteczne, mo¿e okresowo odci¹æ dop³yw wody lub
odp³yw cieków, do czasu usuniêcia przyczyny powsta³ego zagro¿enia lub po odciêciu usun¹æ przyczyny powsta³ego zagro¿enia, obci¹¿aj¹c kosztami w³aciciela
przy³¹cza. Przedsiêbiorstwo udostêpnia zastêpczy punkt
poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i informuje o mo¿liwociach i warunkach korzystania z takiego punktu.
§ 29
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ terminy udzielania informacji i odpowiedzi odbiorcom us³ug,
w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych
do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) do 24 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
2) do 7 dni  na ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o
których mowa w pkt 1,
3) do 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
§ 30
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zawiadomienia
odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków
technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 31
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji doty-
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cz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
Przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d
Przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwienia reklamacji
w terminie 14 dni od daty wp³ywu.
§ 32
W przypadku gdy w wyniku niedotrzymania z powodu
zaniedbañ Przedsiêbiorstwa, okrelonych w umowie
wskaników poziomu us³ug, Odbiorca us³ug poniós³ straty, Przedsiêbiorstwo w pe³ni je zrekompensuje, po ich
wczeniejszym udokumentowaniu przez Odbiorcê.
Rozdzia³ 8
Przepisy karne i kary pieniê¿ne
§ 33
1. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków:
1) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w Rozdz.2, pobiera wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, podlega karze grzywny do 5.000 z³.,
2) kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym,
podlega karze grzywny do 5.000 z³.,
3) kto nie dopuszcza przedstawiciela Przedsiêbiorstwa
do wykonania czynnoci, okrelonych w § 6 ust. 2,
podlega karze grzywny do 5.000 z³.,
4) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w Rozdz.2, wprowadza cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnoci albo
grzywny do 10.000 z³.
2. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz Przedsiêbiorstwa,
w wysokoci 1.000 z³ za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o bezumowne pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych tego Przedsiêbiorstwa.
3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w
ust. 1 pkt 1-3, nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

Dziennik Urzêdowy
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poz. 747), wraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi
na jej podstawie.
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UCHWA£A Nr II/14/2002 r.
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Stara
Kiszewa miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 i Dz. U. z 2002 r. Nr 23) oraz art. 12 ust. 2
i art. 18 ustawy z dnia 26 padziernika o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzi³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2002 r., Nr 147, poz. 1231) Rada Gminy w Starej Kiszewie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Miejsce sprzeda¿y napojów alkoholowych nie mo¿e
byæ usytuowane w bezporednim s¹siedztwie obiektów chronionych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce obiekty chronione:
Przedszkola, szko³y podstawowe, ponadpodstawowe,
obiekty opiekuñczo-wychowawcze, kocio³y, kaplice,
cmentarze.
3. Pod pojêciem bezporednie s¹siedztwo, o którym
mowa w ust. 1 nale¿y rozumieæ posiadanie przez nieruchomoci, na której znajduje siê obiekt chroniony
i nieruchomoci, na której ma byæ usytuowane miejsce sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych,
wspólnej granicy.
§2

Rozdzia³ 9
Postanowienia koñcowe

1. Sprzeda¿ detaliczn¹ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
prowadzi siê w punktach sprzeda¿y, którymi s¹:
a) sklepy bran¿owe ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
b) wydzielone stoiska  w samoobs³ugowych placówkach handlowych,
c) pozosta³e placówki samoobs³ugowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi
bezporedni¹ sprzeda¿ napojów alkoholowych.
2. Sprzeda¿ detaliczna napojów alkoholowych mo¿e byæ
prowadzona wy³¹cznie wewn¹trz punktu sprzeda¿y, bez
sprzeda¿y z okienek wmontowanych w zewnêtrzne
okna, drzwi, ciany punktów sprzeda¿y (z wy³¹czeniem
punktów sprzeda¿y nocnej).

§ 34

§3

Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych realizowanych us³ug, Przedsiêbiorstwo przygotuje i dostarczy
Odbiorcom, którzy ju¿ s¹ pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodê lub odprowadzaniu cieków oraz niniejszy
regulamin.

1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu prowadzi siê w:
a) restauracjach, zajazdach, gospodach,
b) barach gastronomicznych,
c) kawiarniach,
d) pijalniach piwa (napoje o zawartoci alkoholu do
4,5% oraz piwo).
2. Punkty sprzeda¿y, o których mowa w ust. 1 musz¹ posiadaæ wyodrêbnione wewn¹trz lokali toalety dla konsumentów.

§ 35
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,

§4
Podmioty gospodarcze, które do daty podjêcia niniej-
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szej uchwa³y uzyska³y zezwolenia zachowuj¹ je nadal w
granicach obowi¹zuj¹cych kryteriów.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§5
Op³aty za us³ugi nale¿y wnosiæ do dnia 10 ka¿dego
miesi¹ca za miesi¹c poprzedni w kasie Urzêdu Miasta w
Pucku.
§6

§6
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
§ 2, 3, 4, 5 uchwa³y Nr XXIV/126/93 Rady Gminy w Starej
Kiszewie z dnia 14 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz okrelenia zasad usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kiszewa.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjêty.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

W sprawach indywidualnych, szczególnie uzasadnionych kierownik MOPS jest uprawniony do obni¿enia odp³atnoci stawki nale¿nej o 10%, a w razie zgonu wiadczeniobiorcy do umorzenia nale¿noci.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXX/12/2001 Rady Miasta w
Pucku z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
warunków odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gackowski

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gackowski
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UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Miasta w Pucku
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia warunków wiadczenia i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.jDz. U.Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2, art. 34
ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z pón. zm.)
Rada Miasta w Pucku uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê kwotê odp³atnoci za 1 godz. us³ug opiekuñczych w wys. 6.20,- z³.
§2
Podstaw¹ do otrzymania wiadczeñ jest zawiadczenie lekarskie o koniecznoci korzystania z pomocy i opieki osoby drugiej i stwierdzeniu przez pracownika socjalnego w toku przeprowadzania wywiadu rodowiskowego braku osób bliskich lub, ¿e osoby bliskie nie mog¹
wymaganej opieki zapewniæ.
§3
Us³ugi s¹ wiadczone w iloci dostosowanej do mo¿liwoci wiadczeniodawcy po konsultacji z zainteresowanym.
§4
Ustala siê warunki odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze
zgodnie z tabel¹ stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 1
ODP£ATNOÆ ZA US£UGI OPIEKUÑCZE

Dochód na osobê netto
do 100% najni¿szej
emerytury
od 100 do 120%
od 121 do 150%
powy¿ej 151%

Odp³atnoæ
za 1 godz. us³ug w%
osoby
osoby
samotne
w rodzinie
–
20
20
50
100

50
100
100

2635
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla celów
podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), art. 6 ust. 9 ustawy z
dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr
200, poz. 1682) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cego informacjê
o lasach, sk³adanych przez osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami podatku lenego na terenie Miasta i Gminy
Prabuty stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cego deklaracjê
na podatek leny sk³adany przez osoby prawne, jed*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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nostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej bêd¹ce podatnikami podatku lenego na
terenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojwództwa Pomorskiego.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Prabuty
W. Tomaszewski
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UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z 12 stycznia z
1991 r. o podatkach op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. . 84, zm. Nr 200, poz. 1683) i art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska
w Prabutach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku miejskim w Prabutach przy ul. Daszyñskiego w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego o ³adownoci pow. 3.5 tony  26,- z³,
2) przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego o ³adownoci do 3.5 tony (przyczepa dwuosiowa)  20,- z³,
3) przy sprzeda¿y z samochodu osobowego, przyczepy jednoosiowej (samochodowa, ci¹gnikowa, wóz
konny)  16,- z³,
4) przy sprzeda¿y ze straganów  12,- z³,
5) przy sprzeda¿y ma³ych iloci produktów rolnych w
szczególnoci (warzyw, owoców, nabia³u, jagód,
drobiu)  5,- z³,
6) przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych i rolnospo¿ywczych poza straganami:
 za zajêcie powierzchni do 2 m2  12,- z³,
 za zajêcie ka¿dego nastêpnego m2  6,- z³.
§2
W poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki wysokoæ dziennej stawki op³aty targowej obni¿a siê o 80%.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/247/2001 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie okrele-
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nia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Prabutach
W. Tomaszewski
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UCHWA£A Nr IV/36/2002
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 23 grudnia 2002 r.
sprawie Bud¿etu Miasta Kwidzyna na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558), art. 124 i art. 128 ust. 2 oraz art. 134, ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. 1999 r. Nr 38, poz.
360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z
2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr
95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr
125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 41, poz.
363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 156, poz. 1300) Rada Miejska w Kwidzynie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta na rok 2003 w wysokoci 71.567.622 z³  zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
2. Ustala siê wydatki z bud¿etu miasta na rok 2003 w
wysokoci 79.581.460 z³  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
3. Ustala siê rozchody z bud¿etu miasta na rok 2003 w
wysokoci 4.121.229 z³  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
4. ród³ami pokrycia niedoboru w bud¿ecie jest:
 po¿yczka d³ugoterminowa w wysokoci 3.462.157 z³
 kredyt d³ugoterminowy w wysokoci 2.625.000 z³
 sp³ata po¿yczek udzielonych z bud¿etu
47.910 z³
 emisja obligacji komunalnych
6.000.000 z³
§2
1. Dochody okrelone w § 1 ust. 1 obejmuj¹:
1) Subwencjê ogóln¹ w wysokoci
15.550.570 z³
w tym:
 czêæ podstawowa w wysokoci
23.902 z³
 czêæ rekompensuj¹ca w wysokoci
1.483.175 z³
 czêæ owiatowa w wysokoci
14.043.493 z³
2) Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w
wysokoci 3.670.145 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
3) Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ w³asnych i realizowanych na podstawie porozumieñ w wysokoci 619.400 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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4) Dotacje z jednostek samorz¹du terytorialnego i funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych i inwestycyjnych w wysokoci 2.098.328 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
5) Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych  383.000 z³.
2. Wydatki okrelone w § 1ust. 2 obejmuj¹:
1) Wydatki bie¿¹ce w wysokoci
58.539.440 z³
w tym miêdzy innymi:
na wynagrodzenia i pochodne
20.997.037 z³
wydatki na obs³ugê d³ugu
1.630.000 z³
dotacje dla zak³adów bud¿etowych i inne
6.658.515 z³
2) Wydatki maj¹tkowe w wysokoci 21.042.020 z³
3. Z ogólnej sumy wydatków na wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ okrelonych w programie profilaktyki
i rozwiazywania problemów alkoholowych przypada
383.000 z³.
§3
Tworzy siê celow¹ rezerwê bud¿etow¹ w kwocie
118.000 z³ na:
1) zabezpieczenie pokrycia wydatków wynikaj¹cych z
udzielonego porêczenia dla TBS sp. z o.o. w Kwidzynie w kwocie 93.000 z³,
2) nagrodê ustanowion¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr VII/
86/99 z dnia 29.04.99 r. dla osoby, która w istotny
sposób przyczyni siê do ujêcia sprawców napadu
na kantor wymiany walut w kwocie 25.000 z³.
§4
1. Ustala siê dotacjê z bud¿etu miasta na rok 2002 dla
jednostek prowadz¹cych dzia³alnoæ w formie gospodarki pozabud¿etowej w wysokoci 2.649.901 z³, w tym
na wydatki inwestycyjne 50.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
2. Ustala siê przychody zak³adów bud¿etowych w wysokoci 4.296.710 z³, oraz wydatki w wysokoci 
4.289.553 z³.
3. Ustala siê przychody rodków specjalnych w wysokoci  79.974 z³.
4. Ustala siê wydatki rodków specjalnych w wysokoci
 79.974 z³.
§5
Ustala siê plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
§6
Wykaz zadañ inwestycyjnych, wartoæ wydatków na
poszczególne zadania oraz wydatki maj¹tkowe zawiera
za³¹cznik nr 5*.

*) Za³¹czników Nr 3-6 nie publikuje siê.
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§7

Ustala siê dochody i wydatki zwiazane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
§8
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Kwidzyna do zaci¹gania po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków do kwoty 500.000 z³.
§9
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Kwidzyna do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
2) umieszczania rodków bud¿etowych na terminowych
rachunkach bankowych.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dziennku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2638
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie og³oszenia planu minimalnego zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w województwie
pomorskim na rok 2003.
Na podstawie art. 55a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 6 lutego
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U.
Nr 28, poz. 153 z pón. zm.), Wojewoda Pomorski podaje
do publicznej wiadomoci plan minimalnego zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie województwa pomorskiego na rok 2003, opracowany na
podstawie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 padziernika 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadaæ minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 121, poz. 1315),
stanowi¹cy za³¹cznik do obwieszczenia.
Obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Poz. 2638

 5039 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 5040 

Poz.

Poz.

 5041 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 5042 

Poz.

Poz.

 5043 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 5044 

Poz.

Poz.

 5045 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 5046 

Poz.

Poz.

 5047 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 5048 

Poz.

Poz.

 5049 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 5050 

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

ISSN 1508-4779

Cena 8,98 z³

