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2695

2697

UCHWA£A Nr I/9/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 19 listopada 2002 r.

UCHWA£A Nr XXXVI/42/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 sierpnia 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Lichnowach.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Orodkowi Kultury i Sportu w Lichnowach.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 i Nr 113,
poz. 984) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 1 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 26, poz. 220 ze zm.) oraz na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364)
Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:

§1
W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach,
który stanowi za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXXV/28/2002
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 3 w pkt 2 wyrazy Zarz¹d Gminy Lichnowy zastêpuje siê wyrazami Wójt Gminy Lichnowy,
2) w § 7 w pkt 2 wyrazy Zarz¹d Gminy Lichnowy zastêpuje siê wyrazami Wójt Gminy Lichnowy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§1
Uchwala siê statut Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Lichnowach, który stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza

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

2696
UCHWA£A Nr XXXVII/48/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie uchylenia uchwa³ w sprawie przejêcia na
mienie komunalne Gminy i przekazania mienia komunalnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXIII/7/2002 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przejêcia na mienie komunalne Gminy i Nr XXXIII/8/2002 Rady Gminy
Lichnowy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przekazania
mienia komunalnego.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza

Za³¹cznik 1
do Uchwa³y Nr XXXVI/43/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
STATUT
GMINNEGO ORODKA KULTURY
I SPORTU W LICHNOWACH
Postanowienia ogólne
§1
Gminy Orodek Kultury i Sportu dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364),
2) Statutu Gminy Lichnowy,
3) niniejszego statutu oraz powszechnie obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa.
§2
1. Orodek Kultury otrzymuje pe³n¹ nazwê w brzmieniu:
Gminny Orodek Kultury i Sportu w Lichnowach.
2. GOKiS jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, dla której
dzia³alnoæ kulturalna i sportowa jest dzia³alnoci¹ podstawow¹ i zarazem podstawowym celem.
3. GOKiS posiada odrêbn¹ od organizatora osobowoæ
prawn¹.
4. W sk³ad GOKiS wchodz¹: orodek kultury oraz wietlice wiejskie.
5. GOKiS obejmuje swoj¹ dzia³alnoci¹ teren gminy Lichnowy.
6. Siedzib¹ GOKiS jest wie Lichnowy.
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ROZDZIA£ II
Cel i przedmiot dzia³ania
§3
1. Podstawowym celem dzia³alnoci Gminnego Orodka
Kultury i Sportu w Lichnowach jest:
 tworzenie i upowszechnianie kultury,
 ochrona dziedzictwa kulturowego,
 rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowañ i potrzeb
kulturalnych, sportowych.
2. Swoj¹ dzia³alnoæ GOKiS w Lichnowach prowadzi
zgodnie z za³o¿eniami polityki kulturalnej samorz¹du
gminy i w granicach obowi¹zuj¹cego prawa.
3. Formy realizacji celów statutowych GOKiS okrela dyrektor GOKiS. W szczególnoci s¹ nimi:
1) organizacja spektakli, koncertów, wystaw,
2) organizacja imprez kulturalno-rekraacyjnych,
3) przeprowadzanie konkursów, przegl¹dów twórczoci artystycznej,
4) organizacja imprez sportowych o charakterze gminnym,
5) wspó³praca kulturalna z innymi partnerami z zakresu kultury w kraju i za granic¹.
4. Gminny Orodek Kultury i Sportu w Lichnowach w stosunku do istniej¹cych na terenie gminy spo³ecznych
ruchów kulturalnych i stowarzyszeñ prowadzi konsultacje w zakresie form wspó³dzia³ania i podejmuje samodzieln¹ lub wspóln¹ realizacjê uzgodnionych projektów polegaj¹cych na tworzeniu, upowszechnianiu
lub ochronie kultury.
5. Gminny Orodek Kultury i Sportu w Lichnowach sprawuje nadzór nad dzia³alnoci¹ merytoryczn¹ wietlic
wiejskich.
ROZDZIA£ III
Organizacja i zarz¹dzanie
§4
Organizacjê wewnêtrzn¹ Gminnego Orodka Kultury
i Sportu w Lichnowach okrela regulamin organizacyjny
nadawany przez dyrektora.
§5
1. Dyrektora Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Lichnowach powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy Lichnowy.
Powo³anie to mo¿e nast¹piæ równie¿ w drodze konkursu przeprowadzonego przez organ za³o¿ycielski GOKiS.
2. Dyrektor Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Lichnowach zarz¹dza instytucj¹ i reprezentuje j¹ na zewn¹trz. Do zadañ dyrektora nale¿y w szczególnoci:
 zawieranie i rozwi¹zywanie umów o pracê oraz
awansowanie pracowników,
 opracowanie regulaminu organizacyjnego GOKiS,
 opracowywanie rocznych planów dzia³ania,
 opracowywanie i przedk³adanie Radzie Gminy Lichnowy rocznych sprawozdañ ze swej dzia³alnoci,
 opracowywanie i przedk³adanie Zarz¹dowi Gminy
Lichnowy kwartalnych sprawozdañ ze swej dzia³alnoci,
3. Na wniosek dyrektora GOKiS Rada Gminy Lichnowy
powo³uje organ opiniodawczo-doradczy Spo³eczn¹
Radê Kultury. Kadencja Rady trwa 2 lata.
4. Sk³ad Spo³ecznej Rady Kultury wynosi 7 osób powo-

³ywanych ze rodowisk twórczych, stowarzyszeñ, szkó³
i innych grup spo³ecznych z terenu gminy Lichnowy.
5. Spo³eczna Rada Kultury wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego, który inicjuje, organizuje, koordynuje pracê Spo³ecznej Rady Kultury.
6. Do zadañ Spo³ecznej Rady Kultury nale¿y w szczególnoci:
1) opiniowanie ustalanie podstawowych kierunków
i programów dzia³ania Gminnego Orodka Kultury
i Sportu w Lichnowach,
2) opiniowanie rocznych programów dzia³alnoci kulturalnej,
3) opiniowanie roboczych, kwartalnych planów dzia³alnoci kulturalnej,
4) pomoc w koordynacji dzia³alnoci kulturalno-sportowej na terenie gminy,
5) doradztwo i pomoc w organizacji imprez gminnych
i rodowiskowych.
ROZDZIA£ IV
Gospodarka finansowa
§6
1. Gminny Orodek Kultury i Sportu w Lichnowach prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej oraz niniejszym statutu.
2. Gminny Orodek Kultury i Sportu w Lichnowach gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹
mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
3. GOKiS mo¿e zbywaæ rodki trwa³e kieruj¹c siê odpowiednio do przepisów dotycz¹cych przedsiêbiorstw
pañstwowych.
§7
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej GOKiS jest plan dzia³alnoci zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem
wysokoci dotacji organizatora.
2. Plan dzia³alnoci zawiera w miarê potrzeb: plan us³ug,
plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
3. Przychodami GOKiS s¹ wp³ywy uzyskane z prowadzonej dzia³alnoci, rodki z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tku, dotacje bud¿etowe, rodki otrzymane od osób
fizycznych i prawnych oraz z innych róde³.
4. GOKiS pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskanych rodków.
§8
1. GOKiS mo¿e tworzyæ z zysku oraz innych rodków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz
za³ogi z przeznaczeniem na wyp³atê nagród indywidualnych oraz inne fundusze.Zasady gospodarowania
tymi funduszami okrela regulamin instytucji kultury.
2. GOKiS tworzy zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§9
1. Statut nadaje Rada Gminy Lichnowy.
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2. Zmiany statutu mog¹ byæ dokonane w trybie w³aciwym dla jego ustalenia.
3. Organizator mo¿e dokonywaæ podzia³u lub po³¹czenia
instytucji kultury.

2698
UCHWA£A Nr XXXVI/43/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwalê w sprawie wysokoci i zasad zwrotu wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej z zakresu zadañ w³asnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 i Dz. U. z 2002 r. Nr 26 poz. 220) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 4 uchwa³y zmienia siê pkt 2 który otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
 zwrot zasi³ku nastêpuje ratalnie w ci¹gu roku od zawarcia umowy na konto Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2700
UCHWA£A Nr XXX/193/2002
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 15 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy przeznaczonych na do¿ywianie uczniów
w Zespole Szkó³ Publicznych w Konarzynach.
Na podstawie art. 34 ust. 5, art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414 z pón. zm.) i art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220) Rada Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
Wydatki na pomoc w formie do¿ywiania uczniów w
szkole przyznane rodzinie, której dochód na osobê przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej podlegaj¹ zwrotowi od wiadczeniobiorcy.
§2
Ustala siê comiesiêczny termin zwrotu wydatków od
wiadczeniobiorcy.
§3
Mo¿na odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posi³ku, je¿eli zwrot wydatków stanowi³by dla osoby zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie lub niweczy³oby skutki udzielonej pomocy.
§4

2699
UCHWA£A Nr XXX/192/2002
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 15 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany statutu gminy Konarzyny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) Rada Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie gminy Konarzyny stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIV/86/96 Rady Gminy w Konarzynach z
dnia 19 lutego 1996 r. wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê: w rozdziale I § 1 po pkt 3 dopisuje siê pkt 4 o brzmieniu:
4. Gmina posiada w³asny herb i flagi ustanowione
przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy spo³ecznej w Konarzynach.
§5
Traci moc uchwa³a Nr 14/2001 Zarz¹du Gminy Konarzyny z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie dofinansowania do¿ywiania uczniom w Zespole Szkó³ Publicznych w
Konarzynach.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

§2

2701

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarzadowi Gminy.

UCHWA£A Nr XXVII/171/2002
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 31 stycznia 2002 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

w sprawie zmiany statutu gminy Konarzyny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1996 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74
z 1996 r. z pón. zm.) Rada Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§1

§3

W statucie gminy Konarzyny opublikowanym w Dz. Urz.
Woj. S³upskiego Nr 18, poz. 66 z pón. zm. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
 § 38 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
W sk³ad zarz¹du wchodz¹ przewodnicz¹cy zarz¹du
oraz cz³onkowie zarz¹du w liczbie piêæ.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3

§4
Uchwa³a podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy Kobylnica.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

2702
UCHWA£A Nr XXXIII/398/2001
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 28 grudnia 2001 r.
o zmianie uchwa³y w sprawie uznania niektórych obszarów za u¿ytki ekologiczne.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) oraz art. 34 ust. l w zwi¹zku z art. 13 ust. 1
pkt 6 lit. c art. 30 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079
z pón. zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 2 uchwa³y Nr XXXII/388/2001 Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie uznania niektórych
obszarów za u¿ytki ekologiczne otrzymuje brzmienie:
§ 2. Na terenie u¿ytku zabrania siê:
1) niszczenia, uszkadzania, lub przekszta³cania obiektu,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystoci,
4) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,
5) 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,
6) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych,
7) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych,
8) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
9) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mog¹cych mieæ negatywny wplyw na obiekt
chroniony b¹d spowodowaæ degradacjê krajobrazu.

2703
UCHWA£A Nr XXXV/433/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 kwietnia 2002 r.
w sprawie uznania za u¿ytki eklogiczne terenów Nadlenictwa S³awno po³o¿onych w gminie Kobylnica.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) oraz art. 34 ust. l w zwi¹zku z art. 13 ust. 1
pkt 6 lit. c art. 30 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079
z pón. zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Uznaje siê za u¿ytki ekologiczne tereny Nadlenictwa
S³awno po³o¿one w gminie Kobylnica o ³¹cznej powierzchni 4,64 ha obejmuj¹ce wydzielenia wg za³¹cznika
nr 1 do niniejszej Uchwa³y zgodnie z map¹ gospodarczoprzegl¹dow¹ Nadlenictwa S³awno, stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 2 do niniejszej Uchwa³y.
§2
Na obszarach o których mowa w § 1 zabrania siê:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci,
4) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,
5) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych.
§3
Oznakowania terenów uznanych za u¿ytki ekologiczne
dokona wnioskodawca tj. Nadlenictwo S³awno.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kobylnica.
§5
Uchwa³a podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy Kobylnica.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1

jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

WYKAZ GRUNTÓW WNIOSKOWANYCH
O UZNANIE ZA U¯YTKI EKOLOGICZNE

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

RDLP Szczecinek Nadlenictwo
S³awno Obrêb ¯ukowo

Okrelenie powierzchni i opisu lasu

Wiod¹ca
kategoria
ochronnoci
ochronnoci

Oddzia³y
i pododdzia³y

l

2

Uzasadnienie wniosku

Powierzchnia
w ha (oko³o)

Opis lasu

3

4

5

GMINA: KOBYLNICA
Ochrona miejsc gniazdowych zwierz¹t,
zwiêkszenie biologicznej odpornoci
s¹siaduj¹cych lasów

U¿ytki ekologiczne

65 f

1,94

Bb

U¿ytki ekologiczne

92 c

1,39

BMb

Ochrona miejsc gniazdowych zwierz¹t,
zwiêkszenie biologicznej odpornoci lasów

U¿ytki ekologiczne

93 f

1,31

Bb

Ochrona miejsc gniazdowych zwierz¹t,
zwiêkszenie biologicznej odpornoci lasów

2704

§2

UCHWA£A Nr XXXV/416/2002
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kobylnicy.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kobylnica za rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014
z pón. zm.) po wys³uchaniu Komisji Rewizyjnej Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu Gminy Kobylnica i planu finansowego zadañ
zleconych za 2001 r. zamykaj¹ce siê kwotami:
1) Dochody:
plan
15.407.455 z³
wykonanie
14.911.485 z³
w tym:
 dotacje za zadania zlecone:
plan
1.356.087 z³
wykonanie
1.355.951 z³
2) Wydatki:
plan
17.027.207 z³
wykonanie
16.244.136 z³
w tym:
 wydatki na zadania zlecone:
plan
1.356.087 z³
wykonanie
1.355.951 z³
3) Bud¿et zamyka siê wynikiem ujemnym w wysokoci 1.332.651 z³, który stanowi deficyt bud¿etowy.
ród³em sfinansowania deficytu bud¿etowego jest
po¿yczka bankowa oraz wolne rodki z lat ubieg³ych.

2705
UCHWA£A Nr XXV/199/2001
Rady Gminy Kaliska
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d pkt 10 ustawy
z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591.) art. 109, 112, 116, 117,
124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1998 r.
z 1999 r. Nr 38, poz. 360; Nr 49, poz. 485; Nr 70, poz.
778; Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12,
poz. 136; Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119,
poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; 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 106, poz. 1149) oraz
art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 i 2000
(Dz. U. Nr 150 poz. 983 z 1998 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 95,
poz. 1041; z 2001 r. Nr 39, poz. 459; Nr 55, poz. 574;
Nr 145, poz. 1623) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2002 rok w wysokoci 6.749.767 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2

§7

Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok w wysokoci 6.509.767 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu.

§3
1. Ustala siê rozchody w kwocie 240.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, zleconych gminie na 2002 rok, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
3. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych realizowanych na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
4. Ustala siê plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska na 2002 rok, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 6*.
5. Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*.
6. Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
na rok 2002, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*.
7. Ustala siê przychody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 9*.
8. Ustala siê plan przychodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych kultury, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 10*.
§4
1. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 54.000 z³.
2. Ustala siê rezerwê celow¹ w wysokoci 36.000 z³.
§5
Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu gminy zgodnie z za³¹cznikiem nr 11*.
§6
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Zaci¹gania po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków w ci¹gu roku do wysokoci 500.000 z³.
2. Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ które mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ Zarz¹d Gminy do wysokoci
600.000 z³.
3. Zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych z
realizacji zadañ okrelonych w za³¹czniku nr 7, przekraczaj¹cych bud¿et 2002 r. ród³em pokrycia zobowi¹zañ bêd¹ dochody przys z³ych bud¿etów w latach
2003  2004.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie
przeniesieñ miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u.
5. Lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
6. Do przekazywania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków w ramach dzia³u innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorz¹du terytorialnego.

*) Za³¹czników Nr 2-9 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kaliskach
S. Witos

2706
UCHWA£A Nr XXII/155/2001
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d pkt 10, art. 51
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.),
art. 109, 112, 116, 118, 122, 124, 128, ust. 2, 134 ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r. poz. 1014, z pón. zm.) art. 3
i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 150, poz. 983
z pón. zm.) Rada Gminy w Osiecznej uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci 3.715.577 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci 3.563.777 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 niniejszej uchwa³y*.
3. Ustala siê rozchody w kwocie 151.800 z³ jako ród³o
zrównowa¿enia bud¿etu a wiêc ró¿nicy miêdzy dochodami i wydatkami bud¿etowymi zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwa³y*.
4. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci
28.946 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwa³y*.
§2
1. Ustala siê dochody w kwocie 257.700 z³ i wydatki w
kwocie 255.200 z³ zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ przyjêtych na drodze porozumienia w wysokoci
9.097 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do niniejszej
uchwa³y*.
§3
Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ na nieprzewidziane wydatki w wysokoci 22.500 z³
§4
Zatwierdza siê wysokoæ wydatków na inwestycje
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do niniejszej uchwa³y*.

*) Za³¹czników Nr 1-7 nie publikuje siê.
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§5

Zatwierdza siê przychody i wydatki oraz ich przeznaczenie  gminny fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na 2002 rok w wielkociach okrelonych w
za³¹czniku Nr 8 do niniejszej uchwa³y*.
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poz. 1014 z pón. zm.) oraz art. 88 h ust. 3 Ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 z pón. zm.) Rada
Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:
§1

Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
na rok 2002 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do niniejszej
uchwa³y*.

Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
6.558.468,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
6.868.468- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 *.

§7

§2

§6

Ustala siê prognozowany d³ug jednostki samorz¹du
terytorialnego na rok 2002 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10
do niniejszej uchwa³y*.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach jednego dzia³u,
2) przekazywania uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków,
3) lokowania rodków bud¿etowych na terminowych rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach,
4) zaci¹ganie po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na
bie¿¹ce finansowanie wydatków w ci¹gu roku do wysokoci 100.000 z³,
5) zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do kwoty
150.000 z³.
§9
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do opracowania uk³adu wykonawczego bud¿etu zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
§ 10
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Gminy z zastrze¿eniem art. 61 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§ 11

Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu gminy zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 *.
§3
Ustala siê wykaz inwestycji do realizacji w 2002 r. na
kwotê 828.000,-. z³ tj.: oraz limit wydatków zwi¹zanych z
wieloletnimi inwestycjami zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
Rozbudowa i Modernizacja Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Liniewie 400.000,Budowa przepompowni cieków w G³odowie oraz kolektora t³ocznego do oczyszczalni cieków 200.000,1. Kanalizacja wsi Garczyn 100.000,2. Wykonanie dokumentacji do kanalizacji wsi Liniewo
100.000,3. Zakupy inwestycyjne pomp g³êbinowych 18.000,4. Zakupy inwestycyjne w Urzêdzie Gminy 10.000,§4
Ustala siê dochody i wydatki na realizacjê zadañ zleconych z zakresu Administracji Rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§5
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 6*.
§6
Ustala siê prognozê d³ugu publicznego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
A. Suchomski

2707
UCHWA£A Nr XXIX/207/2002
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 22 lutego 2002 r.

Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych:
Dochody 40.000,Wydatki 40.000,§8
Ustala siê rezerwê na nieprzewidziane wydatki w wysokoci 50.000 z³.
§9

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit c, d, e ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z pón. zm.) , art. 113, art. 116,
art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
 zaci¹gania kredytów krótkoterminowych na wydatki
bie¿¹ce do kwoty 100.000 z³ w ci¹gu roku bud¿etowego,
 przenoszenia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
 lokowania wolnych rodków na rachunkach bankowych,
 zaci¹gania d³ugu oraz sp³at zobowi¹zañ.

*) Za³¹czników Nr 8-10 nie publikuje siê.

*) Za³¹czników Nr 1-7 nie publikuje siê.

w sprawie Uchwalenia Bud¿etu Gminy Liniewo na 2002
rok.
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§ 10

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
K. Kleista

2708
UCHWA£A Nr XXXV/313/2002
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci finansowej gminy za 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142 poz. 1591) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr
155 poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu
gminy za 2001 rok wynosz¹ce:
1) dochody  w wysokoci 7.048.099 z³,
2) wydatki  w wysokoci 7.231.387 z³,
3) przychody  w wysokoci 390.234 z³,
4) rozchody  w wysokoci 120.000 z³,
zgodnie z Za³. Nr 1  6*.
§2
Przyjmuje siê do wiadomoci i akceptuje realizacjê zadañ przedstawionych w sprawozdaniu planu finansowo
 rzeczowego gminy za 2001 rok.
Stwierdza siê, ¿e realizacja zadañ planu przebiega³a
zgodnie z kierunkami okrelonymi uchwa³¹ Nr XXVI/208/
2001 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 marca 2001 r. w
sprawie bud¿etu gminy na 2001 rok.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubichowie
Z. Wo³oszyk

2709
UCHWA£A Nr 264/XLII/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 8 lipca 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr 199/XXXII/2001 Rady
Miejskiej w £ebie z dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie
nadania statutu jednostce bud¿etowej pod nazw¹ Biuro
Promocji.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.

Poz. 2707, 2708, 2710

 5140 

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W § 4. Za³¹cznika Nr 1 do Uchwa³y Rady Miejskiej w
£ebie z dnia z dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie nadania
statutu jednostce bud¿etowej pod nazw¹ Biuro Promocji dodaje siê pkt 10 w brzmienia:
10. Organizowanie imprez promocyjnych miasta.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

2710
UCHWA£A Nr XXXVIII/585/02
Rady Miejskiej w Kartuzach,
z dnia 10 wrzenia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania cieków
na terenie Gminy Kartuzy.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzeniu cieków (Dz. U.Nr 72, poz. 747), art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220 i Nr 62, poz. 558) w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.Nr 62, poz. 718
i 2001 r. Nr 46, poz. 499) Rada Miejska w Kartuzach na
wniosek Zarz¹du Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Regulaminu zbiorowego dostarczania
wody i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie
Gminy Kartuzy stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
oraz Zarz¹dowi Kartuskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji spó³ki z o.o. w Kartuzach.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXVIII/585/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 wrzenia 2002 r.
REGULAMIN
dostarczania wody i zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków
w gminie Kartuzy
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez Kartuskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w Kartuzach ul. Mciwoja II, 4
na terenie gminy Kartuzy  zwanego dalej Przedsiêbiorstwem.
1. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
2. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków.
3. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747).
§2
Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorc¹.
§3
Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków udzielone decyzj¹ Zarz¹du Gminy w Kartuzach z dnia 24 padziernika 2002 r.; znak Nr 1/2002.
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹.
Rozdzia³ II
Zawieranie umów
1. Zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda lub, z której maj¹
byæ odprowadzane cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wie-
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lolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ zainstalowanymi w poszczególnych lokalach
oraz zasady ich utrzymania i zwi¹zane z tym koszty
co winno byæ udokumentowane przez wnioskodawcê, stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw w pozosta³ych lokalach.
5. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, równie¿ w przypadku,
gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
§6
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek
stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§7
Umowa o której mowa w § 5 ust. 1, 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) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§8
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
Rozdzia³ II
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§9
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ
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posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo- kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod
odpowiednim cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ wody i odprowadzanych
cieków.
2. Minimaln¹ i maksymaln¹ iloæ dostarczanej wody strony winny okreliæ w umowie.
3. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ i ich usytuowanie.
4. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez ministra
zdrowia.
§ 10
1. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do zapewnienia prawid³owej eksploatacji sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do regularnego informowania Zarz¹du Gminy o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§ 11
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego
lokalizacji.
§ 12
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ Odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed
planowanym terminem.
§ 13
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania
i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego za wyj¹tkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz
wodomierzy sprzê¿onych dla celów ppo¿.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ
§ 14
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 iloci dostarczanej
wody i odprowadzanych cieków.
§ 15
1. Iloæ dostarczanej wody ustala siê na postawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczanej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 16
W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 17
W przypadku awarii wodomierza stosuje siê przeciêtne normy zu¿ycia, wzglêdnie rednie zu¿ycie z ostatnich
6 miesiêcy przed awari¹.
§ 18
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej wody przez Przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem
poboru wody z innych róde³.
§ 19
W rozliczeniach iloci odprowadzanych 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 dostarczaj¹cego cieki.
§ 20
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§ 21
Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 22
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
§ 23
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
§ 24
Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na podstawie cen stawek ustalonych w taryfie, zgodnie z art. 22 ustawy.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 25
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje wa-
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runki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku.
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiêbiorstwem w terminie 14 dni
od otrzymania dokumentacji.
4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lud odprowadzanie cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia
warunków technicznych.
5. Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody lub odprowadzanie cieków nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od
dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym
z Odbiorc¹.
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Rozdzia³ VII
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 33

Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 34
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub na odprowadzanie cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art.
6 ustawy.

§ 26

§ 35

Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych
odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.

Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.

§ 27
1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada
za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych
instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji
i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym
w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz legalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.
Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug
§ 28

§ 36
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§ 37
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza
g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach
i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ
posiadanych przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.

Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ odbiorcom nale¿yty poziom us³ugi a szczególnie winno wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.

Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug

§ 29

Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.

Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ug a przede wszystkim informacji taryfowych.
§ 30
Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu
5 dni.
§ 31

§ 38

§ 39
Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
§ 40

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczanej wody Odbiorcy przys³uguje upust w wysokoci do
10% wartoci dostarczanej wody za okres trwania pogorszonych warunków jakociowych.

Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 32

§ 41

O przewidzianych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci
lub zmianach u¿ytkownika lokalu.
W przypadku jeli nastêpuje zmiana w³aciciela b¹d
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u¿ytkownika obiektu korzystaj¹cego z sieci wodoci¹gowo  kanalizacyjnej oraz je¿eli w momencie dokonywanej zmiany nie zosta³y uregulowane z Przedsiêbiorstwem
wszystkie zobowi¹zania finansowe z tytu³u us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo  wówczas zobowi¹zania te przejmuje na siebie nowy w³aciciel lub u¿ytkownik. Zaleg³e zobowi¹zania finansowe musz¹ zostaæ uregulowane przez nowego u¿ytkownika lub w³aciciela
przed podpisaniem umowy.
§ 42
Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o
wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 43
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach
awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych
od warunków umowy.
§ 44
1. Odbiorca jest obowi¹zany do regulowania nale¿noci
za dostawê wody i odprowadzanie cieków w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury
2. Zg³aszanie przez Odbiorcê us³ug.
§ 45
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 46
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo
oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w
szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego ustalania op³at
za odprowadzanie cieków,
4) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
§ 47
Wobec odbiorców us³ug, którzy zamierzaj¹ realizowaæ
sezonow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ przedsiêbiorstwo ma
prawo pobraæ kaucjê z tytu³u szacowanych wielkoci
dostaw wody i odbioru cieków. Zwrot kaucji nastêpuje
po zakoñczeniu dzia³alnoci i uregulowaniu wszystkich
zobowi¹zañ.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 48
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXVIII/585/02 z dnia 10 wrzenia 2002 r. Rady Miejskiej w Kartuzach i obowi¹zuje od:  14-go dnia od daty
og³oszenia w Dz. Urz.
§ 49
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, poz.
747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy.
§ 50
Kartuskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
zobowi¹zane jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego us³ug  wed³ug zapotrzebowania zg³oszonego Przedsiêbiorstwu.

2711
UCHWA£A Nr XLIX/1489/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie okrelenia organizacji, zasad finansowania
oraz zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych Miasta
Gdañska.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 7 i art. 40 ust. 2, pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220) i § 81 ust. 1 Statutu Miasta Gdañska, przyjêtego Uchwa³¹ Nr XL/1226/2001 Rady Miasta Gdañska z
dnia 25 padziernika 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 101, poz. 1928 z dnia 14 grudnia 2001 r.) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê organizacjê, zasady finansowania oraz zakres dzia³ania jednostek pomocniczych Miasta Gdañska
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Z chwil¹ wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Nr LXII/848/98 Rady Miasta Gdañska z dnia 16
czerwca 1998 r. w sprawie okrelenia organizacji, zakresu dzia³ania oraz trybu przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych Miasta Gdañska w postaci dzielnic/osiedli.
§3
1. Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku oraz w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLIX/1489/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 23 maja 2002 r.
Organizacja, zasady finansowania
oraz zakres dzia³ania jednostek pomocniczych
Miasta Gdañska
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Jednostki pomocnicze tworzy i obszarowo okrela
Rada Miasta Gdañska w drodze uchwa³y, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami Miasta lub z ich
inicjatywy.
2. Wniosek w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej musi byæ podpisany przez co najmniej 10%
mieszkañców projektowanej jednostki pomocniczej
maj¹cych prawo wyborcze do Rady Miasta oraz zawieraæ okrelenie granic projektowanej jednostki pomocniczej.
3. Podzia³ jednostki pomocniczej nast¹piæ mo¿e:
1) na wniosek rady jednostki pomocniczej,
2) z inicjatywy Rady Miasta po przeprowadzeniu konsultacji z rad¹ jednostki pomocniczej i mieszkañcami,
3) z inicjatywy Rady Miasta po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami jednostki, w której nie wybrano rady jednostki pomocniczej,
4) na wniosek 20% mieszkañców jednostki maj¹cych
prawo wyborcze do Rady Miasta.
4. £¹czenie jednostek pomocniczych nast¹piæ mo¿e:
1) na wniosek s¹siaduj¹cych ze sob¹ rad jednostek pomocniczych,
2) z inicjatywy Rady Miasta po przeprowadzeniu konsultacji z radami jednostek pomocniczych i mieszkañcami,
3) z inicjatywy Rady Miasta po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami jednostek, w których nie
wybrano rad jednostek pomocniczych,
4) na wniosek 20% mieszkañców ka¿dej z s¹siaduj¹cych ze sob¹ jednostek pomocniczych, maj¹cych
prawo wyborcze do Rady Miasta.
5. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 przeprowadza siê poprzez umo¿liwienie mieszkañcom zg³aszania uwag do projektu uchwa³y o utworzeniu, podziale
lub ³¹czeniu jednostek pomocniczych, przez okres 30
dni od jego og³oszenia.
6. Utworzenie nowych jednostek pomocniczych w trybie
ust. 3 i 4 nastêpuje od nowej kadencji Rady Miasta.
7. Zniesienie jednostki pomocniczej mo¿e nast¹piæ:
1) na skutek podzia³u lub po³¹czenia s¹siaduj¹cych jednostek pomocniczych,
2) na wniosek 20% mieszkañców maj¹cych prawo wyborcze do Rady Miasta.
8. W przypadku zniesienia jednostki pomocniczej ponowne jej utworzenie mo¿liwe jest nie wczeniej ni¿ po up³ywie kadencji Rady Miasta nastêpuj¹cej po kadencji, w
której nast¹pi³o jej zniesienie.
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§3

1. Do zadañ jednostek pomocniczych nale¿y:
1) reprezentowanie we wspó³pracy z radnymi Miasta
Gdañska interesów mieszkañców jednostki pomocniczej wobec w³adz miasta i innych jednostek pomocniczych
2) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w decydowaniu
w sprawach zwi¹zanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,
3) umo¿liwienie uczestnictwa spo³ecznoci lokalnych
w rozstrzyganiu spraw zwi¹zanych z interesem ogólnomiejskim, a maj¹cych wp³yw na warunki ¿ycia w
miejscu zamieszkania,
4) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz miejsca zamieszkania,
5) kszta³towanie i upowszechnianie odpowiedzialnoci
obywatelskiej za dobro wspólne.
2. Dla realizacji celów okrelonych w ust. 1, Rady jednostek pomocniczych wspó³pracuj¹ z radnymi Miasta z
danego okrêgu wyborczego, z Rad¹ Miasta Gdañska
oraz organizacjami spo³ecznymi, religijnymi i innymi
dzia³aj¹cymi na ich terenie.
§4
1. Szczegó³owe zasady dzia³ania jednostki pomocniczej
okrela jej statut.
2. Statut jednostki pomocniczej uchwala Rada Miasta
Gdañska, odrêbnie dla ka¿dej jednostki pomocniczej.
3. Uchwalony przez Radê Miasta, Statut jednostki pomocniczej wchodzi w ¿ycie po uprzednim og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Gdañsku i w siedzibie Rady jednostki
pomocniczej.
4. Statut jednostki pomocniczej okrela w szczególnoci:
1) nazwê i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizacjê i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadañ przekazywanych jednostce przez Miasto oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Miasta nad
dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej,
6) zasady sk³adania przez organy jednostki pomocniczej sprawozdañ przed mieszkañcami.
§5
1. Rada Miasta w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Samorz¹du i £adu Publicznego, mo¿e rozszerzyæ, na wniosek rady jednostki pomocniczej, zakres dzia³ania okrelony w niniejszej
uchwale.
2. Rada Miasta Gdañska mo¿e w uzasadnionych przypadkach przekazaæ jednostce pomocniczej w drodze odrêbnej uchwa³y realizacjê zadañ w³asnych miasta.
3. Rada Miasta Gdañska mo¿e w uzasadnionych przypadkach upowa¿niæ w drodze odrêbnej uchwa³y Zarz¹d
jednostki pomocniczej do za³atwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej.

§2

§6

Jednostki pomocnicze stanowi¹ integraln¹ czêæ wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców Miasta Gdañska.

1. Dzia³alnoæ w organach jednostki pomocniczej ma
charakter spo³eczny.
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2. Rada Miasta mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich bêdzie
przys³ugiwa³a dieta Przewodnicz¹cym Rad i Zarz¹dów
jednostek pomocniczych.
3. W przypadku powierzenia jednostce pomocniczej zadañ okrelonych w § 5 ust. 2 i 3, Prezydent mo¿e zatrudniæ pracowników administracyjnych do obs³ugi
jednostki pomocniczej,
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wielkoæ zatrudnienia zwi¹zanego z wykonywaniem tych zadañ zostanie okrelona w odrêbnej uchwale Rady Miasta
Gdañska.
5. Pracownicy, o których mowa w ust. 3 s¹ pracownikami samorz¹dowymi.

2.
3.

4.

§7
1. Kadencja rady jednostki pomocniczej up³ywa wraz z
kadencj¹ Rady Miasta Gdañska.
2. Po up³ywie kadencji rady jednostki pomocniczej, Zarz¹d jednostki pomocniczej dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du.
3. W przypadku gdy rada jednostki pomocniczej nie zostanie wybrana, Zarz¹d jednostki pomocniczej dzia³a
nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty wyborów do rad jednostek pomocniczych.
§8
Zarz¹d Miasta zapewnia warunki lokalowe dzia³ania
jednostek pomocniczych oraz obs³ugê finansow¹ i techniczno-kancelaryjn¹.
ROZDZIA£ II
Organy jednostek pomocniczych
§9
1. Organem uchwa³odawczym w jednostce pomocniczej
jest rada jednostki pomocniczej, zwana dalej Rad¹.
2. Liczba radnych poszczególnych rad ustalana jest wed³ug art. 17 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§ 10
1. Rada jednostki pomocniczej wybiera ze swego grona
Przewodnicz¹cego Rady i 1 Zastêpcê Przewodnicz¹cego w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/2 statutowego sk³adu
Rady.
2. Odwo³anie Przewodnicz¹cego Rady i Zastêpcy Przewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4
statutowego sk³adu Rady w trybie okrelonym w ust. 1.
§ 11
1. Radny jednostki pomocniczej reprezentuje wyborców,
utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zg³oszone postulaty i przedstawia
je organom jednostki pomocniczej do rozpatrzenia.
2. Radny z danej jednostki pomocniczej wspó³pracuje z
Radnymi Miasta z danego okrêgu wyborczego we
wszystkich sprawach istotnych dla mieszkañców danej jednostki pomocniczej.
§ 12
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje radny
Miasta Gdañska z danego okrêgu wyborczego wyznaczony przez Przewodnicz¹cego Rady Miasta Gdañska,
w ci¹gu 30 dni od dnia og³oszenia wyników wyborów
do Rady jednostki pomocniczej. Do czasu wyboru Prze-

5.

wodnicz¹cego Rady, obrady prowadzi radny, który
zwo³ywa³ sesjê.
Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady jednostki pomocniczej nie rzadziej ni¿
jeden raz w kwartale.
Sesje Rady jednostki pomocniczej zwo³uje siê równie¿
na wniosek Zarz¹du jednostki pomocniczej lub co najmniej 1/4 statutowego sk³adu Rady, w ci¹gu 14 dni od
dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien zawieraæ proponowany porz¹dek obrad wraz z
projektami uchwa³.
W przypadku nie zwo³ania sesji w terminie 14 dni od
dnia z³o¿enia wniosku, sesjê zwo³uje wskazany przez
Przewodnicz¹cego Rady Miasta Gdañska radny z danego okrêgu wyborczego, w terminie kolejnych 14 dni.
W przypadku, gdy sesje Rady nie odbêd¹ siê w okresie kolejnych dwóch kwarta³ów z powodu ich nie zwo³ania lub braku quorum, Rada jednostki pomocniczej
ulega rozwi¹zaniu przez Radê Miasta Gdañska.
§ 13

1. Do w³aciwoci Rady nale¿y:
1) wybór i odwo³anie Zarz¹du jednostki pomocniczej,
2) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz
przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miasta Gdañska dotycz¹cych jednostki pomocniczej,
4) wystêpowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta na terenie jednostki pomocniczej,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawie okrelenia priorytetowych zadañ dla jednostki pomocniczej do ujêcia w projekcie bud¿etu Miasta na nastêpny rok bud¿etowy,
6) opiniowanie projektów uchwa³ o przyst¹pieniu do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego teren jednostki
pomocniczej,
7) wnioskowanie o sporz¹dzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze dzia³ania jednostki pomocniczej,
8) zg³aszanie wniosków do sporz¹dzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obejmuj¹cych teren jednostki pomocniczej,
9) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych tereny jednostki pomocniczej,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach opracowañ projektowych zwi¹zanych z zagospodarowaniem i porz¹dkowaniem terenów jednostki pomocniczej,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsiêwziêæ,
12) opiniowanie zarz¹dzania zasobami komunalnymi
oraz wystêpowanie do Zarz¹du Miasta z projektami
ich modernizacji,
13) organizowanie okresowych spotkañ z przedstawicielami Policji i Stra¿y Miejskiej w celu omówienia stanu bezpieczeñstwa jednostki pomocniczej,
14) opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozk³adów jazdy komunikacji zbiorowej,
15) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miasta Gdañska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie
jednostki pomocniczej,
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16) prowadzenie dzia³alnoci pojednawczej w sporach
miêdzy mieszkañcami jednostki pomocniczej,
17) opiniowanie dzia³alnoci placówek s³u¿by zdrowia,
kultury i socjalnych na terenie jednostki pomocniczej,
18) sta³a wspó³praca z Radnymi Miasta z okrêgu wyborczego, w obrêbie którego dzia³a Rada jednostki pomocniczej.
2. Uchwa³a o której mowa w ust. 1 pkt 5 powinna byæ
podjêta do 31 maja roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
§ 14
1. Rada jednostki pomocniczej w razie potrzeby mo¿e
powo³ywaæ ze swojego grona sta³e i dorane komisje
do realizacji okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
dzia³ania oraz sk³ad komisji.
2. Rada jednostki pomocniczej powo³uje ze swojego grona Komisjê Rewizyjn¹ w celu kontroli dzia³alnoci Zarz¹du jednostki pomocniczej, w sk³adzie nie mniejszym
ni¿ 3 osoby.
3. Komisje podlegaj¹ Radzie jednostki pomocniczej,
przedk³adaj¹ jej plan pracy oraz sprawozdanie z dzia³alnoci.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e uczestniczyæ,
z prawem wyra¿ania opinii, w posiedzeniach Zarz¹du
jednostki pomocniczej.
§ 15

Zarz¹du jednostki pomocniczej w ci¹gu 3 miesiêcy od
daty og³oszenia wyników wyborów przez Miejsk¹ Komisjê ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w
Gdañsku lub od momentu jego odwo³ania ulega rozwi¹zaniu przez Radê Miasta Gdañska.
2. W przypadku rozwi¹zania Rady jednostki pomocniczej
w trybie okrelonym w ust. 1 nie przeprowadza siê
przedterminowych wyborów do Rady jednostki pomocniczej.
§ 18
¿y:

Do w³aciwoci Zarz¹du jednostki pomocniczej nale1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1. Organem wykonawczym jednostki pomocniczej jest
Zarz¹d jednostki pomocniczej zwany dalej Zarz¹dem.
2. W sk³ad Zarz¹du jednostki pomocniczej wchodz¹: przewodnicz¹cy zarz¹du i jego dwóch zastêpców.

8)

§ 16

10)

1. Zarz¹d jednostki pomocniczej w liczbie 3 osób wybiera Rada jednostki pomocniczej sporód swoich cz³onków, w g³osowaniu tajnym.
2. Przewodnicz¹cego Zarz¹du jednostki pomocniczej,
wybiera Rada bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów statutowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
3. Kandydatów na zastêpców zg³asza Przewodnicz¹cy
Zarz¹du jednostki pomocniczej.
4. Powo³anie i odwo³anie Zastêpców Przewodnicz¹cego
Zarz¹du jednostki pomocniczej nastêpuje na pisemny
wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/2 statutowego sk³adu Rady.
5. Odwo³anie Przewodnicz¹cego Zarz¹du jednostki pomocniczej, nastêpuje na pisemny wniosek co najmniej
1/4 statutowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym,
wiêkszoci¹ 3/5 g³osów statutowego sk³adu Rady.
6. Wniosek o którym mowa w ust. 5 podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
7. Kolejny wniosek o odwo³anie Przewodnicz¹cego Zarz¹du mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
8. Odwo³anie Przewodnicz¹cego Zarz¹du jednostki pomocniczej albo z³o¿enie przez niego rezygnacji jest odpowiednio równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du albo z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d jednostki pomocniczej.
§ 17
1. Je¿eli Rada jednostki pomocniczej nie dokona wyboru
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9)

11)

przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
okrelanie sposobu wykonywania uchwa³ Rady,
wykonywanie uchwa³y Rady,
przekazywanie uchwa³ Rady wraz z protokó³ami
sesji do Zarz¹du Miasta w terminie 7 dni od daty
ich podjêcia,
formu³owanie i przesy³anie do Zarz¹du Miasta opinii wraz z wnioskami dotycz¹cymi pracy jednostek
organizacyjnych Miasta,
opiniowanie planów remontów budynków komunalnych, konserwacji ulic, zieleñców miejskich oraz
udzia³ w ich odbiorze powykonawczym,
wspó³praca z w³aciwymi zarz¹dami dróg w sprawach sygnalizacji, oznakowania dróg i ulic oraz stosowania urz¹dzeñ ostrzegawczych,
wspó³dzia³anie z organami Policji i Stra¿y Miejskiej
w zakresie utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku
w jednostce pomocniczej,
opiniowanie wniosków w sprawie wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
opiniowanie zezwoleñ na prowadzenie sezonowej
dzia³alnoci handlowej,
sk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du na
sesji Rady Miasta, nie póniej ni¿ do koñca I kwarta³u roku nastêpnego.
§ 19

1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 13 i § 18
musz¹ byæ udzielone przez Radê lub Zarz¹d w terminie do 30 dni.
2. Brak opinii, uzgodnienia w terminie, o którym mowa
w ust. 1 jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody lub
wydaniem pozytywnej opinii.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du jednostki pomocniczej organizuje pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi pracami jednostki pomocniczej oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Przewodnicz¹cy Zarz¹du lub upowa¿niony przez niego radny jednostki, mo¿e uczestniczyæ w sesjach Rady
Miasta Gdañska i posiedzeniach jej komisji, z prawem
wyra¿ania opinii w sprawach reprezentowanej jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy Zarz¹du korzysta z ochrony prawnej
przys³uguj¹cej funkcjonariuszowi publicznemu.
§ 21
Zarz¹d jednostki pomocniczej przy wykonywaniu swoich zadañ korzysta z pomocy Urzêdu Miejskiego.
§ 22
Uchwa³y organów zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³o-
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sów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu, w
g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa lub niniejsza
uchwa³a stanowi inaczej.
ROZDZIA£ III
Finanse i mienie komunalne jednostek pomocniczych
§ 23
1. W bud¿ecie miasta Gdañska wyodrêbnia siê rodki finansowe na dzia³alnoæ statutow¹ jednostek pomocniczych w wysokoci ustalanej na jednego mieszkañca co roku w odrêbnej uchwale Rady Miasta Gdañska.
2. Wielkoæ rodków jest okrelana wed³ug liczby sta³ych
mieszkañców jednostek pomocniczych w dniu 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego.
3. W przypadku przeprowadzania pierwszych wyborów
do organów nowo powo³anej jednostki pomocniczej
w trakcie roku bud¿etowego, rodki przeznaczone na
dzia³alnoæ statutow¹ tej jednostki pomocniczej ustala
siê w tym roku bud¿etowym jako iloczyn pe³nych miesiêcy od dnia wyborów do koñca danego roku i 1/12
kwoty wyliczonej wed³ug zasad okrelonych w ust. 1.
4. rodki te mog¹ byæ przeznaczone na organizacjê przedsiêwziêæ i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkañców
w zakresie poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej,
ochrony rodowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.
5. Przyznanie rodków nastêpuje na pisemny wniosek
Rady jednostki pomocniczej.
6. Darowizny od osób prawnych i fizycznych dla jednostki
pomocniczej maj¹ charakter darowizny celowej wp³ywaj¹cej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem
na rzecz jednostki pomocniczej.
ROZDZIA£ IV
Nadzór nad dzia³alnoci¹ jednostek pomocniczych
§ 24
1. Nadzór na dzia³alnoci¹ jednostek pomocniczych sprawuje Rada Miasta Gdañska.
2. Nadzór nad zgodnoci¹ z prawem uchwa³ organów
jednostek pomocniczych sprawuje Zarz¹d Miasta
Gdañska.
§ 25
Sprawuj¹c nadzór nad dzia³alnoci¹ jednostki pomocniczej, Rada Miasta Gdañska w szczególnoci mo¿e podejmowaæ owiadczenia oceniaj¹ce pracê organów jednostki pomocniczej.
§ 26
1. Uchwa³a organu jednostki pomocniczej sprzeczna z
prawem jest niewa¿na.
2. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Zarz¹d Miasta Gdañska w terminie nie d³u¿szym ni¿ 60
dni od daty dorêczenia uchwa³y.
3. Stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y przez Zarz¹d Miasta powinno zawieraæ uzasadnienie oraz pouczenie o
dopuszczalnoci odwo³ania siê do Rady Miasta Gdañska w terminie 30 dni od daty otrzymania.
4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa, Zarz¹d
Miasta nie stwierdza niewa¿noci uchwa³y, ogranicza-

j¹c siê do wskazania, i¿ uchwa³ê wydano z naruszeniem prawa i wynikaj¹cym z tego faktu obowi¹zkiem
dokonania wskazanych zmian.
§ 27
Do trybu obrad i g³osowania organów jednostek pomocniczych, w zakresie nie uregulowanym niniejsz¹
uchwa³¹ oraz statutem jednostki pomocniczej, odpowiednio zastosowanie maj¹ przepisy ustawy o samorz¹dzie
gminnym i Statutu Miasta Gdañska.

2712
UCHWA£A Nr XXVI/247/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy S³upsk na 2002
rok.
Na podstawie art. .18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 109, 115 ust. 2, 116,
122, 124 i art. 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 Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu Gminy S³upsk na 2002 rok w wysokoci  20.983.480 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do
uchwa³y*.
§2
Wydatki bud¿etu Gminy S³upsk na 2001 rok w wysokoci  20.899.371 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do
uchwa³y*.
§3
Ustala siê:
1. Przychody bud¿etu w wysokoci 655.889 z³  z tytu³u
wolnych rodków z lat ubieg³ych.
2. Rozchody bud¿etu w wysokoci 739.998 z³ w tym:
a) sp³ata rat kredytu z Fundacji zaopatrzenia Wsi w
Wodê 49.998 z³,
b) sp³ata rat po¿yczki z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 690.000 z³.
3. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 84.109 z³, która zostanie przeznaczona na sp³atê po¿yczki z Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki wodnej
w Warszawie.
§4
Ustala siê wydatki na realizacjê wieloletnich programów inwestycyjnych w wysokoci okrelonej w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y*.
§5
W ramach bud¿etu wyodrêbnia siê:
1. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w kwocie:
a) dochody  1.543.480 z³,
b) wydatki  1.543.480 z³.
Szczegó³owy wykaz wed³ug dzia³ów i rozdzia³ów kla*) Za³¹czników Nr 1-4 nie publikuje siê.
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syfikacji bud¿etowej zadañ zleconych gminie stanowi
za³¹cznik nr 4 do uchwa³y*.
2. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w kwocie 150.000 z³ i wydatki
na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000 z³.
§6
1. Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach w kwocie 400.000 z³.
2. Zakres dotacji o której mowa w pkt 1 okrela za³¹cznik
nr 5 do uchwa³y*.
§7
Ustala siê przychody i wydatki zak³adu bud¿etowego
w kwotach:
1) przychody  2.829.000 z³,
2) wydatki  2.829.000 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do uchwa³y*.
§8
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
a) przychody  165.000 z³,
b) wydatki  165.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do uchwa³y*.
§9
1. Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
jednostek bud¿etowych w kwocie:
a) przychody  76.330 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 8
do uchwa³y*,
b) wydatki  77.941 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do
uchwa³y*.
§ 10
Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 150.000 z³.
§ 11
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹cza siê prognozê d³ugu
Gminy S³upsk zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10 do uchwa³y*.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do wysokoci  200.000 z³.
2. Sp³aty w roku 2002 zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek.
3. Dokonywania przeniesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia tj. 19
grudnia 2001 r. poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy i ma zastosowanie do bud¿etu roku
kalendarzowego 2002.
*) Za³¹czników Nr 4-10 nie publikuje siê.
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§ 15

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

2713
UCHWA£A Nr XLI/262/2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 13 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy Kolbudy.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón.zm.) oraz § 38 Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy Kolbudy Górne, stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXIII/
142/2000 z dnia 28 wrzenia 2000 r., Rada Gminy Kolbudy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy Kolbudy Górne stanowi¹cego za³¹cznik do
Uchwa³y Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXIII/142/2000
z dnia 28 wrzenia 2000 rok poprzez wprowadzenie nastêpuj¹cych zmian:
1. W tytule Regulaminu i w jego § § 1, 2 i 3, w tytule za³¹cznika Nr 5 i w jego § 1 ust. 6 oraz w § 2 ust. 1 s³owa
Kolbudy Górne zastêpuje siê s³owem Kolbudy.
2. W § 7 ust. 1 s³owa stanowisko ds. Rolnictwa i Lenictwa (RL) zastêpuje siê s³owami  stanowisko ds. melioracji i rolnictwa (ML) .
3. W § 28 dodaje siê punkty 15-18 o treci:
15) cmentarzami, w tym cmentarzami wojennymi,
16) lokalnym transportem zbiorowym,
17) targowiskami,
18) owietleniem ulicznym.
4. W § 31 skrela siê punkty 3  5, 7  9, 11- 14, a pozosta³e otrzymuj¹ kolejnoæ 1- 4,
5. W § 32 s³owa stanowiska ds. Rolnictwa i Lenictwa
zastêpuje siê s³owami stanowiska ds. melioracji i rolnictwa  i dodaje siê punkt 7 w brzmieniu:
7) melioracj¹ i utrzymaniem urz¹dzeñ melioracyjnych.
6. W § 33 dodaje siê punkt 11 o treci:
11) porz¹dkiem publicznym i ochron¹ przeciwpo¿arow¹.
7. W Za³¹czniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy Kolbudy, okrelaj¹cym iloæ etatów
dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
Referaty:
1) Referat Organizacyjny  7,5 etatu samodzielne stanowiska: 4. ds. melioracji i rolnictwa  0,5 etatu.
8. Radca prawny  1 etat.
9. W Za³¹czniku nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego
dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1) w § 3 dodaje siê ust. 3 o treci:
ust. 3. Czas pracy wynosi dla wszystkich pracowników Urzêdu, w tym równie¿ obs³ugi, 40 godz. tygodniowo. Pora nocna obejmuje godz. od 22.00 do
6.00. 
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2) w § 4 dodaje siê ust. 4 i 5 o treci:
ust. 4. Wykaz prac wzbronionych kobietom okrela
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10 wrzenia
1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114 poz. 545) stanowi¹ce za³¹cznik do
Regulaminu Pracy.
ust. 5. Niezw³ocznie po zatrudnieniu,przed przyst¹pieniem do pracy, pracownik przechodzi wstêpne szkolenie z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy. Szkolenie BiHP nowozatrudnionego pracownika przeprowadza pracownik s³u¿by BiHP. W ramach szkolenia wstêpnego BiHP pracownik zostaje poinformowany o ewentualnym ryzyku zawodowym wystêpuj¹cym na danym
stanowisku pracy oraz o zasadach ochrony przed ewentualnymi zagro¿eniami, które wi¹¿¹ siê z wykonywan¹
prac¹. Odbycie szkolenia wstêpnego bhp pracownik
potwierdza na pimie. Pisemne potwierdzenie pracownika przechowuje siê w jego aktach osobowych.
3) w § 10 dotychczasow¹ treæ okrela siê jako ust. 1 oraz
dodaje siê ust. 2 o treci:
ust. 2. Pracownicy otrzymuj¹ wynagrodzenie za pracê raz w miesi¹cu, z do³u, nie póniej ni¿ w ostatnim
dniu miesi¹ca i nie wczeniej ni¿ 25 dnia danego miesi¹ca. Pracownicy odbieraj¹ wynagrodzenia w kasie
Urzêdu, a na wniosek wynagrodzenie jest przekazywane na konto wskazane przez pracownika.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

2714
UCHWA£A Nr XLI/263/2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 13 czerwca 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowociach Kolbudy i Kowale.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Kolbudy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê we wsi Kolbudy nazwê Widokowa ulicy,
po³o¿enie której przedstawia fragment mapy ewidencyjnej wsi Kolbudy, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
1. Nadaje siê we wsi Kowale nazwê Wodników ulicy,
po³o¿enie której przedstawia fragment mapy ewidencyjnej wsi Kowale, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Nadaje siê we wsi Kowale nazwê Apollina ulicy, po³o¿enie której przedstawia fragment mapy wsi Kowale, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kolbudy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

2715
UCHWA£A Nr XXXV/280/02
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 2 sierpnia 2002 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Czarna Woda z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz wskazania organów do tego
uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.),
art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), Rada
Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoci Gminy Czarna Woda  jej jednostek bud¿etowych, gospodarstwa pomocniczego i zak³adu bud¿etowego z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych do których nie
stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón.
zm.) oraz udzielania ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a w
szczególnoci odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania wierzytelnoci na raty wobec osób fizycznych, osób
prawnych a tak¿e jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej zwanych dalej d³u¿nikami, a tak¿e okrela organy uprawnione do umarzania
wierzytelnoci i udzielania ulg w ich sp³acie.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) decyzji  nale¿y przez to rozumieæ wyra¿one na pimie
owiadczenie woli Zarz¹du Gminy lub kierownika jednostki organizacyjnej o umorzeniu w ca³oci lub w czêci wierzytelnoci lub o udzieleniu ulgi,
2) wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noci z
tytu³u sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d oraz nale¿noci z tytu³u czynszu za dzier¿awê, najem nieruchomoci, op³aty sta³ej, a tak¿e innych
nale¿noci Gminy do których nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa,
3) umowie  nale¿y rozumieæ umowê w pojêciu Kodeksu
Cywilnego,
4) osobie fizycznej i osobie prawnej  nale¿y przez to rozumieæ pojecia okrelone w Kodeksie Cywilnym,
5) kierowniku jednostki organizacyjnej  nale¿y przez to
rozumieæ Burmistrza, kierowników jednostek bud¿eto-
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wych, kierownika gospodarstwa pomocniczego i kierownika zak³adu bud¿etowego,
6) d³u¿niku  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê organizacyjn¹, osobê fizyczn¹ i prawn¹, która nie dokona³a
p³atnoci w okrelonym terminie.
§3
1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub w
czêci je¿eli:
a) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
b) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
c) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadkach okrelonych
w ust. 1 pkt a, c, d mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika,
a w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt a, b, d równie¿ z urzêdu.
3. W przypadkach odpowiedzialnoci solidarnej kilku d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas, gdy
uzasadnione okolicznoci maj¹ zastosowanie do
wszystkich d³u¿ników.
§4
1. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie przekracza 3 krotnoci kwoty najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników obowi¹zuj¹cego w dniu 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego wydanie decyzji o umorzeniu, og³aszanego
w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski, organem uprawnionym do umarzania wierzytelnoci jest:
1) Kierownik jednostki organizacyjnej w sytuacjach
okrelonych w § 3 ust. 1 pkt a, b i d,
2) Zarz¹d Gminy w sytuacjach okrelonych w § 3 ust. 1
pkt c.
2. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci przekracza 3 krotnoæ
kwoty najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników obowi¹zuj¹cego w dniu 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego wydanie decyzji o umorzeniu og³aszanego
w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski, organem uprawnionym do umarzania wierzytelnoci okrelonych w § 3 jest Zarz¹d Gminy.
3. Przez wierzytelnoæ, o której mowa w ust. 1, rozumie
siê nale¿noæ g³ówn¹ wraz z odsetkami i innymi nale¿nociami ubocznymi.
§5
1. Organ w³aciwy do umarzania nale¿noci g³ównej jest
równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych
nale¿noci ubocznych.
2. Umorzenie nale¿noci g³ównej powoduje równie¿
umorzenie odsetek za zw³okê i nale¿noci ubocznych
w ca³oci lub w takiej czêci w jakiej zosta³a umorzona
nale¿noæ g³ówna.
§6
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³eczny-
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mi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika mo¿na
odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci lub ro z³o¿yæ p³atnoæ lub czêæ p³atnoci na raty
bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz
uzasadniony interes Gminy, jednak na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
2. Organem uprawnionym do odraczania terminu zap³aty i ro z³o¿enia wierzytelnoci na raty jest kierownik jednostki organizacyjnej i Zarz¹d Gminy wed³ug kryteriów
okrelonych w § 4
§7
1. Umorzenie wierzytelnoci, o której mowa w § 3 oraz
udzielenie ulg w sp³acie nale¿noci, o których mowa
w § 6 nastepuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno- prawnym na podstawie decyzji,
2) w odniesieniu do wierzytelnoci wynikaj¹cych ze stosunków cywilno-prawnych na podstawie przepisów
prawa cywilnego,
2. Decyzja lub umowa o odroczeniu terminu p³atnoci lub
ro z³o¿eniu na raty winna okrelaæ w szczególnoci datê
i oznaczenie stron, kwotê ca³ej wierzytelnoci, kwotê
w stosunku do której odroczono termin p³atnoci, terminy zap³aty ca³ej wierzytelnoci oraz skutki nie wywi¹zania siê z warunków udzielonej ulgi.
3. Za okres odroczenia terminu p³atnoci lub ro z³o¿enia
wierzytelnoci na raty pobiera siê odsetki za zw³okê w
wys. 50% odsetek ustawowych. Je¿eli d³u¿nik nie dokona zap³aty odroczonej wierzytelnoci lub nie zap³aci
którejkolwiek z rat na jakie zosta³a ro z³o¿ona wierzytelnoæ  terminem p³atnoci tej raty lub odroczonej
p³atnoci jest termin pierwotnie okrelony wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od pierwotnie ustalonego terminu do dnia zap³aty wierzytelnoci.
§8
1. Kierownik jednoski organizacyjnej bêdzie sk³ada³ Zarz¹dowi Miasta sprawozdanie dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoci oraz udzielonych ulg o których
mowa w § 6 ust 1 przy kwartalnych sprawozdaniach
finansowych.
2. W przypadku nie przyjêcia sprawozdania przez Zarz¹d
Miasta upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do wycofania upowa¿nienia dla kierownika jednostki organizacyjnej do
czynnoci okrelonych w § 3 ust. 1 i w § 6 ust. 1.
3. Zarz¹d Miasta bêdzie sk³ada³ Radzie Miejskiej sprawozdanie dotycz¹ce zakresu umorzonych, odroczonych
oraz ro z³o¿onych na raty wierzytelnoci przy pó³rocznych sprawozdaniach finansowych.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka
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§4

UCHWA£A Nr XXXIV/275/02
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 28 czerwca 2002 r.

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

w sprawie nadania nazwy ulicy w Czarnej Wodzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w Czarnej
Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê drodze oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego Czarnej Wody symbolem 025 KD,
biegn¹cej od ulicy Polnej w kierunku pó³nocno-wschodnim do skrzy¿owania z drog¹ oznaczon¹ w planie symbolem 021 KD, nazwê ulicy Akacjowa.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Czarna Woda.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka

2717
UCHWA£A Nr XXXIV/272/02
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 4 pkt 1÷5 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622, z pón. zm.) Rada
Miejska Czarnej Wody uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê Szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda, stanowi¹ce za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y, w tym kontrolê przestrzegania
Szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda powierza siê
Zarz¹dowi Miasta.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/16/97 Rady Miejskiej w
Czarnej Wodzie z dnia 18 kwietnia 1997 r. ustalaj¹ca szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda, stawki op³at za us³ugi
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz
zasady rozliczania wiadczonych us³ug.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXIV/272/02
Rady Miejskiej Czarnej Wodzie
z dnia 28 czerwca 2002 r.
SZCZEGÓ£OWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOCI
I PORZ¥DKU NA TERENIE
GMINY MIEJSKIEJ CZARNA WODA
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Zasady ustalaj¹ szczegó³owe wymagania i warunki
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie nieruchomoci znajduj¹cych siê w gminie
§2
1. Ilekroæ w Zasadach jest mowa o:
1) ustawie u.c.p.  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z
dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z pón.
zm.);
2) ustawie o odpadach  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz. 628),
3) odpadach komunalnych drobnych  nale¿y przez to
rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu ustawy
o odpadach, które ze wzglêdu na swoje rozmiary
i masê mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoci
4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych  nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze
wzglêdu na swoje rozmiary i masê nie mog¹ byæ
zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoci,
6) odpadach rolinnych  nale¿y przez to rozumieæ odpady powstaj¹ce w wyniku pielêgnacji i uprawiania
publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia rolinnego z targowisk i cmentarzy;
7) ZGOK  nale¿y przez to rozumieæ zak³ad gospodarki
odpadami komunalnymi, spe³niaj¹cy wymagania
przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) i ustawy u.c.p.,
prowadz¹cy dzia³alnoæ w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
8) przedsiêbiorstwie wywozowym  nale¿y przez to rozumieæ gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorstwo upowa¿nione, w rozumieniu przepisów
ustawy u.c.p., do wiadczenia us³ug w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych lub opró¿niania i transportu nieczystoci ciek³ych.
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2. Pojêcia inne od zdefiniowanych w ust. 1 pkt 4-8, s¹
zgodne z przepisami ustaw, o których mowa w ust. 1
pkt 1-3.
§3
Zasady obowi¹zuj¹:
1) w³acicieli nieruchomoci,
2) kierowników budów,
3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystaj¹cych z terenów, do których tytu³
prawny ma gmina.
Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie utrzymania
porz¹dku i czystoci na nieruchomociach
oraz terenach u¿ytku publicznego
§4
1. W³aciciele nieruchomoci s¹ obowi¹zani do utrzymania na jej terenie czystoci, porz¹dku oraz nale¿ytego
stanu sanitarno-higienicznego.
2. W³aciciele nieruchomoci lub inne podmioty wskazane ustaw¹ u.c.p. maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego
uprz¹tniêcia niegu, lodu, b³ota oraz innych zanieczyszczeñ z chodnika bezporednio przyleg³ego do nieruchomoci.
3. Obowi¹zek okrelony w ust. 2 dotyczy tak¿e innych
czêci nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.
§5
1. Obowi¹zek uprz¹tniêcia chodnika ze niegu i lodu powinien byæ realizowany przez:
1) odgarniêcie w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w
ruchu pieszych lub pojazdów,
2) podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej ograniczaj¹cych liskoæ chodnika, przy czym piasek,
popió³ lub inne materia³y u¿yte do tych celów nale¿y uprz¹tn¹æ z chodnika niezw³ocznie po ustaniu
przyczyn jego zastosowania.
2. Zanieczyszczenia uprz¹tniête z chodników (poza piaskiem) powinny byæ gromadzone w pojemnikach na
odpady, w które wyposa¿ona jest nieruchomoæ.
3. Zakazuje siê zgarniania niegu lodu, b³ota lub innych
zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.
§6
1. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów
komunalnych sta³ych na terenie nieruchomoci powinny byæ estetyczne, szczelne, wykonane z materia³ów
trwa³ych, zamykane. Urz¹dzenia metalowe powinny
posiadaæ zabezpieczenie antykorozyjne. Pojemniki za
wyj¹tkiem ma³ych koszy ulicznych powinny byæ przystosowane do ro z³adunku mechanicznego.
2. Pojemniki nale¿y ustawiaæ:
1) w granicach nieruchomoci w miejscu:
a) posiadaj¹cym równ¹ i utwardzon¹ nawierzchniê, zabezpieczon¹ przed zbieraniem siê wody i b³ota,
b) ³atwo dostêpnym dla ich u¿ytkowników i dla pracowników przedsiêbiorstwa wywozowego
2) w sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoci i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoci lub
osób trzecich.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. W³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany utrzymywaæ
miejsce ustawienia pojemników w czystoci i porz¹dku.
4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia
pojemników ponosi w³aciciel nieruchomoci.
5. Umiejscowienie publicznych pojemników do gromadzenia odpadów musi wynikaæ z lokalnego zapotrzebowania.
6. Rozmieszczenie pojemników do gromadzenia odpadów sta³ych powinno byæ zgodne z rozdz. 4 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z pón.
zm.).
7. Rozmieszczenie zbiorników na nieczystoci ciek³e na
terenie nieruchomoci nie pod³¹czonych do sieci kanalizacyjnej powinno byæ zgodne z rozdz. 7 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z pón.
zm.).
§7
Na nieruchomociach lub ich czêciach takich jak chodniki, podwórka itp. mycie samochodów mo¿e siê odbywaæ jedynie pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w
sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z wymaganiami niniejszych Zasad; w szczególnoci cieki takie nie
mog¹ byæ bezporednio odprowadzane do zbiorników
wodnych lub do ziemi.
§8
1. Odpady komunalne sta³e powstaj¹ce na terenie nieruchomoci powinny byæ gromadzone w urz¹dzeniach
odpowiadaj¹cych wymaganiom okrelonym w niniejszych Zasadach, natomiast nieczystoci ciek³e w zbiornikach bezodp³ywowych odpowiadaj¹cych wymaganiom wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych, w szczególnoci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pón. zm.).
2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce w
zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomoci dzia³alnoci¹ w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegó³owe zasady postêpowania z tymi odpadami okrelaj¹ przepisy odrêbne.
3. Odpady inne ni¿ wymienione w ust. 1 i 2, powstaj¹ce
na terenie nieruchomoci nale¿y gromadziæ oddzielnie, a zasady gospodarowania takimi odpadami okrelaj¹ przepisy odrêbne.
§9
1. Powstaj¹ce na terenie nieruchomoci odpady stanowi¹ce surowce wtórne powinny byæ zbierane do oznakowanych pojemników:
1) makulatura do pojemników niebieskich lub do specjalnych kontenerów na makulaturê,
2) opakowania plastykowe po napojach, typu PET 
do pojemników lub worków polietylenowych w kolorze ¿ó³tym,
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3) opakowania szklane (butelki, s³oje)  do pojemników
lub worków polietylenowych w kolorze zielonym;
do pojemników na szk³o opakowaniowe nie wolno
wrzucaæ innych odpadów szklanych, np. szk³a okiennego czy luster.
2. Inne od wymienionych w ust. 1 zasady gromadzenia
odpadów komunalnych mog¹ byæ wprowadzane na
drodze porozumienia miêdzy w³acicielem nieruchomoci a przedsiêbiorc¹ wiadcz¹cym us³ugi wywozu
odpadów.
§ 10
1. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek
1) wyposa¿enie nieruchomoci w pojemniki, o których
mowa w § 6, poprzez zakup, wydzier¿awienie od
przedsiêbiorstwa wywozowego lub w inny sposób
ustalony w drodze umowy z przedsiêbiorstwem
wywozowym lub innym uprawnionym podmiotem;
2) utrzymywaæ pojemniki w stanie porz¹dkowym, sanitarnym i technicznym, umo¿liwiaj¹cym korzystanie z nich bez przeszkód i powodowania zagro¿eñ
dla zdrowia u¿ytkowników.
2. Liczbê niezbêdnych pojemników okrela siê w oparciu o:
1) liczbê sta³ych mieszkañców nieruchomoci,
2) wymagan¹ w § 12 Zasad czêstotliwoæ opró¿niania.
§ 11
1. W³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany zapewniæ
pracownikom przedsiêbiorstwa wywozowego dostêp
do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umo¿liwiaj¹cy opró¿nienie
pojemników bez nara¿enia na szkodê ludzi, budynków
b¹d pojazdów.
2. Obowi¹zki okrelone w ust. 1 dotycz¹ tak¿e dostêpu
do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoci
ciek³ych.
§ 12
1. Opady zbierane w pojemnikach powinny byæ usuwane z terenu nieruchomoci okresowo, w terminach
uzgodnionych z przedsiêbiorstwem wywozowym ale
z czêstotliwoci¹ co najmniej:
1) raz na dwa tygodnie  dla domów jednorodzinnych,
2) raz na tydzieñ  dla domów wielorodzinnych.
2. Dopuszcza siê inne ni¿ wymienione w ust. 1 czêstotliwoci wywo¿enia odpadów komunalnych, w sytuacji
kiedy miêdzy w³acicielem nieruchomoci i przedsiêbiorstwem wywozowym zostanie podpisana odpowiednia umowa,
3. Nieczystoci ciek³e powinny byæ usuwane z nieruchomoci z czêstotliwoci¹ uzgodnion¹ z przedsiêbiorstwem prowadz¹cym us³ugi wywozowe oraz zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu zbiornika bezodp³ywowego i wyp³ywowi tych nieczystoci do ziemi i wód gruntowych.
§ 13
1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wybuchowych, a tak¿e odpadów z dzia³alnoci
gospodarczej.
2. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych (tak¿e odpadów rolinnych).

3. Obowi¹zki okrelone w ust. 1-2 stosuje siê odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych
terenach u¿ytku publicznego.
§ 14
Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoci, w sposób nieutrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoci przez osoby do tego uprawnione i usuwane
jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiêbiorstwem wywozowym lub podmiotem prowadz¹cym
zak³ad ich utylizacji.
§ 15
1. W³aciciel nieruchomoci obowi¹zany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiêbiorc¹ wywozowym.
2. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do pobierania, przechowywania i okazywania, na zasadach okrelonych w ustawie u.c.p., dowodów usuniêcia ustalonej iloci odpadów w sposób zgodny z postanowieniami tej ustawy.
3. W³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany do udzielania przedsiêbiorstwu wywozowemu informacji niezbêdnych dla ustalenia treci umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymaganiami okrelonymi w niniejszych Zasadach.
Rozdzia³ 3
Obowi¹zki w³acicieli zwierz¹t domowych
§ 16
1. Przez zwierzêta domowe rozumie siê w szczególnoci
psy, koty, chomiki, papugi, kanarki i inne, trzymane na
terenie nieruchomoci w celach niezarobkowych.
2. Osoby bêd¹ce w³acicielami lub opiekunami psów i innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawowania w³aciwej opieki nad tymi zwierzêtami, a w szczególnoci powinny:
1) zapobiegaæ uci¹¿liwoci jak¹ mog¹ powodowaæ
zwierzêta dla innych mieszkañców,
2) eliminowaæ zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia ludzi, które
mog¹ powodowaæ zwierzêta,
3) usuwaæ zanieczyszczenia spowodowane przez ich
zwierzêta z terenów przeznaczonych do wspólnego
u¿ytku,
3. Zakazuje siê szczucia psów lub doprowadzania ich do
stanu, w którym pies mo¿e staæ siê niebezpieczny dla
cz³owieka lub zwierzêcia.
§ 17
1. Na tereny u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy
jest dozwolone tylko w miejscach ma³o uczêszczanych
i pod warunkiem, ¿e pies ma kaganiec, a w³aciciel
(opiekun) ma mo¿liwoæ sprawowania bezporedniej
kontroli nad jego zachowaniem.
2. W przypadkach koniecznych w³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do wyznaczenia miejsc, na które
mo¿na wyprowadzaæ zwierzêta domowe, szczególnie
psy, w celu za³atwienia potrzeb fizjologicznych. W takich przypadkach miejsca te musz¹ byæ oznaczone
i przez zarz¹dców nieruchomoci sprz¹tane.
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3. Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych zwierz¹t
do obiektów u¿ytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, je¿eli zakaz taki wynika z
wyranego oznakowania dokonanego przez w³aciciela
nieruchomoci (placówki lub obiektu).
4. Hodowcy zwierz¹t egzotycznych, np.: wê¿y, paj¹ków
musz¹ wyeliminowaæ mo¿liwoæ wydostania siê tych
zwierz¹t do miejsc przebywania innych osób.
§ 18
1. W³aciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do
usuniêcia spowodowanych prze nie zanieczyszczeñ na
klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach
budynków s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego a tak¿e na
terenach u¿ytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery, zieleñce itp.
2. Zakazuje siê wprowadzania psów do piaskownic i innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dla dzieci.
Rozdzia³ 4
Warunki i wymagania dla utrzymywania
zwierz¹t gospodarskich na terenach
gminy wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§ 19
1. Za zwierzêta gospodarskie uwa¿a siê te wymienione
w Rozporz¹dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraliwych chorób
zwierzêcych (Dz. U. Nr 77/27, poz. 673) t.j. wszystkie
gospodarskie zwierzêta jednokopytne i racicowe oraz
psy, koty, drób, pszczo³y, ryby, raki i inne zwierzêta, o
ile s¹ u¿yteczne w gospodarstwie oraz zwierzêta futerkowe.
2. Zwierzêta gospodarskie powy¿ej limitów okrelonych
w § 2 Rozporz¹dzenia 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) mog¹
byæ hodowane tylko na terenach wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowoci.
3. Hodowla zwierz¹t futerkowych musi odpowiadaæ warunkom wyznaczonym przez Instrukcjê Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej oraz Rolnictwa z dnia 3 maja
1961 r. w sprawie warunków sanitarnych dla hodowli
zwierz¹t futerkowych (M.P. nr 38/61, poz. 178).
4. Zwierzêta gospodarskie nie powinny przebywaæ poza
terenem zagród gospodarskich, z wyj¹tkiem miejsc
specjalnie dla nich przeznaczonych np.: ³¹ki, pastwiska, stawy hodowlane. Powy¿sze nie dotyczy pszczó³.
5. Zakazuje siê w szczególnoci przebywania zwierz¹t
gospodarskich na terenie dróg publicznych i ci¹gów
komunikacyjnych oraz wypasania zwierz¹t na poboczach dróg publicznych.
§ 20
Prowadz¹cy hodowlê zwierz¹t gospodarskich jest zobowi¹zany zapewniæ:
1) gromadzenie i usuwanie powstaj¹cych w zwi¹zku z
hodowl¹ odpadów i nieczystoci w sposób zgodny z
prawem, w tym zw³aszcza z wymaganiami niniejszych
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Zasad i niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomoci oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) niepowodowanie przez prowadzon¹ hodowlê, wobec
innych osób zamieszkuj¹cych na nieruchomoci lub
nieruchomociach s¹siednich, uci¹¿liwoci takich jak
ha³as, odory czy podobne,
3) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarnoepidemiologicznych.
Rozdzia³ 5
Sankcje z tytu³u naruszenia
postanowieñ szczegó³owych zasad
§ 21
Naruszenie obowi¹zków zawartych w Zasadach stanowi wykroczenie okrelone w art. 10 ustawy z 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach.

2718
UCHWA£A Nr XXXIX/288/2002
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 sierpnia 2002 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591) art. 124 ust. 1 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
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 o
kwotê 237.033 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do
uchwa³y*.
2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002 o
kwotê 237.033 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do
uchwa³y*. Okrelone wysokoci wydatków bud¿etowych obejmuj¹:
a) zwiêkszenia wydatków na realizacjê zadañ inwestycyjnych w wysokoci 53.552 z³, szczegó³owy wykaz
zadañ inwestycyjnych zawiera za³¹cznik nr 3 do
uchwa³y*,
3. Dokonuje siê przeniesieñ kwot wydatków miêdzy dzia³ami bud¿etu, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y*.
§2
1. Po zmianach bud¿et Gminy Luzino wynosi:
 w zakresie dochodów  17.100.791 z³,
 w zakresie wydatków  18.283.967 z³.
2. ród³em pokrycia niedoboru bud¿etu s¹ przychody
w kwocie 1.845.176 z³ i rozchody w kwocie 662.000 z³.
§3
a. Zmienia siê limity wydatków oraz ich realizacjê w kolejnych latach, w wieloletnich programach inwestycyjnych finansowanych z bud¿etu (za³. Nr 10 do uchwa³y
Nr XXXII/218/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001 r).
b. Zmiana limitów wydatków dotyczy zadania inwesty*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.
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cyjnego pod nazw¹: rozbudowa sieci kanalizacyjnej z
przykanalikami  II etap.
c. Wprowadza siê do limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z bud¿etu, zadanie
pod nazw¹: modernizacja ujêcia i stacji uzdatniania
wody w Kêb³owie.
d. Wprowadzenie powy¿szych zmian obrazuje za³¹cznik
nr 4 do uchwa³y*.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

2719
UCHWA£A Nr XXXIX/294/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie likwidacji jednostki bud¿etowej pod nazw¹
Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Luzinie
oraz utworzeniu gminnych instytucji kultury pod nazw¹
Gminna Biblioteka Publiczna im.Leona Roppla w Luzinie i Gminny Orodek Kultury w Luzinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.) w zwi¹zku z art. 9, art. 11 i art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 123 z pó.zm.), art. 8 ust. 1 i 2 pkt 2,
art. 11 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pó. zm.), art. 18 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó.zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Likwiduje siê celem przekszta³cenia w gminne instytucje kultury, z dniem 1 padziernika 2002 r. jednostkê bud¿etow¹ pod nazw¹ Gminny Orodek Kultury Sportu
i Rekreacji.
§2
1. Tworzy siê z dniem 1 padziernika 2002 r. gminne instytucje kultury pod nazw¹:
a) Gminna Biblioteka Publiczna im.Leona Roppla w Luzinie, zwan¹ w dalszej czêci uchwa³y Bibliotek¹,
b) Gminny Orodek Kultury w Luzinie, zwany w dalszej czêci uchwa³y GOK.
2. Z dniem wpisu do rejestru instytucji kultury, Biblioteka
oraz GOK prowadzone przez Gminê Luzino, uzyskuj¹
osobowoæ prawn¹.
§3
1. Terenem dzia³ania Biblioteki i Gok-u jest Gmina Luzino.
2. Siedziba Biblioteki mieci siê w Luzinie przy ul. Ofiar
Stutthofu 56.
3. Siedziba GOK-u mieci siê w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 14.

§4
1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie
potrzeb i aspiracji kulturalno-owiatowych spo³eczeñstwa poprzez upowszechnianie i rozwój czytelnictwa,
w tym:
a) zakup nowoci ksi¹¿kowych i prenumerowanie prasy zgodnie z zapotrzebowaniami spo³ecznoci lokalnej,
b) udostêpnianie zbiorów czytelniczych punktom bibliotecznym, na miejscu, wypo¿yczanie do domu,
c) gromadzenie i konserwacja materia³ów dotycz¹cych
w³asnego regionu,
d) organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych ludziom starszym, chorym i niepe³nosprawnym,
e) upowszechnianie czytelnictwa poprzez ró¿norodne
formy pracy z ksi¹¿k¹ i czytelnikiem, prowadzenie
s³u¿by informacyjnej i dzia³alnoci kulturalno-wychowawczej w zakresie czytelnictwa,
f) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad punktami bibliotecznymi w gminie, udzielanie im pomocy w zakresie prac z czytelnikiem, planowania, sprawozdawczoci i prowadzenia statystyki.
2. Podstawowym zadaniem GOK-u jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych oraz sportowych spo³eczeñstwa poprzez:
a) tworzenie i upowszechnianie ró¿nych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
b) rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
c) inicjowanie okrelonych zadañ z zakresu kultury,
d) udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej
spo³ecznemu ruchowi kulturalno-owiatowemu,
e) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkañców
wsi w ró¿norodnych formach dzia³alnoci kulturalno-wychowawczej, rozrywkowej i sportowej prowadzonej w ramach w³asnych,
f) wspomaganie organizacji, stowarzyszeñ i instytucji
upowszechniaj¹cych owiatê, kulturê i sport.
§5
Rada Gminy zapewnia niezbêdne rodki do prowadzenia dzia³alnoci gminnych instytucji kultury, o których
mowa w § 2 uchwa³y oraz do utrzymania obiektów prowadzenia tej dzia³alnoci.
§6
Biblioteka i GOK dzia³aj¹ na podstawie niniejszej
uchwa³y oraz statutów nadanych odrêbn¹ uchwa³¹.
§7
Mienie zlikwidowanego Gminnego Orodka Kultury,
Sportu i Rekreacji jako jednostki bud¿etowej, okrelonej
w § 1 przejmuj¹ nowo utworzone gminne instytucje kultury, okrelone w § 2, w wielkociach uprzednio wystêpuj¹cych jako czêci sk³adowe likwidowanej jednostki.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 padziernika 2002 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
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2720
UCHWA£A Nr XXXIX/295/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pó. zm.) w zwi¹zku z art. 13 ust. 1 i 2,
art. 9 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 13, poz. 123 z pó. zm.), art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pó. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Leona Roppla, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 padziernika 2002 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIX/295/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Leona Roppla w Luzinie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla, zwana
dalej Bibliotek¹ jest gminn¹ instytucj¹ kultury.
2. Siedziba Biblioteki mieci siê w Luzinie, a terenem dzia³ania jest gmina Luzino.
3. Biblioteka realizuje swoje zadania bezporednio w
swojej siedzibie oraz za porednictwem Punktów Bibliotecznych.
§2
Biblioteka dzia³a w szczególnoci na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. 2001 r.
Nr 13, poz. 123 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 z pón. zm.),
3) ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pón. zm.),
4) postanowieñ niniejszego Statutu.
§3
Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹ i samodzielnie
prowadzi gospodarkê finansow¹.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ II
Cele i zakres dzia³ania
§4

1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie
potrzeb i aspiracji kulturalno-owiatowych spo³eczeñstwa poprzez upowszechnianie i rozwój czytelnictwa.
2. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
1) zakup nowoci ksi¹¿kowych i prenumerowanie prasy zgodnie z zapotrzebowaniami spo³ecznoci lokalnej,
2) udostêpnianie zbiorów czytelniczych punktom bibliotecznym, na miejscu, wypo¿yczanie do domu,
3) gromadzenie i konserwacja materia³ów dotycz¹cych
w³asnego regionu,
4) organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych ludziom starszym, chorym i niepe³nosprawnym,
5) upowszechnianie czytelnictwa poprzez ró¿norodne
formy pracy z ksi¹¿k¹ i czytelnikiem, prowadzenie
s³u¿by informacyjnej i dzia³alnoci kulturalno-wychowawczej w zakresie czytelnictwa,
6) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad punktami bibliotecznymi w gminie, udzielanie im pomocy w zakresie prac z czytelnikiem, planowania, sprawozdawczoci i prowadzenia statystyki,
7) szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników
zatrudnionych w Bibliotece.
§5
1. Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
z której przychody przeznaczone s¹ na realizacjê celów statutowych i pokrywanie kosztów dzia³alnoci
bie¿¹cej, w szczególnoci polegaj¹cej na:
1) wynajmowaniu powierzchni na cele kulturalne oraz
na dorane potrzeby organizacji spo³ecznych,
2) prowadzeniu sprzeda¿y wydawnictw, ksi¹¿ek i twórczoci ludowej,
3) dzia³alnoci wydawniczej,
4) us³ugach kserokopiarskich.
2. Dzia³alnoæ gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie
mo¿e kolidowaæ z realizacj¹ zadañ statutowych.
§6
1. Us³ugi Biblioteki s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. Op³aty mog¹ byæ pobierane:
1) za us³ugi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypo¿yczanie miêdzybiblioteczne,
2) za wypo¿yczanie materia³ów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypo¿yczone materia³y biblioteczne,
4) za niezwrócenie w terminie wypo¿yczonych materia³ów bibliotecznych,
5) za uszkodzenie lub zniszczenie materia³ów bibliotecznych.
3. Wysokoæ op³at, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie
mo¿e przekraczaæ kosztów wykonania us³ugi.
Rozdzia³ III
Organy zarz¹dzaj¹ce, doradcze i nadzorcze
§7
1. Bibliotek¹ kieruje dyrektor, powo³ywany i odwo³ywa-
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ny przez Zarz¹d Gminy, po zasiêgniêciu opinii w³aciwych zwi¹zków zawodowych, dzia³aj¹cych w Bibliotece oraz stowarzyszeñ zawodowych i twórczych.
2. Powo³anie dyrektora mo¿e nast¹piæ w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarz¹d Gminy.
3. Dyrektor Biblioteki powinien posiadaæ kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pe³nionej
funkcji, okrelone w odrêbnych przepisach.
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy g³ównego ksiêgowego.
5. Do zakresu dzia³ania dyrektora nale¿y w szczególnoci:
1) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹,
2) reprezentowanie Biblioteki na zewn¹trz,
3) zarz¹dzanie maj¹tkiem Biblioteki,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) wydawanie zarz¹dzeñ, instrukcji i poleceñ s³u¿bowych,
6) ustalanie rocznego planu dzia³alnoci oraz rocznego planu finansowego,
7) sporz¹dzanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci,
8) wystêpowanie, w zale¿noci od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ objêtych
mecenatem pañstwa i na dofinansowanie bie¿¹cych
zadañ w³asnych,
9) pe³nienie funkcji bibliotekarza,
10) nadawanie regulaminu okrelaj¹cego zasady i warunki korzystania z Biblioteki.
§8
G³ówny ksiêgowy dzia³a w ramach kompetencji okrelonych w zakresie czynnoci i udzielonych mu przez kierownika upowa¿nieñ, ponosz¹c przed nim odpowiedzialnoæ za podejmowanie decyzje i skutki swoich dzia³añ.
§9
1. Do dokonywania czynnoci prawnych w imieniu Biblioteki upowa¿niony jest dyrektor.
2. Je¿eli czynnoæ prawna obejmuje rozporz¹dzenie mieniem lub mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ
finansowych, do skutecznoci owiadczenia woli wymagana jest kontrasygnata g³ównego ksiêgowego.
§ 10
1. Organem kontrolnym Biblioteki jest Zarz¹d Gminy.
2. Zarz¹d Gminy:
1) opiniuje przed³o¿ony przez dyrektora projekt rocznego planu dzia³alnoci wraz z planem finansowym
oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ
objêtych mecenatem pañstwa oraz na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych,
2) ocenia, co najmniej raz do roku, dzia³alnoæ Biblioteki oraz sprawozdanie roczne z dzia³alnoci,
3) mo¿e zg³osiæ w³asne propozycje do planu dzia³alnoci i planu finansowego,
4) opiniuje propozycje zmian Statutu, a tak¿e mo¿e zg³aszaæ w³asne w tym zakresie.
3. W razie og³oszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zarz¹d powo³uje trzy osoby do sk³adu komisji.
4. Sprawy sporne pomiêdzy Zarz¹dem a dyrektorem rozstrzyga Rada Gminy. W tym celu Rada mo¿e powo³aæ
niezale¿nych arbitrów.

§ 11
1. Zarz¹d Gminy sprawuje nad Bibliotek¹ nadzór administracyjno-finansowy.
2. Nadzorowi temu podlega:
1) prawid³owoæ dysponowania przyznanymi Bibliotece rodkami bud¿etowymi oraz gospodarowanie
mieniem,
2) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych organizacji pracy i spraw pracowniczych,
3. W celu przeprowadzenia czynnoci nadzorczych Zarz¹d ma prawo wydelegowaæ imiennie swoich cz³onków.
4. Osoby o których mowa w ust. 3 maj¹ prawo:
1) wstêpu do Biblioteki w godzinach otwarcia,
2) wgl¹du do dokumentacji dotycz¹cej przedmiotu nadzoru.
5. Z przeprowadzonych czynnoci nadzorczych sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje osoba je przeprowadzaj¹ca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo za¿¹daæ
sprostowañ i uzupe³nieñ, a w przypadku ich nieuwzglêdnienia odmówiæ jego podpisania.
6. Treæ protoko³u wraz z zestawieniem dyrektora rozpatruje Zarz¹d Gminy, wydaj¹c stosowne zalecenia.
7. Dyrektor ma prawo odmówiæ wykonanie zaleceñ i w
ci¹gu 7 dni od dnia ich otrzymania zwróciæ siê do Rady
Gminy o ich rozpatrzenie na najbli¿szej sesji.
§ 12
Nadzór merytoryczny nad Bibliotek¹ sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
§ 13
Organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela regulamin
organizacyjny nadany przez dyrektora i zatwierdzony
przez Wójta Gminy.
Rozdzia³ IV
Zasady gospodarki finansowej
§ 14
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych ustaw¹ o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej oraz ustaw¹ o rachunkowoci.
2. ród³ami rodków finansowych s¹:
1) wp³ywy z dzia³alnoci statutowej i gospodarczej,
2) dotacje z bud¿etu gminy,
3) darowizny, spadki, zapisy,
4) odsetki z lokat bankowych,
5) inne ród³a dozwolone prawem.
3. ród³ami rodków finansowych mog¹ byæ tak¿e:
1) dotacje z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych,
2) dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania objête mecenatem pañstwa w dziedzinie kultury.
§ 15
1. Plan finansowy Biblioteki zawiera w miarê potrzeb:
1) plan us³ug,
2) plan przychodów i wydatków,
3) plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych,
4) plan inwestycji.
2. W planie finansowym wyznacza siê kwotê przeznaczon¹ na zakup ksi¹¿ek, czasopism i innych materia³ów
bibliotecznych.
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§ 16

1. Dyrektor Biblioteki wystêpuje do Zarz¹du Gminy z
wnioskiem o dotacjê na rok nastêpny w terminie do
25 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji.
2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ projekt planu dzia³alnoci
Biblioteki na rok nastêpny.
Rozdzia³ V
Zmiana Statutu
§ 17
1. Projekt zmiany Statutu mo¿e zg³osiæ z w³asnej inicjatywy dyrektor po zaopiniowaniu go przez Zarz¹d Gminy
lub na wniosek Zarz¹du Gminy b¹d w³aciwej komisji
Rady Gminy.
2. Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ po dokonaniu wnikliwej
oceny skutków jego obowi¹zywania.
3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem dyrektor
przedk³ada za porednictwem Zarz¹du Gminy Przewodnicz¹cemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjêcie uchwa³y w sprawie
zmiany Statutu.
4. Zarz¹d Gminy przedk³ada Przewodnicz¹cemu Rady
projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3, wraz ze
swoj¹ opini¹ w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Rozdzia³ VI
Przepisy koñcowe
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowi¹zuj¹ce.
§ 19
Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym
brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczêci okr¹g³ej, zawieraj¹cej porodku napis im. L. Roppla, a w otoku pe³ne
brzmienie nazwy Biblioteki.
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UCHWA£A Nr XXXIX/296/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Orodkowi Kultury w Luzinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 13 ust. 1
i 2, art. 9 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z pó. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut Gminnemu Orodkowi Kultury, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 padziernika 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIX/296/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Statut Gminnego Orodka Kultury
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminny Orodek Kultury w Luzinie zwany dalej GOK
jest gminn¹ instytucj¹ kultury.
2. Siedziba GOK mieci siê w Luzinie, a terenem dzia³ania jest gmina Luzino.
§2
Gminny Orodek Kultury w Luzinie dzia³a w szczególnoci na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (tekst. jedn. Dz. U.
2001 r. Nr 13, poz. 123 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pón. zm.),
3) postanowieñ niniejszego Statutu.
§3
Gminny Orodek Kultury posiada osobowoæ prawn¹
i samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹.
Rozdzia³ II
Cele i zakres dzia³alnoci
§4
Podstawowym zadaniem Gminnego Orodka Kultury
jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych oraz
sportowych spo³eczeñstwa poprzez:
1) tworzenie i upowszechnianie ró¿nych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
2) rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
3) inicjowanie okrelonych zadañ z zakresu kultury,
4) prowadzenie rejestru placówek upowszechniania
kultury w gminie,
5) udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej
spo³ecznemu ruchowi kulturalno-owiatowemu,
6) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkañców
wsi w ró¿norodnych formach dzia³alnoci kulturalno-wychowawczej, rozrywkowej i sportowej prowadzonej w ramach w³asnych,
7) wspomaganie organizacji, stowarzyszeñ i instytucji
upowszechniaj¹cych owiatê, kulturê i sport.
§5
Swoje statutowe zadania GOK prowadzi w obiektach
przekazanych oraz przekazywanychy w miarê potrzeb
uchwa³¹ Rady Gminy.
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§6
W przypadku braku odpowiednich obiektów do prowadzenia dzia³alnoci GOK wspó³pracuje ze wszystkimi
szko³ami na terenie gminy i Ochotniczymi Stra¿ami Po¿arnymi, dla których organem prowadz¹cym jest gmina
i na
podstawie
odpowiednich
porozumieñ
z dyrektorami szkó³ i naczelnikami stra¿y mo¿e prowadziæ swoj¹ dzia³alnoæ w wietlicach lub innych pomieszczeniach.
§7
Poza wymienionymi placówkami GOK wspó³pracuje z
organizacjami spo³ecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, a tak¿e instytucjami kocielnymi.
§8
1. Prowadz¹c dzia³alnoæ kulturaln¹ GOK realizuje podstawowy cel, jakim jest umo¿liwienie jak najszerszej
grupie spo³eczeñstwa udzia³u we wspó³tworzeniu ¿ycia kulturalnego.
2. Do zadañ Gminnego Orodka Kultury nale¿y w szczególnoci:
1) wypracowanie programu dzia³alnoci kulturalno-wychowawczej,
2) inspirowanie i opieka nad dzia³alnoci¹ zespo³ów
folklorystycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych oraz sportowych,
3) prowadzenie pracy rodowiskowej, organizowanie
imprez owiatowych, artystycznych, rozrywkowych
i sportowych dla mieszkañców,
4) utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja
osi¹gniêæ kulturalnych regionu Ziemi Kaszubskiej
i Pomorza oraz innych regionów,
5) organizowanie ró¿norodnych form pracy z dzieæmi
i m³odzie¿¹,
6) organizowanie obchodów z okazji wa¿nych dla historii Polski i regionu dat w formie przegl¹dów, konkursów, wystaw, festiwali i innych imprez kulturalno-owiatowych,
7) rozwój kultury fizycznej, sportu, a tak¿e rekreacji
wród spo³ecznoci gminy,
8) wspó³dzia³anie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej,
9) koordynacja rozwoju turystyki wiejskiej i promocja
gminy.
§9
Cele GOK powinny byæ realizowane poprzez:
1) wzbogacanie osobowoci cz³owieka,
2) kszta³towanie zdrowych, moralnych i patriotycznych
postaw, a tak¿e umiejêtnoæ wspó³¿ycia w grupie i z
pojedynczymi osobami,
3) rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i ¿ycia codziennego,
4) tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury
i udzia³ w jej tworzeniu,
5) pielêgnowanie poczucia to¿samoci w oparciu o wartoci kultury kaszubskiej.
§ 10
GOK mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹, z której przychody przeznaczone s¹ na realizacjê celów statutowych i pokrywanie kosztów dzia³alnoci bie¿¹cej, w
szczególnoci polegaj¹c¹ na:

1) organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali i spotkañ,
2) prowadzeniu nauki jêzyków obcych,
3) organizowaniu imprez rozrywkowych, turystycznych
i sportowych,
4) prowadzeniu dzia³alnoæ wydawniczej,
5) prowadzeniu us³ug wydawniczych,
6) prowadzeniu kó³ek i ognisk artystycznych,
7) prowadzeniu sprzeda¿y dzie³ sztuki i artyku³ów u¿ytku kulturalnego,
8) realizowaniu imprez zleconych,
9) prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej, z której dochód bêdzie przeznaczony na realizowanie celów
GOK,
10) wynajmowaniu pomieszczeñ na cele kulturalne i handlowe oraz na dorane potrzeby organizacji spo³ecznych,
11) wiadczenie odp³atne doradztwa (w dziedzinie zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ statutow¹),
12) prowadzenie drobnego handlu, z wy³¹czeniem napojów alkoholowych (w tym piwa).
§ 11
Dzia³alnoæ gospodarcza, o której mowa w § 10, nie
mo¿e kolidowaæ z realizacj¹ zadañ statutowych.
Rozdzia³ III
Organy zarz¹dzaj¹ce, doradcze i nadzorcze
§ 12
1. Gminnym Orodkiem Kultury kieruje dyrektor powo³ywany i odwo³ywany przez Zarz¹d Gminy Luzino, po
zasiêgniêciu opinii w³aciwych zwi¹zków zawodowych
dzia³aj¹cych w GOK-u oraz stowarzyszeñ zawodowych
i twórczych.
2. Powo³anie dyrektora mo¿e nast¹piæ w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarz¹d Gminy, w oparciu
o zasady okrelone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radê Gminy Luzino.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powo³anych i odwo³ywanych przez siebie zastêpców i g³ównego ksiêgowego.
4. Do zakresu dzia³ania dyrektora nale¿y w szczególnoci:
1) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹,
2) reprezentowanie GOK-u na zewn¹trz,
3) zarz¹dzanie maj¹tkiem GOK-u,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) wydawanie zarz¹dzeñ, instrukcji i poleceñ s³u¿bowych,
6) ustalanie rocznego planu dzia³alnoci oraz rocznego planu finansowego,
7) sporz¹dzanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci,
8) wystêpowanie, w zale¿noci od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ objêtych
mecenatem pañstwa i na dofinansowanie bie¿¹cych
zadañ w³asnych.
§ 13
G³ówny ksiêgowy dzia³a w ramach kompetencji okrelonych w zakresie czynnoci, ponosz¹c odpowiedzialnoæ przed dyrektorem za podejmowane decyzje i skutki
swoich dzia³añ.
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§ 14

1. Do dokonywania czynnoci prawnych w imieniu GOK
upowa¿niony jest dyrektor.
2. Je¿eli czynnoæ prawna obejmuje rozporz¹dzenie mieniem lub mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ
finansowych, do skutecznoci owiadczenia woli wymagana jest kontrasygnata g³ównego ksiêgowego.
§ 15
1. Organem doradczo-kontrolnym GOK-u jest Zarz¹d
Gminy.
2. Zarz¹d Gminy:
1) opiniuje przed³o¿ony przez dyrektora projekt rocznego planu dzia³alnoci wraz z planem finansowym
oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ
objêtych mecenatem pañstwa oraz na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych,
2) ocenia, co najmniej raz do roku, dzia³alnoæ GOK-u
oraz sprawozdanie roczne z dzia³alnoci,
3) mo¿e zg³osiæ w³asne propozycje do planu dzia³alnoci i planu finansowego,
4) opiniuje propozycje zmian Statutu, a tak¿e mo¿e zg³aszaæ w³asne w tym zakresie.
3. W razie og³oszenia konkursu na stanowisko dyrektora,
Zarz¹d wyznacza trzy osoby do sk³adu komisji konkursowej.
4. Sprawy sporne pomiêdzy Zarz¹dem a dyrektorem rozstrzyga Rada Gminy. W tym celu Rada mo¿e powo³aæ
niezale¿nych arbitrów.
§ 16
1. Zarz¹d Gminy sprawuje nad GOK-iem nadzór administracyjno-finansowy.
2. Nadzorowi temu podlega:
1) prawid³owoæ dysponowania przyznanymi GOK-owi
rodkami bud¿etowymi oraz gospodarowania mieniem,
2) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych organizacji pracy i spraw pracowniczych.
3. W celu przeprowadzenia czynnoci nadzorczych Zarz¹d ma prawo wydelegowaæ imiennie swoich cz³onków.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 maj¹ prawo:
1) wstêpu do GOK-u w godzinach otwarcia,
2) wgl¹du do dokumentacji dotycz¹cej przedmiotu nadzoru.
5. Z przeprowadzonych czynnoci nadzorczych sporz¹dza
siê protokó³, który podpisuje osoba je przeprowadzaj¹ca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo za¿¹daæ sprostowañ i uzupe³nieñ, a w przypadku ich nieuwzglêdnienia
odmówiæ jego podpisania.
6. Treæ protoko³u wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Zarz¹d Gminy, wydaj¹c stosowne zalecenia.
7. Dyrektor ma prawo odmówiæ wykonanie zaleceñ Zarz¹du i w ci¹gu 7 dni od dnia ich otrzymania zwróciæ
siê do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbli¿szej
sesji.
§ 17
Organizacjê wewnêtrzn¹ GOK-u okrela regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasiêgniêciu opinii organizatora oraz opinii dzia³aj¹cych w niej organizacji zwi¹zkowych i stowarzyszeñ twórców.
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Rozdzia³ IV
Zasady Gospodarki Finansowej
§ 18

1. GOK prowadzi gospodarkê finansow¹ zgodnie z rozdzia³em 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej oraz ustaw¹ o rachunkowoci.
2. ród³ami rodków finansowych s¹:
1) wp³ywy z dzia³alnoci statutowej i gospodarczej,
2) dotacje z bud¿etu gminy,
3) darowizny, spadki, zapisy,
4) odsetki z lokat bankowych,
4) inne ród³a dozwolone prawem.
3. ród³ami rodków finansowych mog¹ byæ tak¿e:
1) dotacje z bud¿etu pañstwa i innych jednostek samorz¹dowych na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych,
2) dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania objête mecenatem pañstwa w dziedzinie kultury.
Rozdzia³ V
Zmiana Statutu
§ 19
1. Projekt zmiany Statutu mo¿e zg³osiæ z w³asnej inicjatywy dyrektor po zaopiniowaniu go przez Zarz¹d Gminy
lub na wniosek Zarz¹du Gminy lub w³aciwej komisji
Rady Gminy.
2. Zmiana Statutu mo¿e nast¹piæ po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowi¹zywania.
3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami dyrektor przedk³ada za porednictwem Zarz¹du Gminy Przewodnicz¹cemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji
i podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany Statutu.
4. Zarz¹d Gminy przedk³ada Przewodnicz¹cemu Rady
projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3 wraz ze swoj¹ opini¹ w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Rozdzia³ VI
Przepisy koñcowe
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowi¹zuj¹ce.

2722
UCHWA£A Nr XXXIX/297/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
dotycz¹ca zmiany za³¹cznika nr 1 do uchwa³y Nr XXX/
209/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2722, 2723, 2724
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§1

§5

W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y XXX/209/2001 Rady
Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Paragraf  §  7 ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
udzia³ w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, po przeprowadzeniu eliminacji gminnych.
2. Dodaje siê § 7 lit. b o treci: udzia³ w konkursach
i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim bez eliminacji gminnych, którzy uzyskali miejsca od I do VI i wyró¿nienie.
3. Dotychczasowy podpunkt oznaczony lit b otrzymuje oznaczenie lit. c a pozosta³e podpunkty literowe zmieni¹ swoj¹ kolejnoæ alfabetyczn¹.

1. W sk³ad Zespo³u wchodz¹:
a) Szko³a Podstawowa w Barcinie,
b) Gimnazjum w Barcinie.
2. Obwód Zespo³u obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Barcino, Ob³ê¿e, Bronowo, Kot³owo,Osieki, Mielêcino,
Radzikowo, Jab³oniec, Jab³onna

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy.

Pozosta³e paragrafy uchwa³y, o której mowa zachowuj¹
dotychczasow¹ treæ.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

§6
Mieniem Zespo³u jest mienie dotychczas znajduj¹ce
siê w u¿ytkowaniu Szko³y Podstawowej w Barcinie.
§7
Organizacjê Zespo³u okrela Statut, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2*.
§8

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

2723

2724

UCHWA£A Nr XLV/252/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 23 maja 2002 r.

UCHWA£A Nr XLV/253/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 23 maja 2002 r.

w sprawie aktu za³o¿ycielskiego Gimnazjum w Barcinie
i Zespo³u Szkó³ w Barcinie.

w sprawie aktu za³o¿ycielskiego Gimnazjum w Korzybiu i Zespo³u Szkó³ w Korzybiu.

Na podstawie art. 5 ust. 2, pkt 1, art. 62 ust. 1 i 3, art. 58
ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó¿n. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó¿n. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje

Na podstawie art. 5 ust. 2, pkt 1, art. 62 ust. 1 i 3, art. 58
ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó¿n. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó¿n. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

Z dniem 1 wrzenia 2002 r. tworzy siê Gimnazjum w
Barcinie, zwane dalej szko³¹ z siedzib¹ w Barcinie nr 59.

Z dniem 1 wrzenia 2002 r. tworzy siê Gimnazjum w
Korzybiu, zwane dalej szko³¹ z siedzib¹ w Korzybiu ul.
Dworcowa 6.

§2

§2

Obwód Szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Barcino, Ob³ê¿e, Bronowo, Kot³owo,Osieki, Mielêcino,
Radzikowo, Jab³oniec, Jab³onna.

Obwód Szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Korzybie, Barwino, Gocieradz.

§3

§3

Ogranizacjê Szko³y okrela Statut, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1*.

Ogranizacjê Szko³y okrela Statut, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1*.

§4

§4

Z dniem 1 wrzenia 2002 r. tworzy siê Zespó³ Szkó³ w
Barcinie, zwany dalej Zespo³em z siedzib¹ w Barcinie
nr 59.

Z dniem 1 wrzenia 2002 r. tworzy siê Zespó³ Szkó³ w
Korzybiu, zwany dalej Zespo³em z siedzib¹ w Korzybiu
ul. Dworcowa 6.

*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

*) Za³¹czników Nr 1-2 nie publikuje siê.
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Poz. 2724, 2725, 2726
§5
W sk³ad Zespo³u wchodz¹:
a) Szko³a Podstawowa w Korzybiu
b) Gimnazjum w Korzybiu.
§6

Obwód Zespo³u obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Korzybie, Barwino, Gocieradz.
§7
Mieniem Zespo³u jest mienie dotychczas znajduj¹ce
siê w u¿ytkowaniu Szko³y Podstawowej w Korzybiu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

2726

§8

UCHWA£A Nr XLV/255/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 23 maja 2002 r.

Ogranizacjê Zespo³u okrela Statut, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2*.

w sprawie aktu za³o¿ycielskiego Zespo³u Szkó³ w Biesowicach.

§9

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3,art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó¿n. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó¿n. zm.)
Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002.i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

2725
UCHWA£A Nr XLV/254/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr VII/39/99 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia gimnazjum w Kêpicach.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó¿n. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó¿n. zm.)
Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje
§1
W uchwale Rady Miejskiej Nr VII/39/99 z dnia 8 marca
1999 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum w Kêpicach dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
a) w § 2 wykrela siê s³owa:Korzybie, Barwino, Gocieradz, Barcino, Ob³ê¿e, Bronowo, Kot³owo, Osieki,
Mielêcino, Radzikowo, Jab³oniec, Jab³onna,
b) skrela siê § 3.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XLII/244/2002 Rady Miejskiej w
Kêpicach z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 8 marca 1999 r. w
sprawie za³o¿enia gimnazjum w Kêpicach.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy.
*) Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.

§1
Z dniem 1 wrzenia 2002 r. tworzy siê Zespó³ Szkó³ w
Biesowicach, zwany dalej zespo³em z siedzib¹ w Biesowicach nr 38.
§2
1. W sk³ad zespo³u wchodz¹:
a) Szko³a Podstawowa w Biesowicach,
b) Gimnazjum w Biesowicach.
2. Obwód Szko³y Podstawowej obejmuje nastêpuj¹ce
miejscowoci: Darnowo, Ciecholub, Biesowice, Przyjezierze, Kawka, Biesowiczki, Wêgorzyno, Lipnik, Potoczek.
3. Obwód Gimnazjum obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:Przytocko, Mzdowo, Chorówko, Pustowo, Mzdówko, Kaczyno, Polichno, P³ocko, Darnowo, Ciecholub,
Biesowice, Przyjezierze, Kawka, Biesowiczki, Wêgorzyno, Lipnik, Potoczek.
§3
Mieniem Zespo³u jest mienie znajduj¹ce siê w u¿ytkowaniu Szko³y Podstawowej w Biesowicach i Gimnazjum
w Biesowicach
§4
Organizacjê Zespo³u okrela Statut,stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2727, 2728
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2727

§4

UCHWA£A Nr XLV/256/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 23 maja 2002 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie sieci publicznych szkó³ oraz granic obwodów
tych szkó³
Na podstawie art. 17 ust, 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z pó¿n. zm.) oraz 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 z pón. zm.) Rada Miejska w Kêpicach
uchwala siê co nastêpuje
§1
Z dniem 1 wrzenia 2002 r ustala siê sieæ publicznych
szkó³, w sk³ad której wchodz¹ nastêpuj¹ce szko³y:
1. Szko³a Podstawowa w Kêpicach.
Obwód szko³y obejmuje Kêpice oraz miejscowoæ ¯elice.
2. Szko³a Podstawowa w Przytocku.
Obwód szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Przytocko, Mzdowo, Chorówko, Pustowo, Mzdówko,
Kaczyno, Polichno, P³ocko.
3. Szko³a Podstawowa w Warcinie.
Obwód szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Warcino, Osowo, Podgóry, Chorowo, £u¿ki, Mzdowiec.
4. Gimnazjum w Kêpicach.
Obwód gimnazjum obejmuje miasto Kêpice oraz ¯elice, Warcino, Osowo, Podgóry, Chorowo, £u¿ki, Mzdowiec.
5. Zespó³ Szkó³ w Barcinie, w sk³ad którego wchodzi:
a) Szko³a Podstawowa w Barcinie,
b) Gimnazjum w Barcinie.
Obwód zespo³u szkó³ obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Barcino, Ob³ê¿e, Bronowo, Kot³owo, Osieki,
Mlelêcino, Radzikowo, Jab³oniec, Jab³onna.
6. Zespó³ Szkó³ w Biesowicach, w sk³ad którego wchodzi:
a) Szko³a Podstawowa w Biesowicach.
Obwód szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Biesowice, Ciecholub, Przyjezierze, Darnowo, Wêgorzyno, Lipnik, Biesowiczki, Potoczek, Kawka.
b) Gimnazjum w Biesowicach.
Obwód szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Biesowice, Ciecholub, Przyjezierze, Darnowo, Wêgorzyno, Lipnik, Biesowiczki, Potoczek, Kawka.
Przytocko, Mzdowo, Chorówko, Pustowo, Mzdówko,
Kaczyno, Polichno, P³ocko, Rochowo.
7. Zespó³ Szkó³ w Korzybiu,w sk³ad którego wchodzi:
a) Szko³a Podstawowa w Korzybiu,
b) Gimnazjum w Korzybiu.
Obwód zespo³u szkó³ obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Korzybie, Barwino, Gocieradz.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr VII/38/99 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie sieci publicznych
szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów
tych szkó³.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

2728
UCHWA£A Nr XXIII/172/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Ko³czyg³owach.
Na podstawie art. 40, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r.
Nr 142,poz. 1591) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Ko³czyg³owach stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
§2
Traci moc Statut Orodka Pomocy Spo³ecznej stanowi¹cy za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 5/90 Naczelnika Gminy Ko³czyg³owy z dnia 23 maja 1990 r.
§3
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXIII/172/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 27 czerwca 2002 r.
STATUT
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Ko³czyg³owach
§1
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej dzia³aj¹cy na
podstawie:
 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z pón. zm.),
 art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591),
 niniejszego statutu,
 uchwa³y Nr XIII/53/90 Gminnej Rady Narodowej w Ko³czyg³owach z dnia 2 marca 1990 r. w sprawie powo³ania Orodka Pomocy Spo³ecznej w Ko³czyg³owach.
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Poz. 2728
§2

1. Gminny Orodek u¿ywa nazwy Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Ko³czyg³owach zwany dalej
Orodkiem.
2. Orodek jest samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹ i bud¿etow¹ podporz¹dkowan¹ Radzie Gminy Ko³czyg³owy.
3. Siedzib¹ orodka jest Urz¹d Gminy w Ko³czyg³owach.
4. Obszar dzia³ania Orodka obejmuje teren gminy Ko³czyg³owy.
§3
Do zadañ Orodka nale¿y w szczególnoci:
I. W zakresie zadañ w³asnych gminy:
1) kierowanie do domów pomocy spo³ecznej i orodków wsparcia osób wymagaj¹cych opieki,
2) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych i specjalnych celowych,
3) przyznawanie pomocy rzeczowej,
4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków i po¿yczek na
ekonomiczne usamodzielnienia,
5) udzielanie schronienia, posi³ku, niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym,
6) prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych,
wietlic i klubów rodowiskowych dla dzieci,
7) wiadczenie us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania,
8) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków
na wiadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie maj¹cych dochodu i mo¿liwoci
ubezpieczenia siê na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
9) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków
powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
10) praca socjalna oraz udzielanie poradnictwa osobom i rodzinom tego potrzebuj¹cym,
11) sprawienie pogrzebu w sytuacji, gdy brak jest rodziny lub innych bliskich osób, w tym osobom bezdomnym,
12) inne zadania z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹ce z rozeznanych potrzeb gminy.
II. W zakresie zadañ zleconych gminie:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych, renty
socjalnej,
2) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych
i specjalnych okresowych, macierzyñskich okresowych i jednorazowych,
3) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne,
4) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne okrelonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej,
6) przyznawanie zasi³ku celowego w formie biletu kredytowanego,
7) ustalanie i wyp³acanie zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych,
8) realizacja innych zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych
programów pomocy spo³ecznej, b¹d innych ustaw,
maj¹cych na celu ochrone poziomu ¿ycia osób i rodzin.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

III. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy spo³ecznej z upowa¿nienia Rady Gminy.
IV. Wspó³dzia³anie z istniej¹cymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami spo³ecznymi, kocio³em katolickim, innymi kocio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadañ pomocy spo³ecznej.
§4
W sk³ad Orodka wchodz¹ nastêpuj¹ce stanowiska
pracy:
1. Kierownik Orodka.
2. G³ówny ksiêgowy.
3. Stanowiska pomocy rodowiskowej.
§5
Orodkiem kieruje Kierownik zatrudniony na podstawie powo³ania przez Zarz¹d Gminy.
§6
Zadanie i organizacjê wewnêtrzn¹ stanowisk pracy
wchodz¹cych w sk³ad Orodka okrela regulamin organizacyjny Orodka stanowi¹cy za³¹cznik do statutu.
Za³¹cznik do Statutu
Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Ko³czyg³owach
z dnia 27 czerwca 2002 r.
Regulamin organizacyjny
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Ko³czyg³owach
§1
Regulamin organizacyjny Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej zwany dalej regulaminem okrela:
1. Strukturê organizacyjn¹ Orodka.
2. Zadania i kompetencje kierownika oraz poszczególnych
stanowisk pracy.
§2
W sk³ad Orodka wchodz¹:
 kierownik Orodka,
 G³ówny ksiêgowy,
 stanowiska pomocy rodowiskowej.
§3
1. Prac¹ Orodka kieruje kierownik powo³ywany przez
Zarz¹d Gminy.
2. Kierownik Orodka jest zwierzchnikiem s³u¿bowym
pracowników Orodka.
§4
Kompetencje i zadania kierownika Orodka:
1. Zapewnia w³aciw¹ organizacjê pracy Orodka.
2. Kieruje bie¿¹cymi sprawami Orodka.
3. Zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do
liczby ludnoci gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysi¹ce mieszkañców, nie mniej jednak ni¿
trzech pracowników.
4. Przedk³ada Wydzia³owi Polityki Spo³ecznej Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonej analizy potrzeb.
5. Wystêpuje z wnioskami do w³aciwych zak³adów opieki

Dziennik Urzêdowy
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zdrowotnej, organów administracji pañstwowej i samorz¹dowej, jak równie¿ organizacji spo³ecznych, kocio³a katolickiego, fundacji samorz¹dowych, pracodawców oraz osób fizycznych i prawnych celem rozwi¹zania lub ³agodzenia problemów socjalno  opiekuñczych.
6. Sk³ada roczne zapotrzebowanie do Wydzia³u polityki
Spo³ecznej Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w
Gdañsku na rodki finansowe, niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania Orodka oraz dokonuje analizy
wykorzystania tych rodków.
7. Sk³ada Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej.
8. Wydaje decyzje administracyjne z zakresu przyznawania zasi³ków z pomocy spo³ecznej.
§5
ka:

Poz. 2728, 2729
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Kompetencje i zadania G³ównego Ksiêgowego Orod-

1. Prowadzenie i nadzór nad ca³¹ gospodark¹ finansow¹ Orodka.
2. Prowadzenie ewidencji rodków trwa³ych i przedmiotów nietrwa³ych w GOPS.
3. Prowadzenie rozliczeñ zobowi¹zañ i nale¿noci.
4. Sporz¹dzanie sprawozdawczoci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5. Bie¿¹ce ewidencjonowanie i kompletowanie przepisów prawnych oraz wytycznych organów nadrzêdnych w sprawach planowania bud¿etu GOPS.
6. Prowadzenie kart wynagrodzeñ pracowników GOPS.
7. Analiza wykorzystania rodków finansowych (bud¿etowych i poza bud¿etowych).
8. Przestrzeganie zasad rozliczeñ finansowych.
9. Sporz¹dzanie list p³ac, kart wynagrodzeñ i innych
czynnoci zwi¹zanych z wynagrodzeniami pracowników GOPS.
10. Czuwanie nad prawid³owym stosowaniem ustawy
o zamówieniach publicznych.
11. Wykonanie innych zadañ zleconych przez kierownika GOPS.
§6

Zadania i kompetencje pracowników dzia³u pomocy
rodowiskowej:
1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy
spo³ecznej na terenie dzia³ania GOPS.
2. Kwalifikowanie osób i rodzin do wiadczeñ z pomocy spo³ecznej.
3. Pomoc w przezwyciê¿aniu i rozwi¹zywaniu trudnych
sytuacji ¿yciowych rodzin, których nie s¹ one w stanie pokonaæ samodzielnie.
4. Pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspokajaniu
niezbêdnych potrzeb ¿yciowych rodzin wymagaj¹cych pomocy.
5. Organizowanie us³ug opiekuñczych w domu chorego.
6. Prowadzenie spraw z zakresu doranej lub okresowej pomocy pieniê¿nej, udzielanej rodowiskom
kombatanckim.
7. Praca socjalna obejmuj¹ca poradnictwa ze szczególnym uwzglêdnieniem prawnego, psychologicznego
i wychowawczego.
8. Udzielanie osobom i rodzinom pe³nej informacji o

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

przys³uguj¹cych wiadczeniach i dostêpnych formach
pomocy.
Zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku
czynnoci zawodowych, tak¿e po ustaniu zatrudnienia, chyba ¿e dzia³a to przeciwko dobru osoby lub
rodziny.
Organizowanie ró¿norodnych form pomocy.
Sporz¹dzanie list wyp³at zasi³ków z pomocy spo³ecznej.
Ustalanie uprawnieñ do zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Prowadzenie wymaganej sprawozdawczoci i dokumentacji zwi¹zanej z przyznaniem lub odmow¹ wiadczeñ.
Przeprowadzanie i sporz¹dzanie wywiadów, wspó³praca z instytucjami.
Przestrzeganie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz
wytycznych w tym zakresie.
Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
Wykonywanie innych zadañ zleconych przez Kierownika.

2729
UCHWA£A Nr XXIII/177/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/27/99 Rady Gminy o
za³o¿eniu Gimnazjum w Ko³czyg³owach.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.
U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón.zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. h z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Do Uchwa³y Nr III/27/99 Rady Gminy z dnia 12 marca
1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
Obwód szko³y obejmuje miejscowoci: Ko³czyg³owy,
Ko³czyg³ówki, Górki, Barnowo, Jezierze, Radusz, Barnowiec, Dar¿kowo, Dobojewo, Wierszyno, Gêlice, wielubie, Ga³¹nia Wielka, Ga³¹nia Ma³a, Róki, Sierowo, Zatoki.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski
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Poz. 2730, 2731, 2732

2730
UCHWA£A Nr XXIII/178/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie za³o¿enia Gimnazjum w £ubnie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z
1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

lubie, Ga³¹nia Wielka, Ga³¹nia Ma³a, Ró¿ki, Sierowo,
Zatoki.
§4
Organizacjê zespo³u okrela statut stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y*.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2002 r. publiczne Gimnazjum w £ubnie.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

§2
Obwód szko³y obejmuje miejscowoci: £ubno, Barkocin, £obzowo, Witanowo, Podgórze, W¹dó³, Zagony, Przyborze, Laski, Mi³ob¹dz.
§3
Organizacjê szko³y okrela statut stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y*.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

2731
UCHWA£A Nr XXIII/179/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Ko³czyg³owach.
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

2732
UCHWA£A Nr XIII/180/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w £ubnie.
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê z dniem 1 wrzenia 2002 r. Zespó³ Szkó³
w £ubnie.
§2
W sk³ad Zespo³u wchodz¹:
 SP w £ubnie,
 Gimnazjum w £ubnie.
§3
Obwód Zespo³u obejmuje miejscowoci: £ubno, Barkocin, Laski, £obzowo, Mi³ob¹dz, Przyborze, Witanowo,
Podgórze, W¹dó³, Zagony.
§4
Organizacjê zespo³u okrela statut stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y*.

§1

§5

Tworzy siê z dniem 1 wrzenia 2002 r. Zespó³ Szkó³ w
Ko³czyg³owach.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

W sk³ad Zespo³u wchodz¹:
 SP w Ko³czyg³owach,
 Gimnazjum w Ko³czyg³owach.
§3
Obwód Zespo³u obejmuje miejscowoci: Ko³czyg³owy, Ko³czyg³ówki, Górki, Barnowo, Jezierze, Radusz, Barnowiec, Dar¿kowo, Dobojewo, Wierszyno, Gêlice, wie*) Za³¹czników nie publikuje siê.

§6

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2733, 2734, 2735
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UCHWA£A Nr XXIII/181/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 27 czerwca 2002 r.

UCHWA£A Nr XXIX/475/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie sieci publicznych szkó³ oraz granic obwodów
tych szkó³ na terenie gminy Ko³czyg³owy.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z pón. zm.) oraz 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 z pón. zm.), uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2002 r. ustala siê sieæ publicznych
szkó³, w sk³ad której wchodz¹ nastêpuj¹ce szko³y:
1. Szko³a Podstawowa w Ko³czyg³owach.
Obwód szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Ko³czyg³owy, Ko³czyg³ówki, Górki, Barnowo, Jezierze, Radusz, Barnowiec, Dar¿kowo, Dobojewo, Wierszyno, Gêlice, wielubie, Ga³¹nia Wielka, Ga³¹nia Ma³a, Ró¿ki, Sierowo, Zatoki.
2. Szko³a Podstawowa w £ubnie.
Obwód szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
£ubno, Barkocin, Laski, £obzowo, Mi³ob¹dz, Przyborze, Witanowo, Podgórze,W¹dó³, Zagony.
3. Gimnazjum w Ko³czyg³owach.
Obwód gimnazjum obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Ko³czyg³owy, Ko³czyg³ówki, Górki, Barnowo,
Jezierze, Radusz, Barnowiec, Dar¿kowo, Dobojewo,
Wierszyno, Gêlice, wielubie, Ga³¹nia Wielka,
Ga³¹nia Ma³a, Róki, Sierowo, Zatoki.
4. Gimnazjum w £ubnie.
Obwód szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
£ubno, Barkocin, Laski, £obzowo, Mi³ob¹dz, Przyborze, Witanowo, Podgórze, W¹dó³, Zagony.
5. Zespó³ Szkó³ w Ko³czyg³owach, w sk³ad którego
wchodz¹:
a) Szko³a Podstawowa w Ko³czyg³owach,
b) Gimnazjum w Ko³czyg³owach.
Obwód zespo³u szkó³ obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Ko³czyg³owy, Ko³czyg³ówki, Górki, Barnowo, Jezierze, Radusz, Barnowiec, Dar¿kowo, Dobojewo, Wierszyno, Gêlice, wielubie, Ga³¹nia Wielka, Ga³¹nia Ma³a, Róki, Sierowo, Zatoki.
6. Zespó³ Szkó³ w £ubnie, w sk³ad którego wchodz¹:
a) Szko³a Podstawowa w £ubnie,
b) Gimnazjum w £ubnie.
Obwód zespo³u szkó³ obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: £ubno, Barkocin, Laski, £obzowo, Mi³ob¹dz, Przyborze, Witanowo, Podgórze, W¹dó³, Zagony.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

w sprawie za³o¿enia Gimnazjum w Nowej Cerkwi.
Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 1, art. 17 ust. 4, art. 58
ust. 1, 2 i 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. 943 z 1998 r. Nr 117,
poz. 759 Nr 162 poz. 1126) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
1. Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2002 r. publiczne Gimnazjum w Nowej Cerkwi zwanej dalej szko³¹.
2. Obwód szko³y obejmuje miejscowoci: Jakubowo,
Jeziorki, Jasnowo, Klosnowo, K³odawa, Krojanty,
Kruszka, Lotyñ, Nowa Cerkiew, Powa³ki, Sternowo,
Szlachetna, Zbeniny.
3. Organizacjê szko³y okreli statut nadany przez organ
prowadz¹cy.
4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

2735
UCHWA£A Nr XXIX/476/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie za³o¿enia Zespo³u Szkó³ w Nowej Cerkwi.
Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 1, art. 17 ust. 4, art. 58
ust. 1, 2 i 6, art. 62 ust. 1 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) oraz art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
1. Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2002 r. Zespó³ Szkó³ w
Nowej Cerkwi zwanej szko³¹ obejmuj¹cy szko³ê podstawow¹ i gimnazjum.
2. Obwód szko³y obejmuje miejscowoci: Jakubowo,
Jeziorki, Jasnowo, Klosnowo, K³odawa, Krojanty,
Kruszka, Lotyñ, Nowa Cerkiew, Powa³ki, Sternowo,
Szlachetna, Zbeniny.
3. Organizacjê szko³y okreli statut nadany przez organ
prowadz¹cy.
4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch
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Poz. 2736
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§4

UCHWA£A Nr XVI/35/2002
Podjêta przez Osobê Pe³ni¹c¹ Funkcjê Organów
Powiatu
dzia³aj¹c¹ za Radê Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 kwietnia 2002 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek ogólniedostêpnych dzia³aj¹cych na terenie Powiatu Sztumskiego.
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 10 padziernika 1991 r. o rodkach farmaceutycznych, materia³ach
medycznych, aptekach, hurtowniach i inspekcji farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452 z pón. zm.) oraz art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) Osoba
Pe³ni¹ca Funkcjê Organów Powiatu Dzia³aj¹ca Za Radê
Powiatu Sztumskiego uchwala, co nastêpuje;
§1
Ustala siê nastêpuj¹cy rozk³ad godzin pracy aptek ogólniedostêpnych na terenie Powiatu Sztumskiego;
1. Apteka Alfa ul. Sienkiewicza10, Sztum Pon.  Pi¹t.
9.00- 18.00
Sobota 9.00-13.00
2. Apteka Medicus ul. Morawskiego 1, Sztum Pon. 
Pi¹t. 8.00  20.00
Sobota 8.00 -13.00
3. Apteka Nova ul. Plac Wolnoci 26, Sztum Pon.  Pi¹t.
8.00- 18.00
Sobota 8.00-13.00
4. Apteka w. Anny ul. Galla Anonima 12, Sztum Pon. 
Pi¹t. 8.00- 18.00
Sobota 8.00-13.00
5. Apteka Aqua ul. Gen. Al. Zawadzkiego 3, Dzierzgoñ
Pon.  Pi¹t. 8.00- 20.00
Sobota 8.00-14.00
Niedziela 9.00  12.30
6. Apteka Herbowa ul. S³owackiego 1, Dzierzgoñ Pon.
 Pi¹t. 8.00- 20.00
Sobota 8.00-14.00
Niedziela 9.00  12.30
7. Apteka Pomorska ul. Dworcowa 4, Miko³ajki Pomorskie Pon.  Pi¹t. 8.30- 15.30
Sobota 9.00-12.00
8. Apteka Remedium  Stary Targ Pon.  Pi¹t. 9.00- 15.30
Sobota 8.00-13.00
9. Apteka w Starym Dzierzgoniu Pon.  Pi¹t. 8.00- 15.30
Sobota 8.00-13.00
Apteka Herbowa w Dzierzgoniu pe³ni dy¿ury w dni
wolne od pracy i w porze nocnej w ramach pogotowia
pracy.
§2

Rada Powiatu
Osoba Pe³ni¹ca Funckjê
Orhanów Powiatu
R. Zdzieb³owski

2737
UCHWA£A Nr XXXIV/60/2002
Osoby Pe³ni¹cej Funkcje Organów
Powiatu Sztumskiego
dzia³aj¹cego za Radê Powiatu w Sztumie
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie zasad sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu Sztumskiego
po³o¿onych na terenie miasta i gminy Sztum.
Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2, art. 70 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z pó¿n. zm.)
 Osoba Pe³ni¹ca Funkcje Powiatu Sztumskiego dzia³aj¹ca za Radê Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Przeznacza siê do sprzeda¿y budynki i lokale mieszkalne bêd¹ce przedmiotem najmu nale¿¹ce do zasobu Powiatu Sztumskiego.
Decyzje o rozpoczêciu sprzeda¿y lokali podejmuje Zarz¹d Powiatu.
§2
Nabywc¹ budynku lub lokalu mieszkalnego bêd¹cego
przedmiotem najmu mo¿e byæ wy³¹cznie najemca.
Sprzeda¿ lokalu nie obci¹¿onego umow¹ najmu nastêpuje w drodze przetargu w trybie odrêbnych przepisów.
§3
Budynki i lokale s¹ sprzedawane wraz nieruchomoci¹
gruntow¹ za cenê ustalon¹ przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
§4

Apteki w miecie Sztum pe³ni¹ dy¿ury w dni wolne od
pracy i w porze nocnej w systemie tygodniowym wed³ug
wewnêtrznego harmonogramu.

Przy sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych na rzecz
ich najemców stosuje siê bonifikatê.
Bonifikata liczona jest od wartoci budynku lub lokalu
oraz wartoci gruntu i wynosi:
a) 50% przy sprzeda¿y na raty,
b) 70% przy sprzeda¿y w drodze jednorazowej zap³aty,
c) do 80% przy sprzeda¿y domów jednorodzinnych
(wysokoæ ulgi ustala Zarz¹d Powiatu).

§3

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Osobie Pe³ni¹cej
Funkcjê Organów Dzia³aj¹c¹ Za Zarz¹d Powiatu Sztumskiego.

Sprzeda¿ na raty nastêpuje na wniosek nabywcy z tym
¿e pierwsza rata p³atna przed zawarciem aktu notarialnego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 20% ceny, pozosta³a czêæ
mo¿e byæ ro z³o¿ona do 10 rat rocznych p³atnych do
31 marca ka¿dego roku wraz z oprocentowaniem w wy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2737, 2738
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sokoci 1/5 zmiennej stopy oprocentowania kredytu refinansowego udzielanego bankom przez NBP.
Wierzytelnoæ Powiatu w stosunku do nabywcy z tytu³u
nabycia na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu
na nieruchomoci bêd¹cej przedmiotem sprzeda¿y.
§6
Nabywca budynku lub lokalu mieszkalnego pokrywa
koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty zwi¹zane z
przygotowaniem nieruchomoci do sprzeda¿y tj.: koszty
wyceny i koszty podzia³u nieruchomoci.
§7
Je¿eli nabywca zby³ lub wykorzysta³ lokal lub budynek
na inne cele ni¿ mieszkaniowe przed up³ywem 5 lat, licz¹c od dnia jego nabycia od powiatu, zobowi¹zany jest
do zwrotu powiatowi kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Rada Powiatu
Osoba Pe³ni¹ca Funckjê
Organów Powiatu
R. Zdzieb³owski

2738
POROZUMIENIE
zawarte dnia 2 lipca 2002 r. pomiêdzy
Starost¹ Powiatu Sztumskiego w Sztumie
a
Nadleniczym Nadlenictwa Susz
Na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr
91, poz. 578) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzenia
1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2000 r. Nr 56, poz. 679)
§l
1. Starosta Powiatu Sztumskiego w Sztumie powierza, a
Nadleniczy Nadlenictwa Susz przejmuje prowadzenie w imieniu Starosty Powiatu, nastêpuj¹cych spraw,
w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie nadzoru nad gospodark¹ len¹ w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa.
1) podejmowanie decyzji w przypadku niewykonania
obowi¹zków przez, w³acicieli lasów nie bêd¹cych
w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa (art. 9 ust. 2) w szczególnoci dotycz¹cych:
a) wykonywania zabiegów profilaktycznych
i ochronnych, zapobiegaj¹cych powstawaniu
i rozprzestrzenianiu siê po¿arów;
b) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych siê organizmów szkodliwych,
2) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie

stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa (art. 14a
ust. 3),
3) wydawanie decyzji okrelaj¹cych zadania z zakresu
gospodarki lenej w³acicielom lasów rozdrobnionych, o powierzchni do 10 ha, nie bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa (art. 19 ust. 3),
4) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urz¹dzania lasów nie stanowi¹cych
w³asnoci Skarbu Pañstwa (art. 22 ust. 5),
5) nakazywanie w³acicielom lasu, bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ lub prawn¹, obowi¹zków okrelonych w
art. 13 ustawy o lasach, wykonywanie zadañ zawartych w uproszczonych planach urz¹dzania lasu lub
decyzji, okrelaj¹cej zadania z zakresu gospodarki
lenej (art. 24) w zakresie:
a) ponownego wprowadzenia rolinnoci lenej
(upraw lenych),
b) przebudowy drzewostanu
c) pielêgnowania i ochrony lasu, w tym:
 usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a tak¿e z³omów i wywrotów,
 zabiegów pielêgnacyjnych rolinnoci lenej
(upraw lenych) w wieku do 10 lat,
 zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych,
7) prowadzenie wydanych wiadectw legalnoci pozyskania drewna,
8) coroczne sk³adanie sprawozdania w zakresie prowadzonego nadzoru,
9) prowadzenie nadzoru i czynnoci kontrolnych w zakresie wykonywania zalesienia zgodnie z ustawa z
dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 r. Nr 73, poz. 764).
W przypadku stwierdzenia upraw o udatnoci mniejszej ni¿ 70% czynnoci kontrolnych dokona komisja z³o¿ona z przedstawicieli Nadlenictwa oraz Starostwa Powiatowego.
2. Prowadzenie spraw, o których mowa w ust. l dotyczy
aktualnego obszaru geodezyjnego, oraz powierzchni
nowo za³o¿onych upraw lenych zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do porozumienia.
3. Przy za³atwianiu powierzonych spraw Nadleniczy u¿ywa pieczêci:
a) z. up. Starosty Powiatu w Sztumie.
4. Na mocy niniejszego porozumienia Nadleniczy przejmuje obowi¹zki o których mowa w art. 6 ust. 1, 2, 3,
art. 7 ust. 1, 7, 8, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do
zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z dnia 18 lipca 2001 r.).
§2
Powierzone zadania okrelone w porozumieniu, przejmuj¹cy bêdzie realizowa³ w ramach przekazywanych
rodków bud¿etowych.
§3
1. Porozumienie zawiera siê na czas nieokrelony.
2. Ka¿da ze stron mo¿e w formie pisemnej rozwi¹zaæ
porozumienie za uprzednim trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.
§4
1. Sprawy, w których postêpowanie zosta³o wszczête
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przed dniem powierzenia podlegaj¹ za³atwieniu przez
organ przejmuj¹cy.
2. W przypadku rozwi¹zania porozumienia sprawy, w których postêpowanie nie zosta³o zakoñczone, przejmuje
do za³atwienia organ powierzaj¹cy.
§5
1. Organ przejmuj¹cy rozpatruj¹c powierzone sprawy stosuje przepisy Kodeksu Postêpowania Administracyjnego.
2. Organem odwo³awczym od decyzji administracyjnych
wydawanych przez Nadleniczych jest Samorz¹dowe
Kolegium Odwo³awcze ul. Podwale Przedmiejskie 30
w Gdañsku.
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2002 r.
Starosta
Powiatu Sztumskiego
M. Król
Sekretarz Powiatu

Nadleniczy
Nadlenictwa Susz
M. Juchniewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zwiêkszeniu po dokonaniu analizy bud¿etu za pierwsze
pó³rocze br.
§4
Starostwo zobowi¹zuje siê do przekazania rodków
finansowych na rzecz Miasta w cyklach kwartalnych w
terminie do 25 dnia drugiego miesi¹ca kwarta³u.
§5
Na podstawie niniejszego porozumienia Miasto wykonywaæ bêdzie ni¿ej wymienione prace na drogach powiatowych zamiejskich tj:
 koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w po³owie skarp rowów przydro¿nych,
 wycinanie zaroli z rowów przydro¿nych,
 podcinanie koron drzew oraz odrostów przy drzewach,
 usuwanie przydro¿nych drzew stosownie do wydanych decyzji,
 usuwanie wiatro³omów,
 wykonywanie rowków odwadniaj¹cych w poboczach dróg,
 oczyszczanie (udra¿nianie) przepustów pod drogami i zjazdami,
 roboty porz¹dkowe na ulicach (teren zabudowy wsi),
 inne proste prace wskazane przez Starostwo.

2739

§6

POROZUMIENIE Nr 7/2002
zawarte w dniu 2 kwietnia 2002 r.
w Sztumie pomiêdzy Powiatem Sztumskim
reprezentowanym przez:

rodki finansowe, o których mowa w § 2, wydatkowane bêd¹ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 199, poz. 773).

1. Osoba Pe³ni¹ca Funkcjê Organów Powiatu Sztumskiego  dzia³aj¹ca za Zarz¹d
Ryszard Zdzieb³owski
zwanym w dalszej czêci porozumienia Starostwem,
a
Miastem Dzierzgoñ reprezentowanym przez Zarz¹d w
osobach:
1. Kazimierz Szewczun
2. Stanis³awa Rosowska
zwanym w dalszej czêci porozumienia Miastem
w sprawie utrzymania bie¿¹cego dróg powiatowych
zamiejskich w roku 2002.

§7
1. Miasto w okresach kwartalnych przeka¿e Starostwu
informacjê rzeczowo-finansow¹ z wykonanych prac,
w celu rozliczenia przekazanych rodków w postaci
uwiarygodnionych kopii faktur oraz protoko³ów odbioru w terminie do 25 dnia po up³ywie kwarta³u.
2. W przypadku stwierdzenia przez Starostwo wykorzystania przez Miasto rodków wymienionych w § 2 w
sposób niezgodny z zasadami i celem wskazanym w
niniejszym porozumieniu w szczególnoci w § 1,5,6
Miasto zobowi¹zuje siê zwróciæ Starostwu w terminie 14 dni od wezwania wraz z nale¿nymi odsetkami
w ustawowej wysokoci.

§1

§8

W celu usprawnienia prac zwi¹zanych z utrzymaniem
dróg powiatowych zamiejskich Miasto przejmuje jako
zadanie zlecone w 2002 r. utrzymanie dróg powiatowych
na terenie Gminy Dzierzgoñ zgodnie z za³¹czonym wykazem (za³¹cznik Nr 1).

Starostwo zobowi¹zuje siê do delegowania swoich
przedstawicieli w pracach komisji przetargowych oraz
uczestniczenia ich w odbiorach robót w których zaanga¿owane by³y rodki finansowe Starostwa

§2
W roku 2002 na utrzymanie bie¿¹ce tych dróg Starostwo przeznaczy rodki finansowe w wysokoci:
30.000 z³ (s³ownie: trzydzieci tysiêcy z³otych) pochodz¹ce z subwencji drogowej powiatu.
§3
Kwota o której mowa w § 2 porozumienia, mo¿e ulec

§9
Starostwo udostêpni swoj¹ dokumentacjê przy rozwi¹zywaniu problemów technicznych oraz zobowi¹zuje
siê do udzielenia fachowego doradztwa.
§ 10
Wszelkie zmiany dotycz¹ce niniejszego porozumienia
wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci w
postaci aneksów podpisanych przez obie strony.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2739, 2740

 5172 

§ 11
Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla ka¿dej ze stron.
Starostwo
Zarz¹d Powiatu
Osoba Pe³ni¹ca Funkcjê
Organów Powiatu
R. Zdzieb³owski
Skarbnik Powiatu
H. Redlin

Miasto
Burmistrz
K. Szewczun
z up. Burmistrza
S. Rosowska
Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du

Za³¹cznik 1
do porozumienia Nr 7
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
Wykaz dróg powiatowych
zamiejskich na terenie Gminy Dzierzgoñ

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

D³ugoæ drogi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

09384
09385
09386
09387
09388
09389
09465
09508
09511
09513
09514

Dzierzgoñ  Pronie
Stare Pole – ¯u³awka Szt.  Dzierzgoñ
¯u³awka Szt.-Stalewo – Balewo.
Z³otnica  Jasna  Budzisz
Jasna – B¹gard  Nowiec
Stare Dolno – wiêty Gaj  Bagart
¯u³awka Szt.  Tropy Szt.
Miko³ajki Pomorskie  Balewo – Dzierzgoñ
Ramoty – Olszówka – Dzierzgoñ
Olszówka – Tywêzy
Tywêzy dr. 09508

2,84
12,899
2,109
6,23
10,627
0,772
2,984
5,64
5,575
2,60
3,95

OGÓ£EM:

56,226
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§4

POROZUMIENIE Nr 5/2002
zawarte w dniu 2 kwietnia 2002 r. w Sztumie
pomiêdzy Powiatem Sztumskim
reprezentowanym przez:

Starostwo zobowi¹zuje siê do przekazania rodków
finansowych na rzecz Gminy w cyklach kwartalnych w
terminie do 25 dnia drugiego miesi¹ca kwarta³u.

1. Osoba Pe³ni¹ca Funkcjê Organów Powiatu Sztumskiego  dzia³aj¹ca za Zarz¹d
Ryszard Zdzieb³owski
zwanym w dalszej czêci porozumienia Starostwem,
a
Gmin¹ Miko³ajki Pomorskie reprezentowan¹ przez Zarz¹d w osobach:
1. LUCJAN LEWANDOWSKI
2. ANDRZEJ PAWCZYÑSKI
zwanym w dalszej czêci porozumienia Gmin¹

Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina wykonywaæ bêdzie ni¿ej wymienione prace na drogach powiatowych zamiejskich tj:
 koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w po³owie skarp rowów przydro¿nych,
 wycinanie zaroli z rowów przydro¿nych,
 podcinanie koron drzew oraz odrostów przy drzewach,
 usuwanie przydro¿nych drzew stosownie do wydanych decyzji,
 usuwanie wiatro³omów,
 wykonywanie rowków odwadniaj¹cych w poboczach dróg,
 oczyszczanie (udra¿nianie) przepustów pod drogami i zjazdami,
 roboty porz¹dkowe na ulicach (teren zabudowy wsi),
 inne proste prace wskazane przez Starostwo.

w sprawie utrzymania bie¿¹cego dróg powiatowych
zamiejskich w roku 2002.
§1
W celu usprawnienia prac zwi¹zanych z utrzymaniem
dróg powiatowych zamiejskich Gmina przejmuje jako
zadanie zlecone w 2002 r. utrzymanie dróg powiatowych
na terenie Gminy Miko³ajki Pomorskie zgodnie z za³¹czonym wykazem (za³¹cznik Nr 1).
§2
W roku 2002 na utrzymanie bie¿¹ce tych dróg Starostwo przeznaczy rodki finansowe w wysokoci:
29.000 z³. (s³ownie: dwadziecia dziewiêæ tysiêcy z³otych)
pochodz¹ce z subwencji drogowej powiatu.
§3
Kwota o której mowa w § 2 porozumienia, mo¿e ulec
zwiêkszeniu po dokonaniu analizy bud¿etu za pierwsze
pó³rocze br.

§5

§6
rodki finansowe, o których mowa w § 2, wydatkowane bêd¹ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 199, poz. 773).
§7
1. Gmina w okresach kwartalnych przeka¿e Starostwu
informacjê rzeczowo-finansow¹ z wykonanych prac,
w celu rozliczenia przekazanych rodków w postaci
uwiarygodnionych kopii faktur oraz protoko³ów odbioru w terminie do 25 dnia po up³ywie kwarta³u.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. W przypadku stwierdzenia przez Starostwo wykorzystania przez Gminê rodków wymienionych w § 2 w
sposób niezgodny z zasadami i celem wskazanym w
niniejszym porozumieniu w szczególnoci w § 1,5,6
Gmina zobowi¹zuje siê zwróciæ Starostwu w terminie 14 dni od wezwania wraz z nale¿nymi odsetkami
w ustawowej wysokoci.
§8
Starostwo zobowi¹zuje siê do delegowania swoich
przedstawicieli w pracach komisji przetargowych oraz
uczestniczenia ich w odbiorach robót w których zaanga¿owane by³y rodki finansowe Starostwa.
§9

wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci w
postaci aneksów podpisanych przez obie strony
§ 11
Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla ka¿dej ze stron.
Starostwo
Zarz¹d Powiatu
Osoba Pe³ni¹ca Funkcjê
Organów Powiatu
R. Zdzieb³owski
Skarbnik Powiatu
H. Redlin

Starostwo udostêpni swoj¹ dokumentacjê przy rozwi¹zywaniu problemów technicznych oraz zobowi¹zuje
siê do udzielenia fachowego doradztwa.

Gmina
Wójt
L. Lewandowski
Z-ca Wójta
A. Pawczyñski

Za³¹cznik 1
do porozumienia Nr 5
z dnia 2 kwietnia 2002 r.

§ 10

Wykaz dróg powiatowych zamiejskich
na terenie Gminy Miko³ajki Pomorskie

Wszelkie zmiany dotycz¹ce niniejszego porozumienia

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

D³ugoæ drogi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

09492
09493
09500
09503
09504
09507
09508
09509
09510
09561
09562
09564

Ryjewo – Miko³ajki Pomorskie
Pierzchowice – Kwidzyn
Wilczego – Kamienna
Polaszki – Miko³ajki Pomorskie
Postolin – D¹brówka
Klecewko – Cierpiêta
Miko³ajki Pomorskie  Dzierzgoñ
Stary Targ – Balewo
Nowy Targ – Miko³ajki Pomorskie
Dworek – Jakubowi
Antonin – St¹¿ki
Balewo – Matule

7,059
3,03
2,6
4,498
3,395
2,426
8,23
4,496
4,9884
6,015
0,632
6,0

OGÓ£EM:

53,365
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§2

POROZUMIENIE Nr 4/2002
zawarte w dniu 2 kwietnia 2002 r.
w Sztumie pomiêdzy Powiatem Sztumskim
reprezentowanym przez:

W roku 2002 na utrzymanie bie¿¹ce tych dróg Starostwo przeznaczy rodki finansowe w wysokoci:
33.000 z³. (s³ownie: trzydzieci trzy tysi¹ce z³otych) pochodz¹ce z subwencji drogowej powiatu.

1. Osoba Pe³ni¹ca Funkcjê Organów Powiatu Sztumskiego  dzia³aj¹ca za Zarz¹d
Ryszard Zdzieb³owski
zwanym w dalszej czêci porozumienia Starostwem,
a
Gmin¹ Stary Dzierzgoñ reprezentowanym przez Zarz¹d
w osobach:
1. ROMAN KULPA- Przewodnicz¹cy Zarz¹du Gminy
2. ANTONI DOWNAROWICZ- Z-ca Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Gminy
zwanym w dalszej czêci porozumienia Gmin¹
w sprawie utrzymania bie¿¹cego dróg powiatowych
zamiejskich w roku 2002.
§1
W celu usprawnienia prac zwi¹zanych z utrzymaniem
dróg powiatowych zamiejskich Gmina przejmuje jako
zadanie zlecone w 2002 r. utrzymanie dróg powiatowych
na terenie Gminy Stary Dzierzgoñ zgodnie z za³¹czonym
wykazem (za³¹cznik Nr 1).

§3
Kwota o której mowa w § 2 porozumienia, mo¿e ulec
zwiêkszeniu po dokonaniu analizy bud¿etu za pierwsze
pó³rocze br.
§4
Starostwo zobowi¹zuje siê do przekazania rodków
finansowych na rzecz Gminy w cyklach kwartalnych w
terminie do 25 dnia drugiego miesi¹ca kwarta³u.
§5
Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina wykonywaæ bêdzie ni¿ej wymienione prace na drogach powiatowych zamiejskich tj:
 koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w po³owie skarp rowów przydro¿nych,
 wycinanie zaroli z rowów przydro¿nych,
 podcinanie koron drzew oraz odrostów przy drzewach,
 usuwanie przydro¿nych drzew stosownie do wydanych decyzji,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2741, 2742
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 usuwanie wiatro³omów,
 wykonywanie rowków odwadniaj¹cych w poboczach
dróg,
 oczyszczanie (udra¿nianie) przepustów pod drogami
i zjazdami,
 roboty porz¹dkowe na ulicach (teren zabudowy wsi),
 inne proste prace wskazane przez Starostwo po wczeniejszym uzgodnieniu pomiêdzy stronami.
§6
rodki finansowe, o których mowa w § 2, wydatkowane bêd¹ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 119, poz. 773).
§7
1. Gmina w okresach kwartalnych przeka¿e Starostwu
informacjê rzeczowo-finansow¹ z wykonanych prac,
w celu rozliczenia przekazanych rodków w postaci
uwiarygodnionych kopii faktur oraz protoko³ów odbioru w terminie do 25 dnia po up³ywie kwarta³u.
2. W przypadku stwierdzenia przez Starostwo wykorzystania przez Miasto rodków wymienionych w § 2 w
sposób niezgodny z zasadami i celem wskazanym w
niniejszym porozumieniu w szczególnoci w § 1,5,6
Miasto zobowi¹zuje siê zwróciæ Starostwu w terminie 14 dni od wezwania wraz z nale¿nymi odsetkami
w ustawowej wysokoci.

§8
Starostwo udostêpni swoj¹ dokumentacjê przy rozwi¹zywaniu problemów technicznych oraz zobowi¹zuje
siê do udzielenia fachowego doradztwa.
§9
Wszelkie zmiany dotycz¹ce niniejszego porozumienia
wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci w
postaci aneksów podpisanych przez obie strony
§ 10
Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla ka¿dej ze stron.
Starostwo
Zarz¹d Powiatu
Osoba Pe³ni¹ca Funkcjê
Organów Powiatu
R. Zdzieb³owski
Skarbnik Powiatu
H. Redlin

Gmina
Wójt
R. Kulpa
Z-ca Wójta
A. Downarowicz

Za³¹cznik 1
do porozumienia Nr 4
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
Wykaz dróg powiatowych zamiejskich
na terenie Gminy Stary Dzierzgoñ

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

D³ugoæ drogi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1708
09376
093787
09379
09381
09382
09383
09384
09560
09564
09565
09566

Od 526 do stacji PKP Mylice
Rychliwi – Latkowo
Protowo – Mylice
Najetki – Lubachowo
Pronie – Tabory
Lubachowo – Folwark
St.Miasto – Folwark
Dzierzgoñ  Pronie
Monostarzystka-Obrzynowo
Balewo- Malute
Malute – St. Dzierzgoñ
St. Dzierzgoñ  B¹dze

0,3
8,29
4,35
3,75
2,1
3,363
7,76
7,641
8,272
1,6
4,59
7,458

OGÓ£EM:

59,474

2742

§1

POROZUMIENIE Nr 3/2002
zawarte w dniu 2 kwietnia 2002 r.
w Sztumie pomiêdzy Powiatem Sztumskim
reprezentowanym przez:

W celu usprawnienia prac zwi¹zanych z utrzymaniem
dróg powiatowych zamiejskich Gmina przejmuje jako
zadanie zlecone w 2002 r. utrzymanie dróg powiatowych
na terenie Gminy Sztum zgodnie z za³¹czonym wykazem
(za³¹cznik Nr 1).
§2

1. Osoba Pe³ni¹ca Funkcjê Organów Powiatu Sztumskiego  dzia³aj¹ca za Zarz¹d
Ryszard Zdzieb³owski
zwanym w dalszej czêci porozumienia Starostwem,
a
Gmin¹ Sztum reprezentowanym przez Zarz¹d w osobach:
1. Burmistrz- Leszek Tabor
2. Z-ca Burmistrza  Zbigniew Zwolenkiewicz
zwanym w dalszej czêci porozumienia Gmin¹
w sprawie utrzymania bie¿¹cego dróg powiatowych
zamiejskich w roku 2002.

W roku 2002 na utrzymanie bie¿¹ce tych dróg Starostwo przeznaczy rodki finansowe w wysokoci:
25.000 z³. (s³ownie: dwadziecia piêæ tysiêcy z³otych)
pochodz¹ce z subwencji drogowej powiatu.
§3
Kwota o której mowa w § 2 porozumienia, mo¿e ulec
zwiêkszeniu po dokonaniu analizy bud¿etu za pierwsze
pó³rocze br.
§4
Starostwo zobowi¹zuje siê do przekazania rodków

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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finansowych na rzecz Gminy w cyklach kwartalnych w
terminie do 25 dnia drugiego miesi¹ca bie¿¹cego kwarta³u.
§5
Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina wykonywaæ bêdzie ni¿ej wymienione prace na drogach powiatowych zamiejskich w ramach rodków okrelonych
w § 2 tj:
 koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w po³owie skarp rowów przydro¿nych,
 wycinanie zaroli z rowów przydro¿nych,
 podcinanie koron drzew oraz odrostów przy drzewach,
 usuwanie przydro¿nych drzew stosownie do wydanych decyzji,
 usuwanie wiatro³omów,
 wykonywanie rowków odwadniaj¹cych w poboczach dróg,
 oczyszczanie (udra¿nianie) przepustów pod drogami i zjazdami,
 roboty porz¹dkowe na ulicach (teren zabudowy wsi),
 inne proste prace wskazane przez Starostwo.
§6
rodki finansowe, o których mowa w § 2, wydatkowane bêd¹ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76,
poz. 344).
§7
1. Gmina w okresach kwartalnych przeka¿e Starostwu
informacjê rzeczowo-finansow¹ z wykonanych prac,
w celu rozliczenia przekazanych rodków w postaci
uwiarygodnionych kopii faktur oraz protoko³ów odbioru w terminie do 25 dnia po up³ywie kwarta³u.
2. W przypadku stwierdzenia przez Starostwo wykorzystania przez Gminê rodków wymienionych w § 2 w
sposób niezgodny z zasadami i celem wskazanym w

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Starostwo zobowi¹zuje siê do delegowania swoich
przedstawicieli w pracach komisji przetargowych oraz
uczestnictwa ich w odbiorach robót w których zaanga¿owane by³y rodki finansowe Starostwa.
§9
Starostwo udostêpni swoj¹ dokumentacjê przy rozwi¹zywaniu problemów technicznych oraz zobowi¹zuje
siê do udzielenia fachowego doradztwa.
§ 10
Wszelkie zmiany dotycz¹ce niniejszego porozumienia
wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci w
postaci aneksów podpisanych przez obie strony
§ 11
Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla ka¿dej ze stron.
Starostwo
Zarz¹d Powiatu
Osoba Pe³ni¹ca Funkcjê
Organów Powiatu
R. Zdzieb³owski
Skarbnik Powiatu
H. Redlin

Gmina
Burmistrz Miasta i Gminy
L. Tabor
Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy
Z. Zwolenkiewicz
Skarbnik Miasta i Gminy
F. Miêtkowska
Za³¹cznik 1
do porozumienia Nr 3
z dnia 2 kwietnia 2002 r.

Wykaz dróg powiatowych zamiejskich
na terenie Gminy Sztum
D³ugoæ drogi

D¹brówka Malb. – Sztum
Malbork-Koniecwa³d
dojazd do PKP Gociszewo
Unice-Sztumskie Pole
Piek³o  Mi³oradz
dojazd do PKP Sztumska Wie
Sztum – Watkowice
Postolin – Klecewka
Polaszki – Miko³ajki Pomorskie
Postolin – D¹brówka
Sztum – Kalwa

6,553
6,352
0,647
6,143
1,723
0,602
5,8
1,3
2,4
3,0
5,67

OGÓ£EM:

45,694

2743
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 25 lipca 2002 r.
pomiêdzy
Gmin¹ Wiejsk¹ Skórcz reprezentowan¹ przez:
Wójta Erwina Maki³ê
Zastêpcê Wójta Andrzeja Klina
Cz³onka Zarz¹du Gminy Jana B³aszczyka
Cz³onka Zarz¹du Gminy Antoniego Flisika

§8

Nazwa drogi

Numer drogi
09470
09471
09472
09474
09476
09498
09501
09502
09503
09504
09505

niniejszym porozumieniu w szczególnoci w § 1,5,6
Gminê zobowi¹zuje siê zwróciæ Starostwu w terminie 14 dni od wezwania wraz z nale¿nymi odsetkami
w ustawowej wysokoci.

Cz³onka Zarz¹du Gminy Józefa Ollera
Cz³onka Zarz¹du Gminy Zygfryda Szwedê
a
Gmin¹ Miejsk¹ Skórcz
reprezentowan¹ przez
Burmistrza Alojzego Koseckiego
Zastêpcê Burmistrza Franciszka Mielewskiego
Cz³onka Zarz¹du Miasta Andrzeja Bunikowskiego
Cz³onka Zarz¹du Miasta Piotra Miko³ajskiego
W trybie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

morz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) zawarto porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Intencj¹ zawartego porozumienia jest ustalenie zasad
uczestnictwa Gminy Wiejskiej Skórcz we wspó³w³asnoci realizowanej inwestycji Budowa oczyszczalni cieków i kanalizacji sanitarnej w Skórczu, rozliczenia miêdzy wspó³w³acicielami kosztów tej inwestycji w czêci
dotycz¹cej oczyszczalni cieków oraz zasad rozliczania
kosztów jej przys z³ej eksploatacji.
§2
W celu wykonania powy¿szego
ska Skórcz partycypowaæ bêdzie
oczyszczalni cieków realizowanej
Skórcz proporcjonalnie do iloci
cieków.

Poz. 2743
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zadania Gmina Wiejw kosztach budowy
przez Gminê Miejsk¹
planowanego zrzutu

§3
Podstaw¹ do rozliczenia kosztów budowy oraz eksploatacji oczyszczalni cieków bêd¹ koszty poniesione przez
Gminê Miejsk¹ Skórcz przy realizacji tej inwestycji wg
zestawienia kosztów zawartych w za³¹czniku nr 1*.
§4
Planowana iloæ cieków z terenu Gminy Wiejskiej
Skórcz wyniesie 1/3 przepustowoci oczyszczalni. Aktualna zdolnoæ przerobu wynosi 540 m3 na dobê a maksymalna 800 m3.
§5
Gmina Wiejska Skórcz zobowi¹zuje siê pokryæ 1/3 czêæ
kosztów poniesionych przy budowie oczyszczalni.
§6
Na koszty budowy sk³adaj¹ siê równie¿ wydatki zwi¹zane z cen¹ nabycia gruntu o obszarze 0,1832 ha, op³ata
jednorazowa i coroczna za wy³¹czenie gruntów z produkcji rolnej, zwrot po¿yczek i kredytów wraz z odsetkami
oraz koszty dokumentacji technicznej i obs³ugi realizowanej inwestycji.
§7
Gmina Wiejska Skórcz wp³aci na konto Gminy Miejskiej Skórcz w terminie do dnia 30.08.2002 r. kwotê
316.875 z³ sk³adaj¹c¹ siê z 1/3 czêci kosztów poniesionych przez Gminê Miejsk¹ Skórcz z w³asnych rodków w
latach 2000  2001 i planowanych do poniesienia w roku
2002 przy budowie oczyszczalni oraz zap³aconych przez
ni¹ odsetek od po¿yczki w okresie od miesi¹ca padziernika 2001 do 30.06.2002 r. wyliczonych wg za³¹czników
nr 2 i nr 3 do porozumienia*.
§8
Gmina Wiejska Skórcz zwracaæ bêdzie Gminie Miejskiej
Skórcz 1/3 czêæ kwot sp³acanych po¿yczek wraz z odsetkami zaci¹gniêtymi na sfinansowanie inwestycji, zgodnie z za³¹czonym harmonogramem sp³at. W przypadku
umorzenia czêci po¿yczki przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej ulegnie stosownemu zmniejszeniu zobowi¹zanie zawarte w niniejszym paragrafie porozumienia.
*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.

§9
W przypadku koniecznoci zaci¹gniêcia kredytu na sfinansowanie w/w zadania, Gmina Wiejska Skórcz zobowi¹zuje siê, do zwrotu 1/3 czêci kwot sp³acanego kredytu wraz z odsetkami na rzecz Gminy Miejskiej Skórcz.
Z tym zastrze¿eniem, i¿ wysokoæ zwracanego kapita³u
nie mo¿e przekroczyæ kwoty 140.000 z³ Gmina Miejska
zobowi¹zuje siê przedstawiæ drugiej stronie treæ umowy kredytowej oraz harmonogram sp³at. Hipoteczne zabezpieczenie tego kredytu nast¹pi na nieruchomociach
stanowi¹cych wspó³w³asnoæ obu gmin.
§ 10
Warunkiem dopuszczenia Gminy Wiejskiej Skórcz do
wspó³w³asnoci budowanego obiektu oczyszczalni cieków bêdzie wywi¹zanie siê przez ni¹ z postanowieñ § 7
porozumienia. Koszty notarialne ustanowienia wspó³w³asnoci nieruchomoci, o której mowa w porozumieniu
poniesie Gmina Wiejska Skórcz.
§ 11
1. Nale¿noæ za dostarczone sieci¹ kanalizacyjn¹ cieki
z terenu Gminy Wiejskiej Skórcz bêdzie op³acana przez
ni¹ w oparciu o wskazania licznika zainstalowanego odrêbnie.
2. Koñcowe rozliczenie kosztów eksploatacji oczyszczalni dokonywane bêdzie po zakoñczeniu roku bud¿etowego proporcjonalnie do dokonanego zrzutu.
§ 12
W przypadku koniecznoci rozbudowy oczyszczalni
cieków powy¿ej jej maksymalnej mocy przerobowej
wynosz¹cej 800 m3/dobê, zwi¹zanej ze zwiêkszeniem iloci dostarczanych cieków przez Gminê Wiejsk¹ Skórcz,
Gmina ta pokryje w ca³oci koszty rozbudowy.
§ 13
Wszelkie zobowi¹zania publiczno-prawne strony ponosiæ bêd¹ proporcjonalnie do wielkoci posiadanego
udzia³u we wspó³w³asnoci.
§ 14
Ka¿dy ze wspó³w³acicieli jest obowi¹zany do wspó³dzia³ania w zarz¹dzie nieruchomoci wspólnej, o której
mowa w § 1 porozumienia.
§ 15
Zarz¹d Gminy Skórcz oraz Zarz¹d Miasta Skórcz ustalaj¹, ¿e zarz¹d nieruchomoci¹ wspóln¹ sprawowany
bêdzie przez Zarz¹d Miasta Skórcz, zwany w dalszym ci¹gu porozumienia zarz¹dc¹.
§ 16
Zarz¹dca sprawowaæ bêdzie zarz¹d poprzez podejmowanie czynnoci zwyk³ego zarz¹du:
1) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ nieruchomoci i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia,
2) zawierania umów,
3) p³acenia podatków i innych danin publicznych.
§ 17
Do dokonywania czynnoci przekraczaj¹cych zakres
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zwyk³ego zarz¹du (inwestycje, modernizacje) wymagana
jest zgoda obu wspó³w³acicieli.
§ 18
1. Zarz¹dca przedstawiaæ bêdzie Zarz¹dowi Gminy Skórcz
roczne rachunki z zarz¹du w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku, po up³ywie poprzedniego roku kalendarzowego.
2. Rachunki, o których mowa w ust. 1 powinny zawieraæ
opracowania liczbowe (bilans) a tak¿e niezbêdne dane
opisowe uzupe³nione w miarê potrzeby dodatkowymi
wyjanieniami.
§ 19
Zawarte porozumienie bêdzie podstaw¹ podjêcia przez
Rady obu Gmin uchwa³ w przedmiocie wspó³w³asnoci
nieruchomoci.
§ 20
Wykonanie porozumienia powierza siê Zarz¹dom obu
Gmin.
§ 21
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Gminy Skórcz
Wójt
E. Maki³a
Zastêpca Wójta
A. Klin
Cz³onek Zarz¹du
J. B³aszczyk
Cz³onek Zarz¹du
A. Flisik
Cz³onek Zarz¹du
J. Oller
Cz³onek Zarz¹du
Z. Szweda

Zarz¹d Miasta Skórcz
Burmistrz
A. Kosecki
Zastêpca Burmistrza
F. Mielewski
Cz³onek Zarz¹du
A. Bunikowski
Cz³onek Zarz¹du
P. Miko³ajski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

1. Ustala dochody bud¿etu powiatu starogardzkiego na
rok 2002 w wysokoci 60.123.502 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
2. Ustala wydatki bud¿etu powiatu starogardzkiego na rok
2002 w wysokoci 60.839.502 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2*.
3. Ustala przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem
deficytu bud¿etu powiatu starogardzkiego na 2002 rok
w nastêpuj¹cych wielkociach:
a) przychody w wysokoci 2.340.000 z³. jako ród³o pokrycia deficytu w bud¿ecie,
b) rozchody w wysokoci 1.624.000 z³. na sp³atê kredytów zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
§2
1. Ustala plan finansowy dochodów i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
2. Ustala dotacje na zadania wykonywane w drodze porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego w:
a) dzia³ 600 rozdzia³ 60014 w wysokoci 475.000 z³,
b) dzia³ 750 rozdzia³ 75020 w wysokoci 140.790 z³,
c) dzia³ 801 rozdzia³ 80130 w wysokoci 116.000 z³.
3. Ustala dotacjê podmiotow¹ w:
a) dzia³ 801 rozdzia³ 80120 dla Starogardzkiego Autonomicznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w wysokoci  123.100 z³,
b) dzia³ 801 rozdzia³ 80120 dla Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego WIEDZA w wysokoci
 132.200 z³ oraz w dziale 801 rozdzia³ 80133 w wysokoci 168.600 z³,
c) dzia³ 801 rozdzia³ 80120 dla Zaocznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych VERBUM w wysokoci  53.500 z³,
d) dzia³ 801 rozdzia³ 80130 dla Liceum Ekonomicznego dla Doros³ych NAUKA w wysokoci  36.400 z³.
§3
Tworzy ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ na wydatki nieprzewidziane w kwocie 91.530 z³.
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§4

UCHWA£A Nr XXXVII/212/2002
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 1 lutego 2002 r.

Tworzy rezerwê celow¹ w kwocie 362.700 z³ na:
a) uruchomienie  wznowienie lokalnej kolei szynowej w
wysokoci 30.000 z³,
b) sytuacje kryzysowe w powiecie starogardzkim w wysokoci 292.700 z³,
c) dotacje z bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacjê zadañ publicznych powiatu
w wysokoci 40.000 z³.

w sprawie bud¿etu Powiatu Starogardzkiego na rok
2002.
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d. art. 55 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592) art. 109, 110
ust. 1, art. 119, 121, 124 ust. 1 i 2 art. l28 i art. 134 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 ze zm.), art. 8, 9 oraz art. 10
ustawy z dnia 14 grudnia 1998 r. o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 150 poz. 983 z
pón. zm.), art. 41 i 128 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2000 r.
Nr 100, poz. 1086 ze zm.) oraz art. 401, 402, 405, 406 i 407
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i kszta³towaniu rodowiska
(Dz. U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196, ze zm.). Rada Powiatu
Starogardzkiego uchwala, co nastêpuje:

§5
Ustala plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie
z za³¹cznikiem nr 5*.
§6
Ustala plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.

*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§7

§1

Ustala przychody i wydatki rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*.

Ustala siê Zasady czêciowego zwalniania rodziców
i opiekunów prawnych z obowi¹zku zwrotu wydatków
bie¿¹cych ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuñczo  wychowawczej, stanowi¹ce za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.

§8
Ustala przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych oraz wielkoæ i zakres dotacji przedmiotowych
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*.
§9
Ustala plan finansowo  rzeczowy inwestycji wieloletnich zgodnie z za³¹cznikiem nr 9*.
§ 10
Przyjmuje prognozê d³ugu Powiatu Starogardzkiego
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10*.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Starogardzkiego
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
P. Prabucki

§ 11
Upowa¿nia Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach danego dzia³u,
2) lokowania rodków bud¿etowych na tetminowych rachunkach bankowych, w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu powiatu, o ile zaproponuj¹
korzystniejsze warunki oprocentowania,
3) przekazania niektórych uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków,
4) zaci¹gania po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków do kwoty 3.000.000 z³,
5) zaci¹gania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z realizacji inwestycji wieloletnich do wysokoci 3.160.000 z³. okrelonych w za³¹czniku nr 9*.
§ 12
Wysokoæ sumy, do której Zarz¹d Powiatu mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania wynikaj¹ce z realizacji zadañ bie¿¹cych okrela siê do 1.000.000 z³.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2002 oraz podlega og³oszeniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
P. Prabucki

2745
UCHWA£A Nr XXXVII/240/2002
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie zasad czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at za pobyt dziecka w placówkach
opiekuñczo  wychowawczych prowadzonych przez powiat.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578
z pón. zm.), art. 33k ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U z 1998 r. Nr 64 poz. 414
z pón. zm.), Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co
nastêpuje:
*) Za³¹czników Nr 7-10 nie publikuje siê.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVII/240/2002
z dnia 1 lutego 2002 r.
Rady Powiatu Starogardzkiego
Zasady czêciowego
lub ca³kowitego zwalniania rodziców
z op³at za pobyt dziecka w placówkach
opiekuñczo  wychowawczych
prowadzonych przez powiat
1. a) Osoby, którym z racji nie osi¹gania dochodów ustalonych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64
poz. 414 z pón. zm.) przys³uguje prawo do uzyskania
wiadczeñ z pomocy spo³ecznej przy wystêpuj¹cej jednoczenie jednej z dysfunkcji wymienionej w pkt 3 s¹
ca³kowicie zwolnione od obowi¹zku odp³atnoci za
pobyt dziecka w placówce opiekuñczo  wychowawczej
b) Wniosek o zwolnienie osoby zobowi¹zanej do ponoszenia odp³atnoci za pobyt dziecka w placówce
opiekuñczo  wychowawczej nale¿y sk³adaæ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd., który po zaopiniowaniu przez dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd. rozpatruje Zarz¹d Powiatu w Starogardzie Gd.
c) Ustalone w niniejszej uchwale zasady nie dotycz¹
dzieci umieszczonych w placówce opiekuñczo  wychowawczej na podstawie postanowienia s¹du, w
którym to postanowieniu ustalono wysokoæ odp³atnoci za pobyt dziecka w danej placówce.
2. Osoby zobowi¹zane do ponoszenia kosztów pobytu
dziecka w placówce opiekuñczo  wychowawczej w
zakresie zwrotu wydatków bie¿¹cych ponoszonych na
utrzymanie dziecka s¹ zwalniane z tego obowi¹zku w
razie spe³nienia kryterium dochodowego ustalonego
w poni¿szej tabeli.
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Poz. 2745

do 406

Procent wysokoci wydatków bie¿¹cych ponoszonych przez
rodziców naturalnych na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuñczo - wychowawczej
0%

407-507

10%

508-609

20%

610-710

35%

711-811

50%

Wysokoæ dochodu przypadaj¹ca na jednego cz³onka
rodziny – w z³otych netto

812-912

60%

913-1013

80%

powy¿ej 1014

100%

3. Za dysfunkcje nale¿y uznaæ:
1) niepe³nosprawnoæ,
2) bezrobocie,
3) ca³kowita niezdolnoæ do pracy,
4) bezdomnoæ,
5) d³ugotrwa³a choroba,
6) klêska ¿ywio³owa lub ekologiczna,
7) alkoholizm lub narkomania,
8) wielodzietnoæ,
9) pobyt w zak³adzie karnym,
10) bezradnoæ w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

2746
UCHWA£A Nr XXXVII/241/2002
Rady Powiatu w Starogardzie Gd.
z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Powiatu Starogardzkiego z tytu³u nale¿noci za pobyt dzieci w rodzinach zastêpczych oraz placówkach opiekuñczo  wychowawczych prowadzonych przez Powiat Starogardzki przys³uguj¹cych od rodziców naturalnych.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.
578 z pón. zm.) art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1998 r.
z pón. zm.) , Rada Powiatu w Starogardzie Gd., uchwala
co nastêpuje:
§1
Ustala siê Zasady i tryb umarzania wierzytelnoci Powiatu Starogardzkiego z tytu³u nale¿noci za pobyt dzieci
w rodzinach zastêpczych oraz w placówkach opiekuñczo
 wychowawczych prowadzonych przez Powiat Starogardzki przys³uguj¹cych od rodziców naturalnych  stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Starogardzkiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
P. Prabucki

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVII/241/2002
Rady Powiatu w Starogardzie Gd.
z dnia 1 lutego 2002 r.
Zasady i tryb umarzania wierzytelnoci
Powiatu Starogardzkiego z tytu³u nale¿noci
za pobyt dzieci w rodzinach zastêpczych
oraz w placówkach opiekuñczo  wychowawczych
prowadzonych przez Powiat Starogardzki
przys³uguj¹cych od rodziców naturalnych
1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Starogardzie Gd. w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿e wystêpowaæ do Zarz¹du Powiatu z
wnioskiem o umorzenie wierzytelnoci z tytu³u pobytu
dziecka w rodzinie zastêpczej lub placówce opiekuñczo  wychowawczej przys³uguj¹cych od rodziców
naturalnych.
2. Za szczególne przypadki uzasadniaj¹ce umorzenie wierzytelnoci uwa¿a siê:
1) nie osi¹ganie przez osobê zobowi¹zan¹ kryterium
dochodowego, o którym mowa w art. 4 ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. Nr 64 poz. 414 ze zm.) po³¹czone z wystêpowaniem jednej z nastêpuj¹cych dysfunkcji w rozumieniu tej ustawy tj.:
a) niepe³nosprawnoæ,
b) bezrobocie,
c) ca³kowita niezdolnoæ do pracy,
d) bezdomnoæ,
e) d³ugotrwa³a choroba,
f) klêska ¿ywio³owa lub ekologiczna,
g) alkoholizm lub narkomania,
h) wielodzietnoæ,
i) pobyt w zak³adzie karnym,
j) bezradnoæ w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
2) sytuacjê w której zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
3. Umorzenie mo¿e nast¹piæ na wniosek zainteresowanego.
4. Umorzenie zaleg³ych nale¿noci pieniê¿nych mo¿e
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nast¹piæ po uprzednim wyczerpaniu procedury polegaj¹cej na ro z³o¿eniu p³atnoci na raty lub odroczeniu
p³atnoci tych nale¿noci.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie
Gd. po otrzymaniu stosownego wniosku wystêpuje do
Orodka Pomocy Spo³ecznej w³aciwego wed³ug miejsca zamieszkania rodziców biologicznych o przeprowadzenie wywiadu rodowiskowego.
6. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Starogardzie Gd. informuje wnioskodawcê o sposobie za³atwienia wniosku o umorzenie wierzytelnoci w
terminie 14 dni od daty otrzymania stosownej decyzji
Zarz¹du Powiatu.

2747
UCHWA£A Nr XXXIX/253/2002
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 10 kwietnia 2002 r.
zmieniaj¹ca za³¹cznik Nr 1 (tj. zasady czêciowego lub
ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at za pobyt dziecka w placówkach opiekuñczo  wychowawczych prowadzonych przez powiat) do Uchwa³y Nr XXXVII/240/
2002 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1 lutego
2002 r.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1592), art. 33k ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64
poz. 414 z pón. zm.), Rada Powiatu Starogardzkiego,
uchwala co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XXXVII/240/2002 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie zasad czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at za
pobyt dziecka w placówkach opiekuñczo  wychowawczych prowadzonych przez powiat, uzupe³nia siê za³¹cznik Nr 1 uwzglêdniaj¹c osoby samotnie gospodaruj¹ce,
a zobowi¹zane do ponoszenia op³at za pobyt dziecka w
placówce opiekuñczo  wychowawczej prowadzonej
przez powiat.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVII/240/2002
z dnia 1 lutego 2002 r.
Rady Powiatu Starogardzkiego
Zasady czêciowego
lub ca³kowitego zwalniania rodziców
z op³at za pobyt dziecka w placówkach
opiekuñczo  wychowawczych
prowadzonych przez powiat
1. a) Osoby, którym z racji nie osi¹gania dochodów ustalonych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64
poz. 414 z pón. zm.) przys³uguje prawo do uzyskania
wiadczeñ z pomocy spo³ecznej przy wystêpuj¹cej jednoczenie jednej z dysfunkcji wymienionej w pkt 3 s¹
ca³kowicie zwolnione od obowi¹zku odp³atnoci za
pobyt dziecka w placówce opiekuñczo  wychowawczej
b) Wniosek o zwolnienie osoby zobowi¹zanej do ponoszenia odp³atnoci za pobyt dziecka w placówce
opiekuñczo  wychowawczej nale¿y sk³adaæ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd., który po zaopiniowaniu przez dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd. rozpatruje Zarz¹d Powiatu w Starogardzie Gd.
c) Ustalone w niniejszej uchwale zasady nie dotycz¹
dzieci umieszczonych w placówce opiekuñczo  wychowawczej na podstawie postanowienia s¹du, w
którym to postanowieniu ustalono wysokoæ odp³atnoci za pobyt dziecka w danej placówce.
2. Osoby zobowi¹zane do ponoszenia kosztów pobytu
dziecka w placówce opiekuñczo  wychowawczej w
zakresie zwrotu wydatków bie¿¹cych ponoszonych na
utrzymanie dziecka s¹ zwalniane z tego obowi¹zku w
razie spe³nienia kryterium dochodowego ustalonego
w poni¿szej tabeli.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
P. Prabucki
Wysokoæ dochodu przypadaj¹ca na jednego cz³onka
rodziny – w z³otych netto
do 446

Procent wysokoci wydatków bie¿¹cych ponoszonych przez
rodziców naturalnych na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuñczo - wychowawczej
0%

447-597

5%

598-648

10%

649-849

15%

850-1050

25%

1051-1301

35%

1302-1502

50%

1503-1703

65%

1704-1904

75%

1905-2205

85%

powy¿ej 2206

100%

Poz. 2748, 2749, 2750, 2751
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UCHWA£A Nr XLII/334/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 23 marca 2002 r.

UCHWA£A Nr XLII/437/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 28 sierpnia 2002 r.

w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Miasta i Gminy
w Sztumie z wykonania bud¿etu za 2001 rok.

w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg
gminnych oraz nadania jej nazwy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13
poz. 74 z pón. zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu za
rok 2001 Rada Miejska przyjmuje sprawozdanie z wykonania bud¿etu i udziela Zarz¹dowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytu³u.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak

2749
UCHWA£A Nr XLII/436/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg
gminnych oraz nadania jej nazwy.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) Rada Miejska
w Starogardzie Gdañskim uchwala co nastêpuje:
§1
Ulicy o znaczeniu lokalnym, po³o¿onej na terenie Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdañskim, na dzia³kach oznaczonych nr 446/5 i446/7 obrêb 13 w rejonie ulicy Kolejowej nadaje siê nazwê ul. Ma³gorzaty Hillar i status drogi
publicznej oraz zalicza j¹ do kategorii dróg gminnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Starogardzie Gdañskim
S. Milewski

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz 838 ze zm.) Rada Miejska
w Starogardzie Gdañskim uchwala co nastêpuje:
§1
Ulicy o znaczeniu lokalnym, po³o¿onej na terenie Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdañskim, na dzia³kach oznaczonych nr 51/7, 51/8, 51/9 i 51/10 obrêb 32 w rejonie
ulicy Skonej nadaje siê nazwê ul. Kasztanowa i status
drogi publicznej oraz zalicza j¹ do kategorii dróg gminnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Starogardzie Gdañskim
S. Milewski

2751
UCHWA£A Nr XLII/438/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie okrelenia trybu postêpowania o udzielenie
dotacji z bud¿etu Gminy Miejskiej Starogard Gdañski
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 118 ust. 3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 pón. zm.) Rada Miejska Starogardu
Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê tryb postêpowania przy udzielaniu dotacji z bud¿etu Gminy Miejskiej Starogard Gdañski dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku, realizuj¹cych
zadania Gminy Miejskiej Starogard Gdañski, sposób ich
rozliczania oraz kontroli wykonywania zadañ, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Starogardzie Gdañskim.
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§3
Traci moc Uchwa³a Nr XVII/186/2000 Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie okrelenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji z
bud¿etu Gminy Miejskiej Starogard Gdañski podmiotom
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele
publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLII//2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
Tryb postêpowania przy udzielaniu dotacji z bud¿etu
Gminy Miejskiej Starogard Gdañski
dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych
w celu osi¹gniêcia zysku, realizuj¹cych zadania
Gminy Miejskiej Starogard Gdañski, sposób ich
rozliczania oraz kontroli wykonywania zadañ
§1
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) Gminie  rozumie siê przez to Gminê Miejsk¹ Starogard Gdañski,
2) Radzie  rozumie siê przez to Radê Miejsk¹ Starogardu Gdañskiego,
3) Zarz¹dzie  rozumie siê przez to Zarz¹d Miejski w Starogardzie Gdañskim,
4) Urzêdzie  rozumie siê przez to Urz¹d Miejski w Starogardzie Gdañskim,
5) merytorycznym wydziale i samodzielnym stanowisku
Urzêdu  rozumie siê przez to w³aciwy czyli realizuj¹cy zadania okrelone w regulaminie organizacyjnym
Urzêdu, wydzia³ i samodzielne stanowisko Urzêdu,
6) Pe³nomocniku  rozumie siê przez to Pe³nomocnika
Zarz¹du Miejskiego w Starogardzie Gdañskim do
spraw Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Uzale¿nieñ,
7) podmiocie  rozumie siê przez to podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cy w celu osi¹gniêcia zysku,
8) dotacji  rozumie siê przez to rodki finansowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie przez
Gminê projektów zg³oszonych przez podmioty, obejmuj¹cych zadania w³asne Gminy i zgodnych z potrzebami jej mieszkañców,
9) jawnoci postêpowania  rozumie siê przez to co najmniej podanie do publicznej wiadomoci w lokalnej
prasie og³oszenia o mo¿liwoci sk³adania ofert projektów, o z³o¿onych ofertach projektów, dokonanym
wyborze
10) najkorzystniejszej ofercie  rozumie siê przez to ofertê z najni¿sz¹ cen¹ albo ofertê, która przedstawia naj-

korzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnosz¹cych siê do przedmiotu zamówienia, w szczególnoci
kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalnoci oraz terminu wykonania.
§2
Z bud¿etu Gminy mog¹ byæ udzielone dotacje na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, zgodnych z potrzebami jej
mieszkañców i priorytetami ustalonymi przez Radê, a w
szczególnoci dotycz¹cych:
1) promocji i rozwoju miasta,
2) przeciwdzia³ania uzale¿nieniom i patologiom spo³ecznym,
3) edukacji publicznej,
4) wypoczynku dzieci i m³odzie¿y,
5) kultury i sztuki,
6) kultury fizycznej i turystyki,
7) ochrony zdrowia,
8) pomocy spo³ecznej,
9) ekologii i ochrony rodowiska,
10) porz¹dku publicznego.
§3
Podmioty uczestnicz¹ce w opiniowaniu projektów
i udzielaniu dotacji:
1) Rada i jej komisje w zakresie wytyczania polityki spo³ecznej i finansowej Gminy, w zakresie podejmowania
decyzji o priorytetach dzia³alnoci w sferze wspó³pracy z podmiotami oraz uchwalania rodków finansowych na te zadnia w bud¿ecie Gminy, a tak¿e w zakresie uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
2) Zarz¹d w zakresie realizacji polityki Rady, dysponowania rodkami w ramach bud¿etu Gminy, ustalania wielkoci dotacji i jej przyznawania oraz kontroli rozliczeñ
i sprawozdañ merytorycznych z realizacji zadañ zleconych do wykonywania podmiotom,
3) komisje Rady w zakresie opiniowania projektów i proponowania wielkoci dotacji,
4) Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania projektów na realizacjê gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych, proponowania wielkoci
dotacji oraz opiniowania sprawozdañ merytorycznych
i finansowych z realizacji dotowanych projektów,
5) wydzia³y i samodzielne stanowiska Urzêdu, w zakresie organizowania i koordynowania bie¿¹cych kontaktów pomiêdzy organami Gminy a podmiotami oraz w
zakresie kompetencji okrelonych uchwa³¹, w tym proponowania Zarz¹dowi wielkoci dotacji, kontroli oraz
zatwierdzania rozliczeñ i sprawozdañ merytorycznych
z realizacji dotowanych projektów,
6) Pe³nomocnik w zakresie organizowania i koordynowania zadañ przez podmioty realizuj¹ce gminny program
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
oraz w zakresie kompetencji okrelonych uchwa³¹, w
tym proponowania Zarz¹dowi wielkoci dotacji, kontroli oraz zatwierdzania rozliczeñ i sprawozdañ merytorycznych z realizacji dotowanych projektów.
§4
1. Podmioty podejmuj¹ce siê realizacji zadañ w³asnych
Gminy traktowane s¹ na zasadzie równoprawnego partnerstwa.
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2. Wybór podmiotu realizuj¹cego zadanie nastêpuje w
trybie jawnym poprzez wybór najkorzystniejszej oferty projektu podmiotu w zakresie realizacji zadañ Gminy, gwarantuj¹cej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczêdny i terminowy.
§5
1. Zarz¹d og³asza w lokalnej prasie o mo¿liwoci sk³adania ofert projektów.
2. Og³oszenie okrela:
1) dziedziny i obszary ¿ycia spo³ecznego Gminy, którego oferty mog¹ dotyczyæ,
2) miejsce i termin sk³adania ofert,
3) wymagania formalne dla wniosku,
4) termin rozpatrzenia ofert.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, winien zawieraæ w szczególnoci:
1) nazwê i szczegó³owy opis projektu, cele projektu,
harmonogram dzia³añ, dane o wspó³realizatorach,
kalkulacjê (zestawienie dochodów i ich róde³ oraz
wydatków, w tym planowanej kwoty dotacji z bud¿etu Gminy i cel jej wykorzystania),
2) dokumenty okrelaj¹ce status prawny podmiotu.
§6
1. Oferty projektów realizowanych przez ca³y rok rozpatrywane s¹ do dnia 30 listopada roku poprzedzaj¹cego rok realizacji projektu.
2. Oferty pozosta³ych projektów rozpatrywane s¹ w ci¹gu 30 dni od dnia uchwalenia bud¿etu Gminy, z wyj¹tkiem ofert projektów, których termin realizacji przypada w okresie obowi¹zywania projektu uchwa³y bud¿etowej Gminy. Oferty te rozpatrywane s¹ nie póniej ni¿
jeden miesi¹c przed terminem realizacji projektu.
§7
1. Merytoryczne wydzia³y i samodzielne stanowiska Urzêdu dokonuj¹ wstêpnego sprawdzenia ofert i przedstawiaj¹ je w³aciwym komisjom Rady.
2. Pe³nomocnik dokonuje wstêpnego sprawdzenia ofert
na realizacjê zadañ gminnego programu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przedstawia je Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdañskim.
3. Merytoryczny wydzia³, samodzielne stanowisko Urzêdu, Pe³nomocnik, przedstawia Zarz¹dowi zaopiniowane projekty wraz z propozycj¹ wysokoci dotacji.
§8
Dotacje nie bêd¹ udzielane:
1) na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej podmiotu,
2) na realizacjê zadañ ju¿ finansowanych ze rodków bud¿etu Gminy,
3) na zakupy inwestycyjne i remonty, realizacja których
nie jest integraln¹ czêci¹ zg³oszonego projektu,
4) przez okres co najmniej 2 lat podmiotom, które nie
wykona³y i nie rozliczy³y siê z Urzêdem z podjêtych
wczeniej zobowi¹zañ w okrelonym w umowie terminie.
§9
Komisja opiniuj¹c projekt i proponuj¹c wysokoæ dotacji oraz Zarz¹d przyznaj¹c dotacjê kieruj¹ siê w szczególnoci:

Dziennik Urzêdowy
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1) merytoryczn¹ wartoci¹ projektu, jego zbie¿noci¹ z
hierarchi¹ potrzeb i zadañ Gminy,
2) korzyciami p³yn¹cymi dla mieszkañców Gminy,
3) kosztami projektu, w tym wysokoci¹ wk³adu w³asnego podmiotu i udzia³u innych róde³ finansowania,
4) perspektywami kontynuacji projektu i potencjalnymi
ród³ami jego dalszego finansowania,
5) dokonaniami i dowiadczeniem podmiotu w realizacji
podobnych przedsiêwziêæ,
6) dotychczasow¹ wspó³prac¹ podmiotu z organami
Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi,
7) wspó³prac¹ z innymi instytucjami publicznymi,
8) zgodnoci¹ celów projektu z celami statutowymi podmiotu.
§ 10
O decyzji Zarz¹du informuje siê pisemnie wszystkie
podmioty, które z³o¿y³y projekty oraz opiniê publiczn¹ za
porednictwem lokalnej prasy.
§ 11
1. Sposób i terminy przekazania dotacji oraz ich rozliczania okrela umowa zawarta pomiêdzy Zarz¹dem a podmiotem.
2. Umowa zawiera w szczególnoci:
1) nazwê projektu,
2) szczegó³owe zadania, do których wykonania podmiot zobowi¹zuje siê przy realizacji projektu,
3) czas realizacji projektu,
4) cel i wysokoæ dotacji,
5) sposób i terminy przekazania dotacji,
6) datê i sposób rozliczenia finansowego, w tym otrzymanej dotacji oraz sprawozdania merytorycznego z
realizacji projektu,
7) sposób kontroli wykonania projektu,
8) zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej czêci.
§ 12
Dotacja przyznawana jest na okres nie d³u¿szy ni¿ jeden rok kalendarzowy.
§ 13
1. Podmiot, który otrzyma³y dotacjê jest zobowi¹zany
do z³o¿enia sprawozdania merytorycznego i finansowego w terminie okrelonym w umowie.
2. Sprawozdanie, podpisane przez osobê upowa¿nion¹ do
zawarcia umowy, powinno zawieraæ w szczególnoci:
1) informacje o przebiegu wykonania projektu z ocen¹
skutecznoci zak³adanych celów,
2) rozliczenie finansowe ca³oci zadania (dochody i ich
ród³a, wydatki i ród³a ich pokrycia),
3) zestawienie kserokopii rachunków podpisane przez
osobê upowa¿nion¹ do zawarcia umowy w zakresie kwoty dotacji z bud¿etu Gminy,
4) uwierzytelnione przez sk³adaj¹cego kserokopie opisanych rachunków; opis winien zawieraæ co najmniej: cel wydatku, ród³o finansowania, zastosowany tryb z ustawy o zamówieniach publicznych,
czytelny podpis osoby dokonuj¹cej opisu, datê sporz¹dzenia opisu,
5) inne istotne informacje o przebiegu projektu.
3. Sprawozdanie sk³ada siê w merytorycznym wydziale,
samodzielnym stanowisku, u Pe³nomocnika.
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§ 14
Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na konto
Urzêdu w ci¹gu 7 dni od dnia rozliczenia projektu lub od
dnia odst¹pienia przez podmiot od realizacji projektu.
§ 15
1. Pracownicy merytorycznych wydzia³ów, samodzielnych stanowisk, Pe³nomocnik oraz upowa¿nieni pracownicy Urzêdu wykonuj¹ kontrolê merytoryczn¹ i finansow¹ z wykorzystania dotacji.
2. W toku kontroli podmioty s¹ zobowi¹zane do sk³adania ustnych, a na ¿¹danie kontroluj¹cego, pisemnych
wyjanieñ dotycz¹cych realizacji dotowanego projektu.
§ 16
W razie stwierdzenia wydatkowania otrzymanej dotacji na inny cel ni¿ okrelony w umowie, przekazana dotacja podlega zwrotowi w ca³oci wraz z odsetkami w wysokoci przewidzianej jak dla zaleg³oci podatkowych, licz¹c od dnia przekazania dotacji podmiotowi, na rachunek Urzêdu.
§ 17
Merytoryczne wydzia³y, samodzielne stanowiska Urzêdu, Pe³nomocnik przedk³adaj¹ Zarz¹dowi zbiorcze sprawozdania z realizacji dotowanych projektów:
1) za I pó³rocze  w terminie do dnia 31 lipca danego
roku,
2) roczne  w terminie do dnia 31 stycznia nastêpnego
roku.

2752
UCHWA£A Nr XLII/440/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie przyznania ulgi do korzystania z bezp³atnych
przejazdów rodkami komunikacji miejskiej.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce Komunalnej
(Dz. U. Nr 9 z 1997 r., poz. 43 z pón. zm.) oraz art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.; Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)  Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala co nastêpuje:
§1
1. Przyznaje siê prawo do korzystania z bezp³atnych przejazdów rodkami komunikacji Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Starogardzie Gdañskim, cz³onkom Zwi¹zku Represjonowanych ¯o³nierzy Batalionów Budowlanych.
§2
1. Do korzystania z bezp³atnych przejazdów uprawnieni
s¹:
 senatorowie i pos³owie,
 radni M³odzie¿owej Rady Miasta,
 kombatanci.
 inwalidzi wojenni i wojskowi,
 dzieci w wieku do lat 4 w³¹cznie,

 inwalidzi zaliczani do pierwszej grupy inwalidzkiej
oraz towarzysz¹cy im przewodnicy,
 ociemniali i towarzysz¹cy im przewodnicy,
 osoby, które ukoñczy³y 70 lat ¿ycia,
 dzieci oraz m³odzie¿ w wieku do lat 18, nie objêci
obowi¹zkiem szkolnym wskutek choroby lub niepe³nosprawnoci oraz towarzysz¹cy im opiekunowie,
 uczniowie szkó³ specjalnych oraz towarzysz¹cy im
opiekunowie,
 pracownicy Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Starogardzie Gd oraz cz³onkowie ich rodzin,
 cz³onkowie Zwi¹zku By³ych Wiêniów M³odocianych
i ¯o³nierzy Górników Okresu Stalinowskiego, Zwi¹zku Sybiraków nale¿¹cych do Ko³a Starogard Gdañski,
 cz³onkowie Zwi¹zku Represjonowanych ¯o³nierzy
Batalionów Budowlanych
 zas³u¿eni honorowi dawcy krwi I  go stopnia Starogardzkiego Punktu Krwiodawstwa,
 wdowy po by³ych ¿o³nierzach  górnikach, cz³onków Represjonowanych ¯o³nierzy  Górników Ko³a
Starogard Gdañski,
 inwalidzi s³uchu  cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku Guchych,
 cz³onkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszê,
2. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni s¹:
 uczniowie szkó³ podstawowych, zawodowych, rednich i szkó³ policealnych,
 studenci,
 dzieci w wieku od 4 do 7 lat,
 emeryci i rencici nie pozostaj¹cy w stosunku pracy powoduj¹cym zawieszenie wiadczeñ emerytalnych lub rentowych oraz ich wspó³ma³¿onkowie, na
których otrzymuj¹ dodatki rodzinne,
 m³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem oraz niepe³nosprawna w wieku 18  30 lat,
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie ograniczaj¹ uprawnieñ
wynikaj¹cych z przepisów szczegó³owych.
§3
Traci moc § 2 uchwa³y Nr XXVII/276/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 20 grudnia 2000 r. w
sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie jej
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz Miejskiego
Zak³adu Komunikacji przez okres 20- tu dni oraz w Lokalnej Telewizji Kablowej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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§1

UCHWA£A Nr XLII/441/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 28 sierpnia 2002 r.

Ustala siê na 2003 rok limit wydawania licencji na przewóz osób taksówk¹ na obszar gminy miejskiej w liczbie 62.

w sprawie ustalenia limitu licencji na przewóz osób taksówk¹.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu i Prezydentowi Miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23 poz. 220,
Nr 62, poz. 558) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125
poz. 1371 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:

§2

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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