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2818
UCHWA£A Nr XLI/244/02
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i e oraz
pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 124
i 128 ustwy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) oraz uchwa³y Nr XII/
74/99 Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 26 padziernika 1999 r. w sprawie ustalania procedury uchwalania
bud¿etu oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi bud¿etu Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoci 11.846.532 z³
z tego:
1) dochody z podatków i op³at
2.372.811 z³
2) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
812.591 z³
3) dochody z maj¹tku gminy
594.964 z³
4) ró¿ne op³aty  zezwolenia na alkohol
80.000 z³
5) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej
1.058.995 z³
6) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 6.575.062 z³
7) pozosta³e dochody
352.109 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ zawiera za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y.

gminie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz dotacje celowe, zwi¹zane z realizacj¹ tych zadañ w wysokoci
1.058.995 z³
2. Szczegó³owy podzia³ dochodów i wydatków)plan finansowy) wyodrêbnionych na finansowanie zadañ zleconych gminie, okrela za³¹cznik nr 5* do uchwa³y bud¿etowej.
§7
Ustala siê:
 rezerwê ogóln¹ w kwocie
65.889 z³
na nieprzewidziane wydatki w wysokoci do 1% wydatków bud¿etu gminy.
§8
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera za³¹cznik Nr 6* do uchwa³y bud¿etowej.
§9
Prognoza d³ugu samorz¹du terytorialnego Gminy Dêbnica Kaszubska przedstawia za³¹cznik Nr 7*.
§ 10
Wyodrêbnia siê wydatki dla so³ectw w wysokoci
25.570 z³
wg za³¹cznika Nr 8*.
§ 11
Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ 100.000 z³, które
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ Zarz¹d Gminy.
§ 12

§3

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) dysponowania rezerw¹ okrelon¹ w § 7 uchwa³y bud¿etowej,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach,
4) przekazania niektórych uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorz¹du terytorialnego

Nadwy¿ka bud¿etu gminy w wysokoci 660.000 z³

§ 13

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi gminy.

Nadwy¿kê bud¿etu gminy, o której mowa w § 3 przeznacza siê na:
a) sp³atê po¿yczki z WFO i GW i NFO i GW 660.000 z³

§ 14

§2
Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
11.186.532 z³
w tym:
1) dotacje dla jednostek gospodarki pozabud¿etowej
100.000 z³
2) dotacje dla instytucji kultury
218.608 z³
3) wydatki na finansowanie inwestycji
774.521 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2* do
uchwa³y bud¿etowej.

§5
Przyjmuje siê do wiadomoci przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabud¿etowej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 i 4*.
§6
1. Wyodrêbnia siê wydatki na finansowanie zleconych
*) Za³¹czników Nr 1-8 nie publikuje siê.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Gackowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2819, 2820
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2819

§6

UCHWA£A Nr XXXI/199/2002
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 30 stycznia 2002 r.

Ustala siê plan wydatków zwi¹zanych z wieloletnim
programem inwestycyjnym na lata 2003-2004 zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 7*.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Sadlinki na 2002
rok.

§7

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62,
poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) art. 109, 110, 112, 116, 118, 124, 128,
ust. 2,3,134, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 788, 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 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623)
oraz zgodnie z art. . 88h ust. 6 ustawy z dnia 31stycznia
1980 r. o kszta³towaniu rodowiska (j.t. Dz. U. z 1994 r.
Nr 49, poz. 196 z pón. zm. Rada Gminy w Sadlinkach
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy na rok 2002 w wysokoci 7.548.040,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1 obejmuj¹:
 dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 545.495,- z³ zgodnie z
planem finansowym stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2*
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych na kwotê 50.000,- z³.
§2
Ustala siê na rok bud¿etowy 2002 przychody w kwocie 700.000,- z³ i rozchody w kwocie 486.320,- z³ zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 3*.
§3
1. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy na rok 2002 w wysokoci 7.761.720,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
2. Wydatki uchwalone w § 3 ust. 1 obejmuj¹:
 wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej w kwocie 545.495,- z³ zgodnie z planem
finansowym stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2*,
 wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych na kwotê 50.000,- z³,
 wydatki maj¹tkowe na kwotê 1.441.000,- z³ zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5*,
 tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 42.000,- z³.
§4
Deficyt bud¿etowy w kwocie 213.680,- z³ zostanie pokryty z kredytu.
§5
Ustala siê plan przychodów i wydatków rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
*) Za³¹czników Nr 1-8 nie publikuje siê.

Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
na 2002 r. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem miêdzy dzia³ami.
§9
Upowa¿nia siê zarz¹d Gminy Sadlinki do zaci¹gania
po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków
do kwoty 100.000,- z³
§ 10
Zarz¹d Gminy Sadlinki sporz¹dzi Harmonogram realizacji dochodów i wydatków bud¿etowych w podziale na
kwarta³y.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ

2820
UCHWA£A Nr XXXIV/192/02
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i e oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pón.zm.) oraz
art. 124 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z 1998 r. z pón.zm.) Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoci 6.665.365 z³
zgodnie z za³. Nr 1*.
§2
Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci 7.039.365 z³ zgodnie z za³. Nr 2*.
§3
Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu gminy:
1. Przychody w wysokoci 390.000 z³
w tym:
 § 952  przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów 390.000 z³.
2. Rozchody w wysokoci 16.000 z³
w tym:
 § 992 sp³ata otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów 16.000 z³.
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§4

2821

Ustala siê plan przychodów i wydatków Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³.
Nr 3*.

POROZUMIENIE
Starosty Puckiego
oraz
Nadleniczego Nadlenictwa Wejherowo
z dnia 18 marca 2002 r.

§5
Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, a mianowicie:
 dochody w wysokoci 56.800 z³,
 wydatki w wysokoci 56.800 z³,
zgodnie z za³. Nr 4*.
§6
Tworzy siê rezerwy bud¿etowe ogó³em w wysokoci
20.000 z³
w tym:
1) rezerwê ogóln¹ 20.000 z³.
§7
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych jednostce samorz¹du gminnego ustawami wysokoci 210.670 z³ zgodnie z za³. Nr 5*.
§8
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera za³. Nr 6*.
§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu gminy do wysokoci
100.000 z³.
§ 10
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania d³ugu oraz
do sp³at zobowi¹zañ d³ugoterminowych gminy.
§ 11
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów.
2) przekazania niektórych uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym samorz¹du gminnego.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do lokowania wolnych
rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

*) Za³¹czników Nr 1-8 nie publikuje siê.

w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Wejherowo niektórych spraw nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Puckiego w zakresie nadzoru nad gospodark¹ len¹ w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci
Skarbu Pañstwa.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzenia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 678, Nr 86,
poz. 958, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 145, poz. 1623)
Starosta Pucki, zwany dalej Przekazuj¹cym oraz Nadleniczy Nadlenictwa Wejherowo, zwany dalej Przejmuj¹cym zawarli porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
I. Przekazuj¹cy powierza a Przejmuj¹cy przyjmuje do prowadzenia w imieniu Przekazuj¹cego  nastêpuj¹ce sprawy z zakresu nadzoru nad gospodark¹ len¹ w lasach
nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Puckiego, wynikaj¹ce
z ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 145, poz. 1623):
1. wydawanie decyzji w sprawie ustalania zadañ w³acicieli lasów w zakresie zabiegów profilaktycznych
i ochronnych zapobiegaj¹cych powstawaniu i rozprzestrzenianiu po¿arów, zapobiegania, wykrywania
i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych, ochrony gleby i wód lenych (art. 9 ust. 2),
2. zarz¹dzanie wykonania na koszt wymienionego Nadlenictwa zabiegów zwalczaj¹cych i ochronnych w
lasach zagro¿onych w przypadkach wystêpowania
organizmów szkodliwych w stopniu zagra¿aj¹cym
trwa³oci lasów (art. 10 ust. 1 pkt 2),
3. wydawanie decyzji w sprawach dotycz¹cych zmiany lasów nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa o powierzchni do 10 ha na u¿ytek rolny (art. 13
ust. 2 i 3 pkt 2a),
4. cechowanie pozyskanego w lasach drewna oraz wystawianie w³acicielowi lasu dokumentu stwierdzaj¹cego legalnoæ pozyskanego drewna (art. 14a
ust. 3),
5. wystêpowanie w imieniu starosty z wnioskiem
uzgodnionych z w³acicielem lasu i zaopiniowanym
przez radê gminy do wojewody o uznanie lasu za
ochronny lub pozbawienie go tego charakteru
(art. 16 ust. 1a),
6. wydawanie decyzji  na podstawie inwentaryzacji
stanu lasu  okrelaj¹cych zadania z zakresu gospodarki lenej w lasach rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha (art. 19 ust. 3),
7. wydawanie decyzji okrelaj¹cych zadania w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym
planem urz¹dzenia lasu lub decyzj¹ wydan¹ w trybie art. 19 ust. 3 (art. 23 ust. 4),
8. wydawanie decyzji nakazuj¹cych wykonanie:
a) obowi¹zków okrelonych w art. 13 albo
b) zadañ zawartych w uproszczonym planie urz¹dze-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2821, 2822
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nia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 w
razie ich nie wykonania przez w³aciciela lasu (art. 24).
II. Z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36,
poz. 161 z pón. zm.):
 wystawianie upomnieñ w imieniu Starosty Puckiego w przypadku nie wykonywania przez w³acicieli
lasów obowi¹zków i zadañ okrelonych w decyzjach
objêtych niniejszym porozumieniem.
§2
1. Upowa¿nia siê Przejmuj¹cego do wydawania decyzji
administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach,
o których mowa w § 1
2. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych i za³atwianiu spraw obowi¹zuj¹ przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego.
3. Od decyzji administracyjnych s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Gdañsku.
4. W razie koniecznoci prowadzenia postêpowañ egzekucyjnych w sprawach prowadzonych przez Przejmuj¹cego przeka¿e on protokolarnie Przekazuj¹cemu akta
spraw.
§3
1. Przejmuj¹cy bêdzie realizowa³ przekazane mu niniejszym porozumieniem spawy na obszarze objêtym jego
w³aciwoci¹ terytorialn¹ i w³aciwoci¹ miejscow¹
Przekazuj¹cego.
2. Wykaz wsi i powierzchni lasów (wg ewidencji gruntów)
nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa objêtych
niniejszym porozumieniem stanowi za³¹cznik do niniejszego porozumienia.
§4
1. Przekazuj¹cy zastrzega sobie prawo kontrolowania prawid³owoci prowadzenia spraw wymienionych w § 1
w zakresie legalnoci i zgodnoci z polityk¹ rz¹du.
2. Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do przeprowadzania
kontroli wykonywania obowi¹zków i zadañ wynikaj¹cych z wydawanych przez siebie  na podstawie niniejszego porozumienia  decyzji administracyjnych
wraz ze sporz¹dzaniem protoko³u oglêdzin.
§5
Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest  do 30 listopada ka¿dego roku  przedk³adaæ Przekazuj¹cemu rachunek za
sprawowanie nadzoru oraz sprawozdanie z realizacji powierzonych niniejszym porozumieniem zadañ wraz z wynikami przeprowadzonych lustracji dotycz¹cych bie¿¹cej
oceny sposobu prowadzenia gospodarki lenej przez
w³acicieli lasów nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu
Pañstwa.
§6
1. Finansowanie powierzonych spraw okrelonych w § 1
nastêpuje w ramach rodków przewidzianych na dany
cel w bud¿ecie Powiatu Puckiego ustalanych corocznie w drodze negocjacji pomiêdzy stronami niniejszego porozumienia i nie wymaga zmiany porozumienia.
2. rodki, o których mowa w ust. 1 Przekazuj¹cy przekazuje Przejmuj¹cemu w terminie 14 dni od przed³o¿enia
rachunku, o którym mowa w § 5
3. W 2002 r. rodki, o których mowa w ust. 1 wynosz¹

12.286 z³ (dwanacie tysiêcy dwiecie osiemdziesi¹t
szeæ z³otych).
§7
Przy za³atwianiu spraw w formie pisemnej i wydawaniu decyzji administracyjnych Przejmuj¹cy:
a) stosowaæ bêdzie swoj¹ pieczêæ nag³ówkow¹ lub
swoje blankiety korespondencyjne,
b) przy podpisywaniu dokumentów dotycz¹cych tych
spraw u¿ywaæ bêdzie pieczêci imiennej ze wskazaniem organu, w którego imieniu sprawa jest za³atwiana,
c) w podstawie prawnej za³atwianych spraw powo³ywaæ siê bêdzie na treæ niniejszego porozumienia,
d) wydawane decyzje opatrzone bêd¹ klauzul¹ o prawie strony do odwo³ania za porednictwem Przejmuj¹cego.
§8
Rozwi¹zanie porozumienia mo¿e nast¹piæ z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia na koniec
miesi¹ca kalendarzowego.
§9
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego porozumienia traci moc porozumienie Starosty Powiatu Puckiego oraz
Nadleniczego Nadlenictwa Wejherowo z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego
Nadlenictwa Wejherowo niektórych spraw z zakresu
administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Powiatu Puckiego.
§ 10
Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron i jeden celem
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 11
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przekazuj¹cy
Starosta
A. Jab³oñski

Przejmuj¹cy
Nadleniczy
J. Miko

2822
Porozumienie
Starosty Puckiego
oraz
Nadleniczego Nadlenictwa Choczewo
z dnia 18 marca 2002 r.
w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Choczewo niektórych spraw nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Puckiego w zakresie nadzoru nad gospodark¹ len¹ w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci
Skarbu Pañstwa.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzenia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 678, Nr 86,
poz. 958, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 145, poz. 1623)
Starosta Pucki, zwany dalej Przekazuj¹cym oraz Nadleniczy Nadlenictwa Choczewo, zwany dalej Przejmuj¹cym zawarli porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
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§1

I. Przekazuj¹cy powierza a Przejmuj¹cy przyjmuje do prowadzenia w imieniu Przekazuj¹cego  nastêpuj¹ce sprawy z zakresu nadzoru nad gospodark¹ len¹ w lasach
nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Puckiego, wynikaj¹ce
z ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 145, poz. 1623):
1. wydawanie decyzji w sprawie ustalania zadañ w³acicieli lasów w zakresie zabiegów profilaktycznych
i ochronnych zapobiegaj¹cych powstawaniu i rozprzestrzenianiu po¿arów, zapobiegania, wykrywania
i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych, ochrony gleby i wód lenych (art. 9 ust. 2)
2. zarz¹dzanie wykonania na koszt wymienionego Nadlenictwa zabiegów zwalczaj¹cych i ochronnych w
lasach zagro¿onych w przypadkach wystêpowania
organizmów szkodliwych w stopniu zagra¿aj¹cym
trwa³oci lasów (art. 10 ust. 1 pkt 2)
3. wydawanie decyzji w sprawach dotycz¹cych zmiany lasów nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa o powierzchni do 10 ha na u¿ytek rolny (art. 13
ust. 2 i 3 pkt 2a)
4. cechowanie pozyskanego w lasach drewna oraz wystawianie w³acicielowi lasu dokumentu stwierdzaj¹cego legalnoæ pozyskanego drewna (art. 14a
ust. 3)
5. wystêpowanie w imieniu starosty z wnioskiem
uzgodnionych z w³acicielem lasu i zaopiniowanym
przez radê gminy do wojewody o uznanie lasu za
ochronny lub pozbawienie go tego charakteru
(art. 16 ust. 1a)
6. wydawanie decyzji  na podstawie inwentaryzacji
stanu lasu  okrelaj¹cych zadania z zakresu gospodarki lenej w lasach rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha (art. 19 ust. 3)
7. wydawanie decyzji okrelaj¹cych zadania w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym
planem urz¹dzenia lasu lub decyzj¹ wydan¹ w trybie art. 19 ust. 3 (art. 23 ust. 4)
8. wydawanie decyzji nakazuj¹cych wykonanie:
a) obowi¹zków okrelonych w art. 13 albo
b) zadañ zawartych w uproszczonym planie urz¹dzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3
 w razie ich nie wykonania przez w³aciciela lasu
(art. 24).
II. Z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36,
poz. 161 z pón. zm.):
 wystawianie upomnieñ w imieniu Starosty Puckiego w przypadku nie wykonywania przez w³acicieli
lasów obowi¹zków i zadañ okrelonych w decyzjach
objêtych niniejszym porozumieniem.
§2
1. Upowa¿nia siê Przejmuj¹cego do wydawania decyzji
administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach,
o których mowa w § 1.
2. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych i za³atwianiu spraw obowi¹zuj¹ przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Od decyzji administracyjnych s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Gdañsku.
4. W razie koniecznoci prowadzenia postêpowañ egzekucyjnych w sprawach prowadzonych przez Przejmuj¹cego przeka¿e on protokolarnie Przekazuj¹cemu akta
spraw.
§3
1. Przejmuj¹cy bêdzie realizowa³ przekazane mu niniejszym porozumieniem spawy na obszarze objêtym jego
w³aciwoci¹ terytorialn¹ i w³aciwoci¹ miejscow¹
Przekazuj¹cego.
2. Wykaz wsi i powierzchni lasów (wg ewidencji gruntów)
nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa objêtych
niniejszym porozumieniem stanowi za³¹cznik do niniejszego porozumienia.
§4
1. Przekazuj¹cy zastrzega sobie prawo kontrolowania prawid³owoci prowadzenia spraw wymienionych w § 1
w zakresie legalnoci i zgodnoci z polityk¹ rz¹du.
2. Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do przeprowadzania
kontroli wykonywania obowi¹zków i zadañ wynikaj¹cych z wydawanych przez siebie  na podstawie niniejszego porozumienia  decyzji administracyjnych
wraz ze sporz¹dzaniem protoko³u oglêdzin.
§5
Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest  do 30 listopada ka¿dego roku  przedk³adaæ Przekazuj¹cemu rachunek za
sprawowanie nadzoru oraz sprawozdanie z realizacji powierzonych niniejszym porozumieniem zadañ wraz z wynikami przeprowadzonych lustracji dotycz¹cych bie¿¹cej
oceny sposobu prowadzenia gospodarki lenej przez
w³acicieli lasów nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu
Pañstwa.
§6
1. Finansowanie powierzonych spraw okrelonych w § 1
nastêpuje w ramach rodków przewidzianych na dany
cel w bud¿ecie Powiatu Puckiego ustalanych corocznie w drodze negocjacji pomiêdzy stronami niniejszego porozumienia i nie wymaga zmiany porozumienia.
2. rodki, o których mowa w ust. 1 Przekazuj¹cy przekazuje Przejmuj¹cemu w terminie 14 dni od przed³o¿enia
rachunku, o którym mowa w § 5.
3. W 2002 r. rodki, o których mowa w ust. 1 wynosz¹
840,00 z³ (osiemset czterdzieci z³otych).
§7
Przy za³atwianiu spraw w formie pisemnej i wydawaniu decyzji administracyjnych Przejmuj¹cy:
a) stosowaæ bêdzie swoj¹ pieczêæ nag³ówkow¹ lub
swoje blankiety korespondencyjne,
b) przy podpisywaniu dokumentów dotycz¹cych tych
spraw u¿ywaæ bêdzie pieczêci imiennej ze wskazaniem organu, w którego imieniu sprawa jest za³atwiana,
c) w podstawie prawnej za³atwianych spraw powo³ywaæ siê bêdzie na treæ niniejszego porozumienia,
d) wydawane decyzje opatrzone bêd¹ klauzul¹ o prawie strony do odwo³ania za porednictwem Przejmuj¹cego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§8

Rozwi¹zanie porozumienia mo¿e nast¹piæ z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia na koniec
miesi¹ca kalendarzowego.
§9
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego porozumienia traci moc porozumienie Starosty Powiatu Puckiego oraz
Nadleniczego Nadlenictwa Choczewo z dnia 17 marca
1999 r. w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Choczewo niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Powiatu Puckiego.
§ 10
Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron i jeden celem
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 11
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przekazuj¹cy
Starosta
A. Jab³oñski

Poz. 2822, 2823
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Przejmuj¹cy
Nadleniczy
E. Rogaczewska

2823
Porozumienie
Starosty Puckiego
oraz
Nadleniczego Nadlenictwa Gdañsk
z dnia 18 marca 2002 r.
w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Gdañsk niektórych spraw nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Puckiego w zakresie nadzoru nad gospodark¹ len¹ w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzenia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 678, Nr 86,
poz. 958, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 145, poz. 1623)
Starosta Pucki, zwany dalej Przekazuj¹cym oraz Nadleniczy Nadlenictwa Gdañsk, zwany dalej Przejmuj¹cym
zawarli porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
I. Przekazuj¹cy powierza a Przejmuj¹cy przyjmuje do prowadzenia w imieniu Przekazuj¹cego  nastêpuj¹ce sprawy z zakresu nadzoru nad gospodark¹ len¹ w lasach
nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Puckiego, wynikaj¹ce
z ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 145, poz. 1623):
1. wydawanie decyzji w sprawie ustalania zadañ w³acicieli lasów w zakresie zabiegów profilaktycznych
i ochronnych zapobiegaj¹cych powstawaniu i rozprzestrzenianiu po¿arów, zapobiegania, wykrywania
i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych, ochrony gleby i wód lenych (art. 9 ust. 2)

2. zarz¹dzanie wykonania na koszt wymienionego Nadlenictwa zabiegów zwalczaj¹cych i ochronnych w
lasach zagro¿onych w przypadkach wystêpowania
organizmów szkodliwych w stopniu zagra¿aj¹cym
trwa³oci lasów (art. 10 ust. 1 pkt 2)
3. wydawanie decyzji w sprawach dotycz¹cych zmiany lasów nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa o powierzchni do 10 ha na u¿ytek rolny (art. 13
ust. 2 i 3 pkt 2a)
4. cechowanie pozyskanego w lasach drewna oraz wystawianie w³acicielowi lasu dokumentu stwierdzaj¹cego legalnoæ pozyskanego drewna (art. 14a
ust. 3)
5. wystêpowanie w imieniu starosty z wnioskiem
uzgodnionych z w³acicielem lasu i zaopiniowanym
przez radê gminy do wojewody o uznanie lasu za
ochronny lub pozbawienie go tego charakteru
(art. 16 ust. 1a)
6. wydawanie decyzji  na podstawie inwentaryzacji
stanu lasu  okrelaj¹cych zadania z zakresu gospodarki lenej w lasach rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha (art. 19 ust. 3)
7. wydawanie decyzji okrelaj¹cych zadania w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym
planem urz¹dzenia lasu lub decyzj¹ wydan¹ w trybie art. 19 ust. 3 (art. 23 ust. 4)
8. wydawanie decyzji nakazuj¹cych wykonanie:
a) obowi¹zków okrelonych w art. 13 albo
b) zadañ zawartych w uproszczonym planie urz¹dzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3
 w razie ich nie wykonania przez w³aciciela lasu
(art. 24).
II. Z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36,
poz. 161 z pón. zm.):
 wystawianie upomnieñ w imieniu Starosty Puckiego w przypadku nie wykonywania przez w³acicieli
lasów obowi¹zków i zadañ okrelonych w decyzjach
objêtych niniejszym porozumieniem.
§2
1. Upowa¿nia siê Przejmuj¹cego do wydawania decyzji
administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach,
o których mowa w § 1.
2. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych i za³atwianiu spraw obowi¹zuj¹ przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego.
3. Od decyzji administracyjnych s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Gdañsku.
4. W razie koniecznoci prowadzenia postêpowañ egzekucyjnych w sprawach prowadzonych przez Przejmuj¹cego przeka¿e on protokolarnie Przekazuj¹cemu akta
spraw.
§3
1. Przejmuj¹cy bêdzie realizowa³ przekazane mu niniejszym porozumieniem spawy na obszarze objêtym jego
w³aciwoci¹ terytorialn¹ i w³aciwoci¹ miejscow¹
Przekazuj¹cego.
2. Wykaz wsi i powierzchni lasów (wg ewidencji gruntów)
nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa objêtych
niniejszym porozumieniem stanowi za³¹cznik do niniejszego porozumienia.
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1. Przekazuj¹cy zastrzega sobie prawo kontrolowania prawid³owoci prowadzenia spraw wymienionych w § 1
w zakresie legalnoci i zgodnoci z polityk¹ rz¹du.
2. Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do przeprowadzania
kontroli wykonywania obowi¹zków i zadañ wynikaj¹cych z wydawanych przez siebie  na podstawie niniejszego porozumienia  decyzji administracyjnych
wraz ze sporz¹dzaniem protoko³u oglêdzin.
§5
Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest  do 30 listopada ka¿dego roku  przedk³adaæ Przekazuj¹cemu rachunek za
sprawowanie nadzoru oraz sprawozdanie z realizacji powierzonych niniejszym porozumieniem zadañ wraz z wynikami przeprowadzonych lustracji dotycz¹cych bie¿¹cej
oceny sposobu prowadzenia gospodarki lenej przez
w³acicieli lasów nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu
Pañstwa.
§6
1. Finansowanie powierzonych spraw okrelonych w § 1
nastêpuje w ramach rodków przewidzianych na dany
cel w bud¿ecie Powiatu Puckiego ustalanych corocznie w drodze negocjacji pomiêdzy stronami niniejszego porozumienia i nie wymaga zmiany porozumienia.
2. rodki, o których mowa w ust. 1 Przekazuj¹cy przekazuje Przejmuj¹cemu w terminie 14 dni od przed³o¿enia
rachunku, o którym mowa w § 5.
3. W 2002 r. rodki, o których mowa w ust. 1 wynosz¹
874,00 z³ (osiemset siedemdziesi¹t cztery z³ote).
§7
Przy za³atwianiu spraw w formie pisemnej i wydawaniu decyzji administracyjnych Przejmuj¹cy:
a) stosowaæ bêdzie swoj¹ pieczêæ nag³ówkow¹ lub
swoje blankiety korespondencyjne,
b) przy podpisywaniu dokumentów dotycz¹cych tych
spraw u¿ywaæ bêdzie pieczêci imiennej ze wskazaniem organu, w którego imieniu sprawa jest za³atwiana,
c) w podstawie prawnej za³atwianych spraw powo³ywaæ siê bêdzie na treæ niniejszego porozumienia,
d) wydawane decyzje opatrzone bêd¹ klauzul¹ o prawie strony do odwo³ania za porednictwem Przejmuj¹cego.
§8
Rozwi¹zanie porozumienia mo¿e nast¹piæ z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia na koniec
miesi¹ca kalendarzowego.
§9
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego porozumienia traci moc porozumienie Starosty Powiatu Puckiego oraz
Nadleniczego Nadlenictwa Gdañsk z dnia 1 czerwca
1999 r. w sprawie prowadzenia przez Nadleniczego Nadlenictwa Gdañsk niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej, nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Powiatu Puckiego.
§ 10
Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron i jeden celem

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 11
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przekazuj¹cy
Starosta
A. Jab³oñski

Przejmuj¹cy
Nadleniczy
A. Gajowniczek

2824
UCHWA£A Nr XXX/151/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Borzytuchom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) art. 122, art. 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) oraz uchwa³y Rady
Gminy Nr XXX/121/93 z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie procedury uchwalenia bud¿etu Rada Gminy Borzutuchom, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w kwocie
3.608.513,Szczegó³owy podzia³ dochodów wg wa¿niejszych ¿róde³ i dzia³ów klasyfikacji zawiera za³. Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie 3.523.513,w tym:
I.WYDATKI MAJ¥TKOWE  379.100,II. WYDATKI BIE¯¥CE  3.144.413,a) wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminom  248.985,b) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych  22.000,c) dotacje  37.000,d) rezerwa ogólna  8.000,Bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ w wysokoci 85.000,- z³,
która zostanie przeznaczona na sp³atê po¿yczki.
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2 i 3* do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykaz zadañ inwestycyjnych do realizacji zawiera za³.
nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê rodki specjalne przy Szko³ach Podstawowych
PRZYCHODY  63.000,WYDATKI  87.000,zgodnie z za³. nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
*) Za³¹czników Nr 1-5 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Funduszu Ochrony rodowiska zgodnie z za³. nr 6* do
niniejszej uchwa³y.

og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§5
Ustala siê sp³atê po¿yczki w roku 2002 w wysokoci
165.000,- z³
w tym:
 Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  140.000, Bank Ochrony rodowiska Gdañsk  25.000,- zgodnie z za³. nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê, ¿e maksymalna kwota po¿yczki krótkoterminowej, któr¹ mo¿e Zarz¹d Gminy zaci¹gn¹æ na pokrycie przejciowego niedoboru wynosi 20.000,- z³.
§7
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w
dziale.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXX/153/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 22 marca 2002 r.
STATUT
Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzymtuchomiu jest
gminn¹ instytucj¹ kultury dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia
25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej i niniejszego statutu.

§9

§2

§8

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

2825
UCHWA£A Nr XXX/153/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazw¹
Gminna Biblioteka Publiczna w Borzytuchomiu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) i art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pó.zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1

Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w 8orzytuchomiu jest gmina Borzytuchom.
§3
Gminna Biblioteka Publiczna w Borzytuchomiu dalej
zwana 8iblioteka, posiada osobowoæ prawn¹ i podlega
wpisowi do rejestru instytucji kultury.
§4
Siedzib¹ Biblioteki jest Gminny Orodek Kultury w Borzytuchomiu, a terenem jej dzia³ania jest gmina Borzytuchom.
§5
1. Bezporedni nadzór nad dzia³alnoci¹ Biblioteki sprawuje Rada Gminy.
2. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
ROZDZIA£ II
Cel i zadania Biblioteki
§6

Tworzy siê instytucjê kultury pod nazw¹ Gminna Biblioteka Publiczna w Borzytuchomiu.

Celem Biblioteki jest zapewnienie mieszkañcom gminy dogodnego dostêpu do materia³ów bibliotecznych i informacji.

§2

§7

Nadaje siê Statut Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

1. Biblioteka s³u¿y zaspokajaniu potrzeb owiatowych,
kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie
i ochrona materia³ów bibliotecznych,
b) obs³uga u¿ytkowników, a przede wszystkim udostêpnianie zbiorów oraz prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej, zw³aszcza informowanie o zbiorach w³asnych, innych bibliotek, muzeów i orodków informacji naukowej,

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega

*) Za³¹czników Nr 6, 7 nie publikuje siê.
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c) prowadzenie dzia³alnoci bibliograficznej, edukacyjnej,
popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej,
d) udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie ich do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych,
e) zbieranie informacji o nowociach wydawniczych oraz
gromadzenie prasy codziennej i fachowej,
f) organizowanie imprez czytelniczych, konkursów i wieczorów literackich.
ROZDZIA£ III
Organizacja Biblioteki
§8
Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej dzia³alnoci¹ i reprezentuje ja na zewnêtrz.
§9
Kierownika Biblioteki powo³uje i odwo³uje Zarz¹d
Gminy.
§ 10
Szczegó³owa organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki oraz
zakres dzia³añ poszczególnych stanowisk pracy ustala
kierownik w regulaminie organizacyjnym.
ROZDZIA£ IV
Gospodarka finansowa
§ 11
Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ samodzielnie na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.
§ 12
Przychodami Biblioteki s¹:
a) dotacje z bud¿etu gminy,
b) rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
c) inne ród³a.
§ 13
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci, zatwierdzony przez kierownika, z zachowaniem wysokoci dotacji z bud¿etu gminy.
2. Plan dzia³alnoci Biblioteki zawiera: plan przychodów
i kosztów plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§ 14
Zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.

2826
UCHWA£A Nr 274/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta i gminy na 2002
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dz. U. Nr 13, poz. 74 z pó¿n.zm.) oraz art. 109, ust. 1
i art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1999 r.
Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485)  Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta i gminy w wysokoci
10.600.766,zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 8*
2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta i gminy w wysokoci
10.184.866,zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 i 8*
§2
1. Ustala siê przychody bud¿etowe w kwocie
2. Ustala siê rozchody bud¿etowe w kwocie
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*

124.491,540.391,-

§3
ród³em pokrycia rozchodów bêd¹:
1. Dochody okrelone w § 1 ust. 1 w kwocie
2. Wolne rodki z lat ubieg³ych w kwocie

415.900,124.491,-

§4
Dochody okrelone w § 1 ust. 1 obejmuj¹:
1) subwencje podstawowe
215.905,2) subwencje owiatowe
3.606.778,3) subwencje rekompensuj¹ce
532.809, kwota rekompensuj¹ca dochody utracone w zwi¹zku z czêciow¹ likwidacj¹ podatków od rodków
transportowych
273.095, kwota rekompensuj¹ca dochody z tytu³u ulg i zwolnieñ ustawowych w podatkach rolnym i lenym
259.714,4) dotacjê celow¹ na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminom 831.671,zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*,
5) wp³ywy z tytu³u zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci
73.500,§5
Wydatki okrelone w § 1 ust. 2 obejmuj¹:
1) realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
831.671,zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*
2) realizacjê zadañ inwestycyjnych
92.028,3) realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
73.500,4) dotacje celowe przekazywane na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
12.300,5) dotacja podmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie
30.000,6) dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
3.000,§6
Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
i zak³adów bud¿etowych:
*) Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 7, 8 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) rodki specjalne:
 przychody
 wydatki
2) zak³ady bud¿etowe
 przychody
 wydatki
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.

64.460,63.000,2.562.000,2.676.000,-

Poz. 2826, 2827, 2828, 2829

mowa w § 1, udzieliæ absolutorium Zarz¹dowi Miasta z
tego tytu³u.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§7
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej:
 przychody
31.200, wydatki
78.700,zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*
§8
1. Ustala siê rezerwê na wydatki nieprzewidziane w wysokoci
22.226,2. Ustala siê rezerwê celow¹ w wysokoci
44.023,§9
Ustala siê prognozê d³ugu publicznego zgodnie z za³¹cznikiem nr 9*.
§ 10
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do dokonywania zmian
w bud¿ecie w zakresie wydatków miêdzy rozdzia³ami
i paragrafami w obrêbie tego samego dzia³u.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do dysponowania rezerwa okrelon¹ w § 8 niniejszej uchwa³y.
3. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ do kwoty 250.000 z³otych.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

2828
UCHWA£A Nr XLIV/479/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie nadania nazw nowym ulicom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
1. Nadaæ nazwê nowo powsta³ej ulicy:
 ulica Huberta Wagnera.
2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

2827
UCHWA£A Nr XLIV/476/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z dzia³alnoci finansowej Gminy Miejskiej za rok 2001 i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Miasta z tego tytu³u.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z
1998 r. z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Rozpatrzyæ przedstawione przez Zarz¹d Miasta sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy Miejskiej za 2001 r.
stanowi¹ce za³¹cznik* do uchwa³y.
§2
W zwi¹zku z rozpatrzeniem sprawozdania, o którym
*) Za³¹czników Nr 5, 6, 9 nie publikuje siê.
*) Za³¹cznika nie publikuje siê.

2829
UCHWA£A Nr 263/XXVII/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Linia na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.); art. 116, art. 124,
art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r.
poz. 1014) Rada Gminy Linia uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci 8.277.537 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci 9.577.537 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do
niniejszej uchwa³y.
Okrelone wysokoci wydatków bud¿etowych obejmuj¹:
a) wydatki na realizacjê zadañ inwestycyjnych w wysokoci 2.755.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do
niniejszej uchwa³y,
b) wyodrêbnione rodki dla so³ectw w wysokoci
44.000 z³. zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do niniejszej
uchwa³y,
*) Za³¹czników Nr 1-10 nie publikuje siê.
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c) dotacjê dla Niepublicznej Szko³y Podstawowej w
kwocie 61.700 z³.
3. Ustala siê przychody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek na rynku krajowym zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do niniejszej
uchwa³y.
§2
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do niniejszej
uchwa³y.
2. Ustala siê dochody i wydatki zadañ bie¿¹cych na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
w wysokoci 300 z³.
§3
Ustala siê dochody i wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych w drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 58.289 z³.
§4
Ustala siê przychody i wydatki dla rodka specjalnego
 wietlica w Lini zgodnie z za³¹cznikiem nr 7* do niniejszej uchwa³y.
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2830
UCHWA£A Nr XXX/327/01
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Czersk na 2002
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 13 poz. 74
z 1996 r., Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, 132 poz. 622;
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998 r. Nr 155
poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 26 poz. 306,
Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91
poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 z 2001 nr 45 poz. 497) oraz
art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a i b, pkt 3,5,8,9 i 10 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155 poz. 1014; z 1999 r.Dz. U. Nr 49 poz. 485, Nr 38
poz. 360, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255; z 2000 r.,
Dz. U. 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 102 poz. 1116) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§5

§1

Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do niniejszej uchwa³y.

1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*, na kwotê 25.873.347 z³.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*, na kwotê 27.845.777 z³.
3. Deficyt bud¿etowy okrela siê w wysokoci 1.972.430 z³
którego ród³o finansowania przedstawia za³¹cznik
nr 3*.

§6
Ustala siê wysokoæ rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 z³:
 rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000 z³.
§7

§2

Ustala siê prognozê d³ugu publicznego zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do niniejszej uchwa³y.
Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem nr 10* do niniejszej
uchwa³y.

1. Zarz¹d Miejski dokona sp³at krajowych po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych gminy z tytu³ów wymienionych w za³¹czniku nr 3*, do ³¹cznej kwoty 1.127.570 z³.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ d³ugoterminowych z tytu³u po¿yczek do ³¹cznej wysokoci 3.100.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3*.

§9

§3

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
 przenoszenia dochodów i wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
 zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci 300.000 z³,
 zaci¹gania kredytów i po¿yczek do wysokoci
300.000 z³,
 lokowania wolnych rodków na rachunkach bankowych.

Zestawienie przychodów i rozchodów bud¿etu gminy,
okrela za³¹cznik nr 3*.

§8

§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

§4
1. W ramach dochodów bud¿etu gminy wyodrêbnia siê
dotacje celowe, okrelone w za³¹czniku Nr 1 na kwotê
5.912.803 z³ w tym:
a) ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 4*, na kwotê
2.008.075 z³,
b) ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zawartych na podstawie porozumieñ z administracj¹
rz¹dow¹, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* na kwotê
8.000 z³,
c) ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ powierzonych przez powiat zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1* na kwotê 18.000 z³.

*) Za³¹czników Nr 1-4 nie publikuje siê.
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2. Ustala siê dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych, oraz wydatki, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 2* na kwotê 245.100 z³.
§5
1. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 i 4*, na kwotê
2.008.075 z³.
2. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zawartych na podstawie porozumieñ z administracj¹ rz¹dow¹, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* na kwotê 8.000 z³.
3. Ustala siê wydatki jednostek pomocniczych gminy,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*, na kwotê 294.236 z³.
§6
1. Ustala siê wydatki bie¿¹ce, okrelone w za³¹czniku nr 2*
na kwotê 19.326.121 z³
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* na kwotê
11.142.105 z³,
b) wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na kwotê 489.713 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*,
c) wydatki na dotacje celowe na sfinansowanie zadañ
gminy, realizowanych na podstawie porozumieñ
przez podmioty nie bêd¹ce jednostkami organizacyjnymi gminy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 i 8* w
wysokoci 207.700 z³,
d) wydatki na obs³ugê d³ugu z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na kwotê 704.204 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
2. Ustala siê wydatki inwestycyjne, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2 i 6* na kwotê 8.519.656 z³.
§7
1. Przychody, wydatki i rozliczenia z bud¿etem gminy,
gminnych zak³adów bud¿etowych okrelono w za³¹czniku nr 7*.
2. Przychody, wydatki i rozliczenia z bud¿etem gminy
rodków specjalnych, okrelono w za³¹czniku nr 9*.
3. Przychody, wydatki i rozliczenia z bud¿etem gminy
gospodarstw pomocniczych okrelono za³¹cznikiem
nr 10*.
4. Ustala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
celowego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 11*.
§8
Prognozê d³ugu gminy okrela za³¹cznik nr 12*.
§9
1. Tworzy siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*, w wysokoci 150.000 z³.
2. Tworzy siê rezerwê celow¹ dla owiaty, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* w wysokoci 240.000 z³.
3. Tworzy siê rezerwê celow¹ dla jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*, w wysokoci 15.194 z³.
§ 10
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski, do dokonywania przeniesieñ wydatków w obrêbie jednego dzia³u, miêdzy
rozdzia³ami i paragrafami klasyfikacji bud¿etowej.
*) Za³¹czników Nr 1-12 nie publikuje siê.
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2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski, do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnieñ do
przeniesieñ wydatków w ramach rozdzia³u klasyfikacji
bud¿etowej.
§ 11
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do zaci¹gania kredytów
krótkoterminowych do wysokoci 300.000 z³ których sp³ata nastêpuje nie póniej ni¿ z koñcem roku bud¿etowego.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do lokowania wolnych
rodków bud¿etowych na rachunkach w bankach komercyjnych wybranych przez Zarz¹d.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 14
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

2831
UCHWA£A Nr XXXI/205/02
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Rzeczenica na
2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.Nr 142 1591) art. 109, 122, 124
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.), art. 420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62,poz. 627 z pón. zm.) Rada Gminy
Rzeczenica uchwala co nastêpuje:
§1
I. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w kwocie
5.396.832 z³
w tym:
1. Dochody z podatków i op³at
1.524.178 z³
w tym:
 udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
319.878 z³
w tym:
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych
317.878 z³
b) w podatku dochodowym od osób prawnych
2.000 z³
2. Dochody z maj¹tku gminy
475.900 z³
3. Pozosta³e dochody w³asne
575.231 z³
4. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce
zlecone  635.487 z³ gminom z zakresu administracji
rz¹dowej.
5. Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
2.186.036 z³
w tym:
a) czêæ owiatowa subwencji ogólnej
1.947.019 z³
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b) czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej

67.091 z³
c) czêæ podstawowa subwencji ogólnej 171.926 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wed³ug róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1*, wed³ug dzia³ów za³¹cznik Nr 2*, wed³ug dzia³ów i rozdzia³ów za³¹cznik Nr 3*.
§2
II. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie
5.331.832 z³
w tym:
1) Wydatki bie¿¹ce
5.131.832 z³
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
2.723.420 z³
b) dotacje dla jednostek gospodarki pozabud¿etowej
667.040 z³
c) pozosta³e dotacje
20.000 z³
d) wydatki na realizacjê zadañ zleconych
635.487 z³
e) pozosta³e wydatki
1.068.885 z³
f) wydatki na obs³ugê d³ugu
17.000 z³
2) Wydatki maj¹tkowe (inwestycyjne)
200.000 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków wed³ug dzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 4*, wed³ug dzia³ów i rozdzia³ów za³¹cznik
Nr 5*.
§3
Bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ bud¿etow¹ w wysokoci
65.000 z³, która zostanie przeznaczona na sp³atê po¿yczki.
§4
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci

15.000 z³

§5
Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych na kwotê 46.000 z³ i Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na
kwotê 46.000 z³.
§6
Ustala siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych
w wysokoci:
 przychody
994.072 z³
 wydatki
986.472 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§7
Ustala siê dotacje i wydatki zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§8
Wykaz zadañ inwestycyjnych zawiera za³¹cznik Nr 8*
do niniejszej uchwa³y.
§9
Ustala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska w wysokoci 78.300 z³ zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y.
§ 10
Ustala siê dla zak³adów bud¿etowych dotacje z bud¿etu gminy na 2002 rok w wysokoci  667.040 z³
*) Za³¹czników Nr 1-8 nie publikuje siê.
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w tym:
1) Zak³ad Gospodarki Komunalnej (dotacja na utrzymanie obiektów)  234.000 z³ wyp³atê wynagrodzeñ i pochodnych oraz na wydatki bie¿¹ce)
2) przedszkola (dotacja na utrzymanie obiektów, wyp³atê
wynagrodzeñ i pochodnych oraz na wydatki bie¿¹ce)
 290.040 z³,
3) Biblioteka (dotacja na utrzymanie obiektów, wyp³atê
wynagrodzeñ i pochodnych oraz na wydatki bie¿¹ce)
 63.800 z³,
4) Gminny Orodek Kultury (dotacja na utrzymanie obiektów wyp³atê wynagrodzeñ i pochodnych oraz na wydatki bie¿¹ce)  79.200 z³.
§ 11
Ustala siê, ¿e maksymalna wysokoæ kredytu krótkoterminowego (po¿yczki), któr¹ mo¿e zaci¹gn¹æ Zarz¹d
Gminy na pokrycie przejciowego niedoboru wynosi
100.000 z³.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
 samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ w roku 2002 do
kwoty 300.000 z³,
 przenoszenie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
 dysponowanie rezerw¹ ogóln¹ ustalon¹ w bud¿ecie,
 lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§ 13
1. W terminach przewidzianych prawem Zarz¹d Gminy
przedk³ada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacjê pó³roczn¹ i sprawozdania roczne z
realizacji bud¿etu.
2. Komisja Rewizyjna Rady Gminy dokonuje oceny sprawozdañ i przedk³ada sw¹ opiniê Zarz¹dowi i Radzie
Gminy.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 15
Uchwa³a obowi¹zuje od 1 stycznia 2002 r. i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Rzeczenica
A. Przygodzki

2832
ZARZ¥DZENIE Nr 16/2002
Starosty Tczewskiego
z dnia 30 kwietnia 2002 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej prowadzonych przez Powiat Tczewski.
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885
i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2832, 2833, 2834
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poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89,
poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154,
poz. 1792)  na wniosek Dyrektorów domów pomocy
spo³ecznej prowadzonych przez Powiat Tczewski zarz¹dzam, co nastêpuje:

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 czerwca 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

§1
Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w
domach pomocy spo³ecznej prowadzonych przez Powiat
Tczewski w 2002 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Dom Pomocy Spo³ecznej w Pelplinie  1 742,38 z³,
2. Dom Pomocy Spo³ecznej w Gniewie  1 801,47 z³,
3. Dom Pomocy Spo³ecznej w Wyrêbach Wielkich 
1 748,58 z³,
4. Dom Pomocy Spo³ecznej w Damaszce  1 827,00 z³,
5. Dom Pomocy Spo³ecznej Stanis³awiu  1 963,50 z³,
6. Dom Pomocy Spo³ecznej w Rudnie  1 716,00 z³,
7. Dom Pomocy Spo³ecznej w Bielawkach  2 033,85 z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
M. Modrzejewski

2833
UCHWA£A Nr 348/XL/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na terenie
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
Na podstawie art. 4 1 ust. 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U.Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
uchwala siê co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do Uchwa³y Nr 315/XXXVI/2001 Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 21 grudnia
2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdañski wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W zadaniu II w pkt 4:
 w rubryce szacunkowe koszty (preliminarz wydatków)
dopisuje siê kwotê  1.780.00.
W zadaniu III w pkt 5:
 w rubryce szacunkowe koszty (preliminarz wydatków)
dopisuje siê wyrazy  1.000 z³ rzeczowe,
 dodaje siê pkt 20 w brzmieniu:
Prowadzenie wietlicy profilaktycznej w Solnicy, Nadzór: Zespó³ d/s Owiaty, Termin realizacji: 6 m-cy,
4 godz. tygodniowo, p³ace wraz z pochodnymi 
1.440 z³, wydatki rzeczowe  1.000 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy.

2834
POROZUMIENIE
Zawarte z dniu 10 czerwca 2002 r.
pomiêdzy:
Gmin¹ Kosakowo, reprezentowan¹ przez:
 Wójta  Pana Andrzeja Czaplickiego
 Zastêpcê wójta  Pani¹ Jolantê Bieszke
a
Starost¹ Puckim  Panem Arturem Jab³oñskim
w sprawie przekazania Gminie Kosakowo do realizacji
niektórych zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty
Puckiego.
Na podstawie: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220), art. 82a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 180), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych
(Dz. U. 16, poz. 78, Nr 141, poz. 692; z 1997 r. Nr 60,
poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079; z 1998 r.
Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz.
1268; z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085), art. 2
ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903), art. 20 § 1 pkt 2. ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161; z 1992 r.
Nr 20, poz. 78; z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85,
poz. 426; z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 146, poz. 680;
z 1997 r. Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i 944; z 1998 r.
Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 114,
poz. 1193, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r.
Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1359,
Nr 125, poz. 1368), art. 1086 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 13 padziernik a 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce
ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U.
Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 6, poz. 70,
Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1312; z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623)
oraz uchwa³y nr LXIV/42/2002 z 27 maja 2002 r. Rady
Gminy Kosakowo w sprawie uchwalenia porozumienia o
przekazaniu Gminie Kosakowo do realizacji niektórych
zadañ nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Puckiego.
§1
Starosta Pucki zleca a Gmina Kosakowo przyjmuje do
prowadzenia nastêpuj¹ce zadania:

Poz. 2834
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1. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. 16, poz. 78, Nr 141,
poz. 692; z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505,
Nr 160, poz. 1079; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 81,
poz. 875, Nr 100, poz. 1085):
a) wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na wy³¹czanie
gruntów z u¿ytkowania rolniczego (art. 11),
b) ustalenie wysokoci nale¿noci i op³at rocznych oraz
orzekanie o zwrocie nale¿noci (art. 12),
c) nak³adanie obowi¹zku zdjêcia oraz wykorzystania na
cele poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów, próchniczej warstwy gleby z gruntów i torfowisk oraz obci¹¿anie op³at¹ w razie niewykonania tego obowi¹zku (Art. 14 ust. 1 i 2),
d) prowadzenie sprawozdawczoci dotycz¹cej w.w.
spraw (art. 33 pkt 1 i 2).
2. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej,
z wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem jest gmina,
komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 180):
a) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (Art. 19 ust. 1),
b) wydawanie pozwoleñ na budowê (art. 28),
c) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjêtych obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê (art. 30
ust. 1),
d) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê oraz nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem zg³oszenia
(art. 30 ust. 2 i 3),
e) przyjmowanie zg³oszeñ o rozbiórce nieobjêtej obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
f) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
g) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci
w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu
budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5 oraz art. 35 ust. 3),
h) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê, je¿eli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu, znajduje siê
obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5),
i) dokonywanie zmiany pozwolenia na budowê w przypadku zamiaru dokonania istotnego odst¹pienia od
zatwierdzenia projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowê (art. 36a ust. 1),
j) uchylenie pozwolenia na budowê (art. 36a ust. 2),
k) stwierdzenie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
l) udzielenie pozwolenia na budowê lub pozwolenia
na wznowienie robót w przypadku zaistnienia okolicznoci wymienionych w przepisach art. 37 ust. 1
i art. 36a ust. 2 (art. 37 ust. 2),
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m) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowywanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (ar. 38 ust. 2),
n) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40), orzekanie, w drodze decyzji, o wy³¹czeniu ze stosowania obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisu art. 42 ust. 1 w stosunku do
budowy lub rozbiórki innych obiektów, o których
mowa w art. 42 ust. 3 (art. 42 ust. 3),
o) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszenia (art. 43 ust. 2),
p) wydawanie dzienników budowy (art. 45),
q) rozstrzyganie niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego
budynku, lokalu lub nieruchomoci oraz warunków
korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
r) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze przyst¹pienia
do u¿ytkowania obiektu, zg³aszania sprzeciwu oraz
wydawanie pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 54 ust.
1 i art. 59),
s) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego, je¿eli maj¹ miejsce
inne okolicznoci przewidziane Prawem budowlanym (art. 55 ust. 1 i 2),
t) udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1),
u) sprawowanie administracji architektoniczno  budowlanej i wydawanie decyzji w sprawach okrelonych ustaw¹ (art. 81, 81c i 82b)
3. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903):
 wydawanie zawiadczeñ o samodzielnoci lokali (art.
2 ust. 3).
4. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
1991 r. Nr 36, poz. 161; z 1992 r. Nr 20, poz. 78; z 1993 r.
Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426; z 1996 r. Nr
43, poz. 189, Nr 146, poz. 680; z 1997 r. Nr 137, poz.
926, Nr 141, poz. 943 i 944; z 1998 r. Nr 133, poz. 872,
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120,
poz. 1268, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 76, poz. 809,
Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1359, Nr 125, poz. 1368):
 wykonywanie zadañ i funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym w sprawach objêtych niniejszym porozumieniem (art. 20 § 1 pkt 2).
5. Wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z
pón. zm.):
 prowadzenie na wniosek komornika dochodzenia w
celu ustalenia maj¹tku i dochodów d³u¿nika (art.
1086).
§2
1. Niniejsze porozumienie nale¿y podaæ w podstawie
prawnej decyzji wydawanych w sprawach nim objêtych.
2. Starosta Pucki zastrzega sobie prawo kontrolowania
sposobu prowadzenia spraw powierzonych do wykonywania na mocy niniejszego porozumienia.
§3
1. Starosta Pucki przeka¿e z bud¿etu powiatu na realiza-
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cjê zadañ objêtych niniejszym porozumieniem kwotê
ustalon¹ corocznie przez Radê Powiatu Puckiego w
uzgodnieniu z Gmin¹ Kosakowo.
2. rodki finansowe bêd¹ przekazywane w okresach miesiêcznych z góry i obejmuj¹ one wszystkie nale¿noci
zwi¹zane z prowadzeniem przez Gminê Kosakowo
spraw objêtych niniejszym porozumieniem.
§4
Gmina Kosakowo ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§5
1. Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
2. Na mocy porozumienia niniejszy akt mo¿e zostaæ rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§6
Traci moc porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Gdyni oraz Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 wrzenia 1990 r. w sprawie prowadzenia przez organy gminy
niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej, nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu Rejonowego
w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23A poz. 212A; z 1992 r.
Nr 22, poz. 127; z 1993 r. Nr 10, poz. 56; z 1994 r. Nr 42,
poz. 216; z 1995 r. Nr 4, poz. 26, Nr 14, poz. 67; z 2000 r.
Nr 104, po. 677).
§7
Porozumienie niniejsze sporz¹dzono w 5 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 2 dla ka¿dej ze stron oraz jeden
celem publikacji.
§8
Porozumienie podlega publikacji w Pomorskim Dzienniku Urzêdowym i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia.
Starosta Pucki
Starosta
A. Jab³oñski

Poz. 2834, 2835, 2836
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Gmina Kosakowo
Wójt
A. Czaplicki
Zastêpca Wójta
J. Bieszke

2835
UCHWA£A Nr 213/XXXVI/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum w Nakli, zmiany uchwa³y Nr 22/VI/99 Rady Gminy w Parchowie z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum w Parchowie, zmiany uchwa³y Nr 208/XXXV/2002
Rady Gminy w Parchowie w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Parchowie i zmiany uchwa³y Nr 209/XXXV/
2002 Rady Gminy w Parchowie w sprawie utworzenia
Zespo³u Szkó³ w Nakli.
Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 58 ust. 1 i art. 62 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiatu (Dz. U. z
1996 r. Nr 67, poz. 329) Rada Gminy Parchowo uchwala
co nastêpuje:

§1
Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2002 r. publiczne Gimnazjum w Nakli.
§2
Obwód szko³y obejmowaæ bêdzie miejscowoci: Nakla, Wygoda, Sylczno, Garbacz, Sumin, Grabowo, z gminy Sulêczyno  Mausz  Ostrów oraz Zdroje z gminy Lipusz.
§3
Do uchwa³y Nr 22/VI/99 Rady Gminy w Parchowie z
dnia 9 marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum w
Parchowie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany polegaj¹ce na:
W § 1 uchwa³y skrela siê nastêpuj¹ce wyrazy: z Oddzia³em Zamiejscowym w Nakli
W § 2 uchwa³y skrela siê nastêpuj¹ce wyrazy:Nakla,
Wygoda, Sylczno, Garbacz, Sumin, Grabowo, z gminy
Sulêczyno Mausz- Ostrów oraz Zdroje z gminy Lipusz.
§4
Do uchwa³y Nr 208/XXXV/2002 Rady Gminy w Parchowie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespo³u
Szkó³ w Parchowie wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê
polegaj¹c¹ na:
W § 2 uchwa³y skrela siê nastêpuj¹ce wyrazy: bez
Oddzia³u Zamiejscowego w Nakli
§5
Do uchwa³y Nr 209/XXXV/2002 Rady Gminy w Parchowie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespo³u
Szkó³ w Nakli wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê polegaj¹c¹ na:
W § 2 uchwa³y skrela siê nastêpuj¹ce wyrazy: Gimnazjum w Parchowie Oddzia³ Zamiejscowy w Nakli i zastêpuje siê je wyrazami Gimnazjum w Nakli.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Parchowie
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Parchowo
T. Majkowski

2836
UCHWA£A Nr XXXVI/247/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie okrelenia granic so³ectw w gminie Gardeja.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 18 ust. 1 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
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§1

§3

Okrela siê granice so³ectw w gminie Gardeja:
B¹dki, Cygany, Czarne Dolne, Czarne Górne, Czarne
Ma³e I, Czarne Ma³e II, Gardeja I, Gardeja II, Gardeja III,
Jaromierz, Klasztorek, Krzykosy, Morawy, Nowa Wioska,
Ot³owiec, Ot³ówko, Otoczyn, Paw³owo, Rozajny, Rozajny
Ma³e, Trumieje, Wandowo, Wrac³awek i Zebrdowo zgodnie z za³¹cznikami graficznymi od Nr 1* do Nr 24*.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

§3
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

2837
UCHWA£A Nr XXXVI/257/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 26 czerwca 2002 r.
o zmianie Uchwa³y Nr XXX/2 1 7/2001 Rady Gminy w
Gardei z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) w zwi¹zku
z § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wyp³acania oraz wysokoci pomocy materialnej dla
uczniów (Dz. U. Nr 74, poz. 350, z 1997 r. Nr 51, poz. 326,
z 1998 r. Nr 98, poz. 613 oraz z 2000 r. Nr 92, poz. 1016)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do Uchwa³y Nr XXX/217/2001 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów w § 7
ust. 2. pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
1) 15 lipca  w odniesieniu do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych,
2) 15 wrzenia  w odniesieniu do studentów .
§2
Pozosta³a treæ zmienionej uchwa³y zostaje bez zmian.
*) Za³¹czników Nr 1-24 nie publikuje siê.

§4

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

2838
UCHWA£A Nr XXXVI/259/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej
Gminy Gardeja.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220)
art. 8 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1440)
w zwi¹zku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) Rada Gminy
w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê statut Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 lipca 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz
Za³acznik
do uchwa³y Nr XXXVI/259/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 26 czerwca 2002 r.
STATUT
Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja
I. Postanowienia ogólne
§1
Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2838, 2839

 5270 

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r.
Nr 129, poz. 1440).
2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123).
3. Niniejszego statutu.
§2
Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Gardeja, a terenem jej dzia³alnoci jest obszar gminy Gardeja w województwie pomorskim.
Biblioteka mo¿e tworzyæ filie b¹d punkty biblioteczne.
§3
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Gardeja.
2. Biblioteka jest instytucj¹ kultury wpisan¹ do rejestru
instytucji kultury, posiada osobowoæ prawn¹.
3. Nadzór merytoryczny nad bibliotek¹ gminn¹ sprawuje
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku
§4
1. Biblioteka jest finansowana przez bud¿et gminy w formie dotacji.
2. Zasady gospodarki finansowej regulowane s¹ przepisami rozdzia³u III ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej.
3. Zasady wynagradzania pracowników reguluje rozporz¹dzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia
1999 r.
§5
1. Biblioteka pos³uguje siê pieczêci¹ okr¹g³¹ zawieraj¹c¹
porodku herb Gminy Gardeja, a w otoku napis z nazw¹ Biblioteki Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja
oraz pod³u¿n¹ o treci Biblioteka Publiczna Gminy
Gardeja 82  520 Gardeja.
2. Filie biblioteki pos³uguj¹ siê pieczêci¹ pod³u¿n¹, zawieraj¹c¹ w treci nazwê i adres siedziby biblioteki gminnej oraz dodatkowo nazwê miejscowoci stanowi¹cej
siedzibê filii.
II. Cele i zadania
§6
1. Biblioteka s³u¿y rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych spo³eczeñstwa gminy Gardeja oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Biblioteka realizuje swoje zadania organizuj¹c obs³ugê
biblioteczn¹ mieszkañców gminy oraz prowadz¹c dzia³alnoæ dokumentacyjn¹.
§7
Do podstawowych zadañ biblioteki nale¿y:
1. Badanie potrzeb czytelniczych mieszkañców gminy
Gardeja, opracowy-wanie w oparciu o nie programów
i planów rozwoju czytelnictwa.
2. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych,
planowanie zakupu, dokonywanie bie¿¹cej oceny zbiorów ich przydatnoci w rodowisku oraz ich ochrona
i konserwacja.
3. Udostêpnianie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych
zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokszta³ceniowych poprzez wypo¿yczanie na miej-

4.
5.
6.
7.

8.

scu, do domu a tak¿e wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne.
Prowadzenie dzia³alnoci informacyjno  bibliograficznej ze szczególnym uwzglêdnieniem informacji o regionie.
Realizowanie ró¿norodnych form popularyzacji ksi¹¿ek i czytelnictwa, miêdzy innymi: organizowanie spotkañ autorskich, odczytów, wystaw ksi¹¿ek, konkursów.
Organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych ludziom chorym i niepe³nosprawnym.
Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, z placówkami upowszechniania kultury, organizacjami spo³ecznymi w zaspokajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych rodowiska.
Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne zadania dla zaspokajania spo³ecznych potrzeb i realizowania krajowej polityki bibliotecznej.
III. Organy Biblioteki i jej organizacja
§8

1. Dyrektor kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora Biblioteki powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Gminy po zasiêgniêciu opinii Biblioteki Wojewódzkiej w
Gdañsku.
3. Pracowników Biblioteki powo³uje, awansuje i odwo³uje Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja.
4. Biblioteka prowadzi dzia³alnoæ finansow¹ wykorzystuj¹c rodki ustalone w bud¿ecie gminy.
5. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez
Dyrektora Biblioteki po pozytywnej akceptacji Zarz¹du
Gminy.
6. Biblioteka mo¿e uzyskaæ w³asne dochody, a tak¿e otrzymywaæ rodki finansowe z innych róde³.
7. Obs³ugê finansowo  ksiêgow¹ prowadzi wspólnie z inn¹ instytucj¹ w sk³ad której wchodzi, a dyspozycja rodkami finansowymi nale¿y do Dyrektora Biblioteki.
8. Biblioteka w celu udostêpniania zbiorów prowadzi
wypo¿yczalniê, czytelniê oraz organizuje inne formy
udostêpniania zbiorów bibliotecznych.
9. Szczegó³owe zasady korzystania z wypo¿yczalni i czytelni okrelaj¹ regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora Biblioteki i podane do publicznej wiadomoci w
lokalach bibliotecznych.
IV. Przepisy koñczowe
§9
1. Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.
2. Statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

2839
UCHWA£A Nr 38/463/2002
Rady Gminy G³ówczyce
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Orodka Kultury
w G³ówczycach.
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
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25 padziernika o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 i z 2002 r.
Nr 41 poz. 364) Rada Gminy uchwala:
§1
W statucie Gminnego Orodka Kultury w G³ówczycach
ustalonym uchwa³¹ nr 45/98 Rady Gminy G³ówczyce
z dnia 30 grudnia 1998 r. dotycz¹c¹ przekszta³cenia GOK
w zak³ad bud¿etowy ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z uchwa³y
Nr 8/68/99 Rady Gminy G³ówczyce z dnia 27 stycznia
1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W § 1 statutu zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Gminny Orodek Kultury w G³ówczycach, zwany
dalej GOK wraz z fili¹ w Pob³ociu jest gminn¹ instytucj¹ kultury powo³an¹ do upowszechniania kultury
na terenie gminy G³ówczyce.
2) § 2 statutu otrzymuje brzmienie:
§ 2.1. Gminny Orodek Kultury jest gminn¹ osob¹
prawn¹, wpisan¹ do rejestru instytucji upowszechniania kultury prowadzonej przez
gminê G³ówczyce.
2. Organizatorem GOK jest Rada Gminy G³ówczyce.
3. Siedzib¹ GOK jest baza lokalowa przy ul. Kociuszki 15 w G³ówczycach.
4. Terenem dzia³ania GOK jest obszar gminy
G³ówczyce.
3) § 8 statutu otrzymuje brzmienie;
Zadania swoje GOK realizuje w oparciu o roczny
plan dzia³alnoci, uwzglêdniaj¹c wytyczne organizatora.
Roczny plan pracy ustala Dyrektor GOK w uzgodnieniu z Wójtem Gminy G³ówczyce.
4) W § 11 statutu w zdaniu drugim wykrela siê wyrazy: w porozumieniu z Wójtem Gminy.
5) W § 12 statutu na koñcu zdania dodaje siê wyrazy:
ustalony przez Dyrektora GOK po zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy G³ówczyce oraz dzia³aj¹cych w GOK
organizacji zwi¹zkowych i stowarzyszeñ twórców.
6) W § 14 na koñcu zdania dodaje siê wyrazy:
 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1044 z pón. zm.)
 niniejszego statutu.
Ponadto zmienia siê odpowiednio zapisy dotycz¹ce publikacji wymienionych w § 14:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591),
 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z pón. zm.).
7) W § 15 p 1 na koñcu zdania wykrela siê wyraz S³upsku i zastêpuje siê wyrazem Gdañsku.
8) § 21 otrzymuje brzmienie:
§ 21.1. GOK gospodaruje rodkami przydzielonymi mu przez organizatora i nabyt¹ czêci¹
mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
2. Finanse GOK tworz¹:
 dotacje uchwalone przez organizatora,
 wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci,
 dochody ze sprzeda¿y sk³adników mienia
oraz z najmu i dzier¿awy tych sk³adników,
 wp³ywy z innych róde³.

Dziennik Urzêdowy
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9) § 22 otrzymuje brzmienie:
§ 22 GOK mo¿e zbywaæ rodki trwa³e. Przy zbywaniu rodków trwa³ych maj¹ odpowiednio zastosowane przepisy dotycz¹ce przedsiêbiorstw pañstwowych.
10) § 23 otrzymuje brzmienie:
§ 23.1. Podstaw¹ gospodarki finansowej GOK stanowi plan dzia³alnoci zatwierdzony przez
dyrektora GOK z zachowaniem wysokoci
dotacji przydzielonej przez organizatora.
2. Plan dzia³alnoci w miarê potrzeby zawiera:
plan us³ug, plan przychodów i kosztów, plan
remontów i konserwacji rodków trwa³ych
oraz plan inwestycji.
11) § 24 otrzymuje brzmienie:
§ 24 GOK pokrywa koszty bie¿¹ce dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskanych przychodów.
12) § 28 otrzymuje brzmienie:
§ 28 Z dniem uchwalenia statutu, traci moc Statut
Gminnego Orodka Kultury w G³ówczycach/Uchwa³a Rady Gminy w G³ówczycach z dnia 27 stycznia
1999 r. Nr 8/68/99.
§2
Ustala siê t.j. Statutu GOK obejmuj¹cy zmiany dokonane niniejsz¹ uchwa³¹. T.j. statutu stanowi za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
i Dyrektorowi Gminnego Orodka Kultury w G³ówczycach.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 38/463/2002
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 26 czerwca 2002 r.
Statut Gminnego Orodka Kultury w G³ówczycach
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gminny Orodek Kultury w G³ówczycach, zwany dalej
GOK wraz z fili¹ w Pob³ociu jest gminn¹ instytucj¹ kultury
powo³an¹ do upowszechniania kultury na terenie gminy
G³ówczyce. Dzia³alnoæ GOK s³u¿y aktywizacji procesów
rozwojowych w ¿yciu kulturalnym gminy oraz zaspokajaniu spo³ecznych, grupowych i indywidualnych potrzeb
kulturalnych mieszkañców gminy.
Cele te realizuje poprzez:
1) organizowanie czynnego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym mieszkañców w ró¿norodnych formach
dzia³alnoci kulturalno  owiatowej, wychowawczej,
rozrywkowej, sportowo  turystycznej i artystycznej,
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2) udzielanie pomocy programowej, instrukta¿owo  metodycznej i organizacyjnej placówkom kulturalno 
wychowawczym oraz spo³ecznemu ruchowi kulturalnemu w gminie,
3) organizowanie w placówkach kulturalno  wychowawczych imprez kulturalnych dla mieszkañców gminy,
4) wspó³dzia³anie z instytucjami i organizacjami spo³eczno  kulturalnymi, owiatowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi, organizacjami sportowymi itp.
§2
1. Gminny Orodek Kultury w G³ówczycach jest gminn¹
osob¹ prawn¹, wpisan¹ do rejestru instytucji upowszechniania kultury prowadzonej przez gminê G³ówczyce.
2. Organizatorem GOK jest Rada Gminy G³ówczyce.
3. Siedzib¹ GOK jest baza lokalowa przy ul. Kociuszki 15
w G³ówczycach.
4. Terenem dzia³ania GOK jest obszar gminy G³ówczyce.
§3
Nadzór organizacyjny i finansowy nad dzia³alnoci¹
GOK sprawuje Wójt Gminy G³ówczyce.
§4
GOK programuje swoj¹ dzia³alnoæ uwzglêdniaj¹c
uchwa³y Rady Gminy w G³ówczycach oraz bior¹c pod
uwagê za³o¿enia polityki kulturalnej pañstwa.
ROZDZIA£ II
CEL PRZEDMIOT DZIA£ANIA I ZADANIA GOK
§5
GOK realizuje zadania w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
GOK prowadzi wielokierunkow¹ dzia³alnoæ na podstawie w³asnego, spo³ecznie akceptowanego programu.
§6
G³ównym celem dzia³ania GOK jest pozyskanie i przygotowanie spo³eczeñstwa gminy do aktywnego uczestnictwa w odbiorze ofert kulturalnych oraz wspó³tworzenie wartoci kulturalnych.
§7
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Do podstawowych zadañ GOK nale¿¹:
rozpoznawanie i pobudzanie zainteresowañ i potrzeb
kulturalnych,
tworzenie i prowadzenie zespo³ów, sekcji i kó³ zainteresowañ amatorskiej twórczoci artystycznej,
otoczenie opiek¹ amatorskiego ruchu artystycznego
i twórczoci ludowej, sprawowanie mecenatu nad m³odymi talentami,
udzielanie pomocy instrukta¿owo  metodycznej placówkom kulturalno  wychowawczym,
organizowanie imprez kulturalnych wype³niaj¹cych
czas wolny poszczególnych grup ludnoci,
organizowanie szkoleñ, kursów itp.,
organizowanie imprez z okazji wi¹t pañstwowych,
prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,
sprawowanie nadzoru nad dzia³alnoci¹ placówek kulturalnych w gminie.

§8
Zadania swoje GOK realizuje w oparciu o roczny plan
dzia³alnoci, uwzglêdniaj¹c wytyczne organizatora. Roczny plan pracy ustala Dyrektor GOK w uzgodnieniu z Wójtem Gminy G³ówczyce.
§9
GOK mo¿e na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach wiadczyæ odp³atnie us³ugi kulturalne. GOK mo¿e
prowadziæ równie¿ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 10
Prac¹ GOK kieruje dyrektor, którego powo³uje, awansuje i odwo³uje na wniosek Wójta, Zarz¹d Gminy.
§ 11
GOK zatrudnia pracowników merytorycznych w liczbie zale¿nej od potrzeb oraz pracowników administracyjnych i obs³ugi.
§ 12
Szczególn¹ strukturê organizacyjn¹ oraz podzia³ i zakres zadañ poszczególnych stanowisk pracy okrela regulamin organizacyjny GOK ustalony przez Dyrektora
GOK po zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy G³ówczyce oraz
dzia³aj¹cych w GOK organizacji zwi¹zkowych i stowarzyszeñ twórców.
§ 13
Przy GOK mo¿e dzia³aæ spo³eczna rada programowa.
Zasady wyboru rady i jej zadania okrela regulamin organizacyjny GOK.
Rozdzia³ III a
BIBLIOTEKI
§ 14
Gminna Biblioteka Publiczna w G³ówczycach oraz filie: w Pob³ociu i Stowiêcinie dzia³aj¹ na podstawie:
 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.  o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85 poz. 539 z pón. zm.),
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.),
 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (tj. Dz. U.
Nr 110, poz. 721),
 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.),
 niniejszego statutu.
§ 15
1. Bezporedni nadzór nad bibliotekami sprawuje Dyrektor Orodka Kultury, a merytorycznie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
2. Siedzibami bibliotek s¹: GOK G³ówczyce ul. Kociuszki 15 a oraz filie Pob³ocie i Stowiêcino
3. Swoj¹ dzia³alnoci¹ biblioteki obejmuj¹ teren gminy
G³ówczyce.
4. Biblioteka w G³ówczycach u¿ywa pieczêci o treci: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY G£ÓWCZYCE.
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 Biblioteka w Pob³ociu u¿ywa pieczêci pod³u¿nej o treci: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY G£ÓWCZYCE 
FILIA W POB£OCIU.
 Biblioteka w Stowiêcinie u¿ywa pieczêci pod³u¿nej o
treci: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY G£ÓWCZYCE  FILIA W STOWIÊCINIE.

2. Finanse GOK tworz¹:
 dotacje uchwalone przez organizatora,
 wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci,
 dochody ze sprzeda¿y sk³adników mienia oraz z najmu i dzier¿awy tych sk³adników,
 wp³ywy z innych róde³.

§ 16

§ 22

Biblioteki s³u¿¹ rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu kultury.
Do szczegó³owego zakresu dzia³ania bibliotek nale¿y:
1) gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie materia³ów bibliotecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów dotycz¹cych w³asnego regionu,
2) udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu, prowadzenie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych z uwzglêdnieniem szczególnych potrzeb dzieci i m³odzie¿y oraz ludzi niepe³nosprawnych,
3) prowadzenie dzia³alnoci informacyjno  bibliograficznej oraz popularyzacja ksi¹¿ek i czytelnictwa,
4) sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi udzielanie im pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
5) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury i organizacjami w
rozwoju oraz zaspakajaniu potrzeb owiatowych
i kulturalnych spo³eczeñstwa.

GOK mo¿e zbywaæ rodki trwa³e. Przy zbywaniu rodków trwa³ych maj¹ odpowiednie zastosowanie przepisy
dotycz¹ce przedsiêbiorstw pañstwowych.

§ 17
Biblioteki mog¹ równie¿ podejmowaæ inne dzia³ania
wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska oraz realizacji za³o¿eñ
polityki kulturalnej gminy i pañstwa.

Statut GOK uchwala Rada Gminy w G³ówczycach.
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonane na wniosek
Zarz¹du Gminy lub dyrektora GOK w trybie w³aciwym
dla jego ustalenia.

§ 18

§ 26

1. Dzia³alnoci¹ biblioteki kieruje kierownik, który reprezentuje bibliotekê na zewn¹trz i jest za ni¹ odpowiedzialny.
Kierownika biblioteki zatrudnia Dyrektor Gminnego
Orodka Kultury w G³ówczycach w porozumieniu z
Wójtem Gminy G³ówczyce.
2. Kierownik biblioteki oraz pracownicy powinni posiadaæ kwalifikacje odpowiadaj¹ce zajmowanym stanowiskom i pe³nionym funkcjom okrelone w odrêbnych
przepisach.

Likwidacja b¹d przekszta³cenie GOK w inn¹ instytucjê mo¿e nast¹piæ na podstawie Uchwa³y Rady Gminy w
G³ówczycach.

§ 19

§ 28

Biblioteki prowadz¹ wypo¿yczalnie, czytelnie, odzia³y
dla dzieci, filie i punkty biblioteczne  powo³ywane, znoszone i przekszta³cane w miarê istniej¹cych potrzeb.
§ 20
Dzia³alnoæ bibliotek jest finansowana ze rodków bud¿etu gminy w ramach przekazywanych dotacji na Orodek Kultury.
ROZDZIA£ IV
FINANSE, MAJ¥TEK I DZIA£ALNOÆ GOSPODARCZA
§ 21
1. GOK gospodaruje rodkami przydzielonymi mu przez
organizatora i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi
samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.

§ 23
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej GOK stanowi plan
dzia³alnoci zatwierdzony przez dyrektora GOK z zachowaniem wysokoci dotacji przydzielonej przez organizatora.
2. Plan dzia³alnoci w miarê potrzeby zawiera: plan us³ug,
plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
§ 24
GOK pokrywa koszty bie¿¹ce dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskanych przychodów.
ROZDZIA£ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 25

§ 27
GOK u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym
brzmieniu oraz adresem jego siedziby.
Filia w Pob³ociu u¿ywa pieczêci pod³u¿nej Gminny
Orodek Kultury w G³ówczycach Wiejski Dom Kultury w
Pob³ociu.
Z dniem uchwalenia statutu, traci moc Statut Gminnego Orodka Kultury w G³ówczycach (Uchwa³a Rady Gminy w G³ówczycach z dnia 27 stycznia 1999 r. Nr 8/68/99).

2840
UCHWALA Nr XXXII/297/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy
 Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
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z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w zwi¹zku z art. 34a ustawy
o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.)  Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania wierzytelnoci gminy 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 odraczaniu terminu zap³aty oraz
rozk³adania wierzytelnoci na raty.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noci z
tytu³u sprzeda¿y, op³at: za zu¿ycie wody, za u¿ytkowanie wieczyste, najmu i dzier¿awy nieruchomoci, za
zrzut nieczystoci p³ynnych, z tytu³u czynszu mieszkaniowego i dzier¿awnego a tak¿e innych niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych,
2) d³u¿niku  nale¿y przez to rozumieæ osoby fizyczne,
osoby prawne a tak¿e jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej.

§6
1. Umorzenie wierzytelnoci, o których mowa w § 3, dokonywane na wniosek d³u¿nika oraz udzielenie ulg w
sp³acie nale¿noci o których mowa w § 5 nastêpuje na
podstawie decyzji administracyjnej.
2. Decyzja o odroczeniu terminu p³atnoci lub roz³o¿eniu
na raty winna okrelaæ w szczególnoci datê i oznaczenie stron, kwotê ca³ej wierzytelnoci, kwotê w stosunku do której odroczono termin p³atnoci, termin
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 nie pobiera siê odsetek za zw³okê, chyba ¿e, d³u¿nik nie wywi¹¿e siê z wyznaczonych
terminów p³atnoci, wówczas ca³a wierzytelnoæ staje
siê natychmiast wymagalna.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

§3
1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona, w ca³oci lub
czêci, je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) w przypadkach losowych,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne bêdzie nieskuteczne.
2. Umorzenie, w przypadkach okrelonych w ust. 1 punkt
1,3 i 4 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach okrelonych w ust. 1 punkt 1, 2 i 4  równie¿ z
urzêdu.
3. W przypadku solidarnej odpowiedzialnoci kilku d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas, gdy
uzasadniaj¹ce okolicznoci maj¹ zastosowanie do
wszystkich d³u¿ników.

2841
UCHWA£A Nr 287/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie trybu udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
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.) oraz art. 118 w zwi¹zku
z art. 71 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.zm.)  Rada
Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1

Do umarzania wierzytelnoci, odsetek za zw³okê oraz
innych nale¿noci ubocznych uprawniony jest Wójt Gminy.

Z bud¿etu miasta i gminy mog¹ byæ udzielane dotacje
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku, które realizuj¹ zadania w³asne Gminy maj¹ce charakter u¿ytecznoci publicznej.

§5

§2

1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika, mo¿na
odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci lub ro z³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci wierzytelnoci na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes wierzyciela  na
okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
2. Organem uprawnionym do odroczenia terminu zap³aty i ro z³o¿enia wierzytelnoci na raty jest Wójt Gminy.

Ustala siê nastêpuj¹cy tryb przyznawania dotacji:
1) podmioty ubiegaj¹ce siê o dotacjê zobowi¹zane s¹
do z³o¿enia wniosku zawieraj¹cego:
a) dane dotycz¹ce podmiotu,
b) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania,
c) termin i miejsce realizacji zadania,
d) kalkulacjê przewidzianych kosztów realizacji zadania,
e) informacjê o ród³ach finansowania zadania, w tym
rodkach w³asnych, kwotach oczekiwanych bud¿etu miasta i gminy oraz uzyskanych z innych róde³,

§4
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f) wykazy osób realizuj¹cych zadanie wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji.
2) wnioski nale¿y sk³adaæ w terminie do 15 padziernika
roku poprzedzaj¹cego realizacjê zadania do Skarbnika
Gminy Nowy Staw,
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski
mog¹ byæ sk³adane w trakcie roku bud¿etowego.
§3
Dotacje proponowane s¹ przez Zarz¹d Miejski po
uprzednim zasiêgniêciu opinii Komisji sta³ych Rady Miejskiej.
§4
Rada Miejska postanawia o ostatecznym przyznaniu
dotacji w uchwale bud¿etowej.
§5
1. rodki przyznawane bêd¹ poszczególnym podmiotom
na podstawie zawieranych umów/porozumieñ/
2. Umowy (porozumienia) powinny okrelaæ:
1) szczegó³owy opis zadania i termin jego wykonania,
2) wielkoæ dotacji i tryb p³atnoci,
3) tryb kontroli wykonania zadania,
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
5) tryb rozwi¹zania umowy.
§6
1. Podmioty, które otrzyma³y dotacje s¹ zobowi¹zane
do z³o¿enia sprawozdania merytorycznego finansowego w terminie okrelonym w umowie.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe powinny zawieraæ w szczególnoci:
1) informacjê z przebiegu wykonania zadania,
2) szczegó³owe rozliczenie finansowe,
3) owiadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z
ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
§7
1. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli.
2. Kontrole obejmowaæ bêd¹ przede wszystkim:
1) gospodarnoæ, rzetelnoæ w sposobie wydatkowania rodków,
2) zgodnoæ wydatkowania dotacji z celami, na które
zosta³a przyznana.
3. Stwierdzenie niew³aciwego/niezgodnego z umow¹,
porozumieniem/wykorzystania dotacji skutkowaæ bêdzie wstrzymaniem dotacji, rozwi¹zaniem umowy, ¿¹daniem zwrotu przekazanych i niew³aciwie wykorzystanych rodków.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2842
UCHWA£A Nr XLIII/418/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Redy
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 1142, poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U.
Nr 35 z 1982 r., poz. 230 z pón. zm.) oraz art. XII § 1
ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks pracy (Dz. U.
z 1974 r. Nr 24, poz. 142 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Sprzeda¿ detaliczna napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y mo¿e
odbywaæ siê w:
1) sklepach monopolowych,
2) wydzielonych stoiskach sklepów ogólnospo¿ywczych i spo¿ywczo-przemys³owych (wydzielony rega³ wraz z lad¹ lub czêci¹ lady, w sklepach samoobs³ugowych z odrêbn¹ kas¹ fiskaln¹).
§2
Sprzeda¿ napojów alkoholowych o zawartoci powy¿ej 4,5% alkoholu i piwa przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê w:
1) restauracjach i zajazdach,
2) barach z wyj¹tkiem barów turystycznych i szybkiej
obs³ugi,
3) w kawiarniach i winiarniach, z tym ¿e w placówkach
tych napoje zawieraj¹ce powy¿ej 18% alkoholu (z
wyj¹tkiem koniaków i likierów) mog¹ byæ podawane do spo¿ycia wy³¹cznie w postaci drinków i koktajli.
§3
Sprzeda¿ piwa przeznaczonego do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ dodatkowo prowadzona w;
1) piwiarniach,
2) barach piwnych,
3) w wydzielonych ogródkach przy lokalach gastronomicznych przez wystawienie stolików pod warunkiem odgrodzenia ich w sposób widoczny od otoczenia oraz zachowania bezpieczeñstwa dla ruchu
ko³owego i pieszych.
§4
Wydawanie i cofanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych:
1. Zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Redy wydaje Burmistrz Miasta, po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Miasta. W zezwoleniu okrela siê: nazwê przedsiêbiorcy, rodzaj punktu
sprzeda¿y, kategoriê napojów alkoholowych, godziny
prowadzenia sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz
okres wa¿noci zezwolenia. Zezwolenie dotyczy wy³¹cznie oznaczonego punktu sprzeda¿y oraz danego
przedsiêbiorcy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Zezwolenia mog¹ otrzymaæ przedsiêbiorcy (osoby
prawne i fizyczne), których zarejestrowany podmiot
dzia³ania obejmuje handel artyku³ami spo¿ywczymi
lub gastronomiê.
3. Wniesienie op³aty za korzystanie z zezwolenia potwierdza siê dowodem wp³aty.
4. Op³aty za korzystanie z zezwoleñ uiszcza siê w wysokoci proporcjonalnej do iloci dni wa¿noci zezwolenia w danym roku kalendarzowym.
5. Do wniosku o udzielenie zezwolenia nale¿y do³¹czyæ
kopie nastêpuj¹cych dokumentów: a. aktualny odpis
z rejestru przedsiêbiorców, potwierdzony przez organ
rejestruj¹cy nie dawniej ni¿ 3 miesi¹ce przed dat¹ z³o¿enia wniosku, b. postanowienie w³aciwego inspektora sanitarnego, potwierdzaj¹ce mo¿liwoæ prowadzenia sprzeda¿y lub podawania napojów alkoholowych w danym lokalu; w przypadku sk³adania wniosku o przed³u¿enie wa¿noci zezwolenia  protokó³
kontroli sanitarnej, poprzedzaj¹cej sk³adanie wniosku:
w przypadku przedsiêbiorcy zajmuj¹cego siê organizacj¹ przyjêæ postanowienie w³aciwego inspektora
sanitarnego dopuszczaj¹ce do u¿ywania wskazane
przez wnioskodawcê pomieszczenia do przygotowywania przyjêæ, c. dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny wnioskodawcy do u¿ytkowania lokalu, a w przypadku zajmowania pomieszczeñ w pawilonie wolnostoj¹cym tak¿e tytu³ prawny do korzystania z gruntu
pod pawilonem, d. owiadczenie wnioskodawcy, ¿e
w okresie 3 lat poprzedzaj¹cych sk³adanie wniosku
nie cofniêto mu zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz, ¿e nie toczy siê postêpowanie o
cofniêcie mu zezwolenia.
6. Zezwolenia jednorazowe na sprzeda¿ lub podawanie
napojów alkoholowych w czasie organizowanych imprez wydaje Burmistrz Miasta po zasiêgniêciu opinii
Zarz¹du Miasta, który konsultuje siê z Komisj¹ ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Zezwolenie
wydaje siê po wykazaniu przez organizatora imprezy
 przedsiêbiorcy odpowiedzialnego za prowadzenie
sprzeda¿y lub podawania alkoholu podczas trwania
imprezy. Zezwolenia jednorazowe wydaje siê na ka¿dy punkt sprzeda¿y lub podawania napojów alkoholowych na imprezach.
7. Rejestr wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych prowadzi Urz¹d Miasta Redy.
8. Zezwolenia wa¿ne w dniu podjêcia uchwa³y zachowuj¹ wa¿noæ do dnia oznaczonego w zezwoleniu.
9. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w godzinach 6.00-22.00,
jak równie¿ w przed³u¿onych godzinach po 22,00 w
przypadku uzyskania zgody Zarz¹du Miasta w oparciu o opiniê Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, która przeprowadza stosowne wywiady.
10. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych cofa
siê w przypadkach okrelonych art. 18, ust. 6, pkt 1, 2
i 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.), na podstawie udokumentowanego wniosku mieszkañców, Policji, Stra¿y
Miejskiej innych organów kontroli lub z urzêdu w przypadkach okrelonych w art. 18, ust. 6, pkt 3, 5 i 6 wy¿ej
wymienionej ustawy na wniosek organów kontroli lub

z urzêdu na podstawie zawiadomienia tych organów o
pope³nieniu przestêpstwa.
§5
1. Na terenie miasta Redy poza obiektami wymienionymi w art. 14 ust. 1,3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi wprowadza siê
w nastêpuj¹cych miejscach zakaz sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych;
a) na terenie szkó³ i innych placówek owiatowych
i opiekuñczych,
b) na terenie zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej,
c) na terenie kultu religijnego,
d) dworców kolejowych,
e) pla¿ i k¹pielisk,
f) na terenie hoteli pracowniczych,
g) na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci
i m³odzie¿y (place zabaw),
h) innych miejsc masowych zgromadzeñ.
2. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y nie powinny byæ usytuowane bli¿ej ni¿ 100 m od
granicy obiektu, o którym mowa w treci ust. 1.
§6
W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta po
zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Miasta, mo¿e zezwoliæ na dzia³alnoæ punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y z zastosowaniem odstêpstw od zasady ich usytuowania (odleg³oæ
wymieniona w § 5), je¿eli prowadzenie tych punktów nie
spowoduje zak³óceñ w funkcjonowaniu zak³adów i instytucji wymienionych w § 5 i za zgod¹ kierownika tych zak³adów lub instytucji.
§7
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y musz¹ byæ usytuowane w budynkach o charakterze sta³ym i musz¹ posiadaæ odpowiednie zaplecze sanitarne, socjalne i magazynowe.
§8
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y musz¹ byæ
usytuowane w obiektach o charakterze sta³ym, posiadaj¹cych salê sprzeda¿n¹.
§9
Wprowadza siê zakaz sprzeda¿y napojów alkoholowych przez okienko oraz w handlu obnonym i obwonym.
Wprowadza siê zakaz spo¿ywania napojów alkoholowych na wszystkich ulicach, drogach, placach oraz w miejskich parkach, skwerach, zieleñcach i terenach zieleni o
charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym w granicach
administracyjnych miasta.
§ 10
Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu oraz piwa
mo¿e odbywaæ siê na wie¿ym powietrzu podczas imprez rekreacyjnych tylko w miejscach wyznaczonych i za
zezwoleniem, tj. na festynach i innych imprezach.
Podczas imprez na otwartym powietrzu napoje alkoholowe podaje siê wy³¹cznie w naczyniach jednorazowych.
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§ 11

Zobowi¹zuje siê Stra¿ Miejsk¹, Pe³nomocnika Burmistrza ds Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz
pracownika wydaj¹cego zezwolenia do kontroli punktów
sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania alkoholu w celu zapewnienia przestrzegania zasad obrotu napojów alkoholowych oraz porz¹dku w miejscach sprzeda¿y i spo¿ywania alkoholu jak równie¿ w najbli¿szej okolicy oraz do
podejmowania interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów dotycz¹cych reklamy, promocji i sponsorowania
napojów alkoholowych.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 13
Traci moc uchwa³a Nr XXXII/225/93 Rady Miasta z dnia
31 sierpnia 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Redy miejsc sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta w Redzie
K. Okrój

2843
UCHWA£A Nr XLIII/419/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia dla miasta Redy liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. .230 z pón.
zm.) oraz art. 40 ust. 3 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 Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dla miasta Redy liczbê 27 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
2. Ustala siê dla miasta Redy liczbê 15 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

koholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% zmieniona
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Redzie Nr V/51/94 z dnia 8
listopada 1994 r.
2. Traci moc uchwa³a Nr XXXII/316/2001 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 6 wrzenia 2001 r. w sprawie ustalenia
dla miasta Redy liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta w Redzie
K. Okrój

2844
UCHWA£A Nr XV/25/2002
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 czerwca 2002 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Smo³dzinie.
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w
zwi¹zku z art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 41 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. 5 ust. 2
pkt 1 i art. 62 ust. 1 w zwi¹zku z art. 58 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) Rada Gminy w Smo³dzinie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2002 r. tworzy siê Zespó³ Szkó³ w
Smo³dzinie o nazwie: Zespó³ Szkó³: Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Smo³dzinie, przy ul: Bohaterów Warszawy 48 jako jednostkê bud¿etow¹ finansowan¹ z bud¿etu Gminy, obejmuj¹cy Szko³ê Podstawow¹ w Smo³dzinie i Gimnazjum w Smo³dzinie.
§2
Ustala siê obwód Zespo³u Szkó³ w Smo³dzinie, obejmuj¹cy wszystkie miejscowoci gminy Smo³dzino, z wy³¹czeniem obwodu Szko³y Podstawowej w Gardnie Wielkiej.
§3
Nadaje siê Zespo³owi Szkó³ w Smo³dzinie statut w
brzmieniu jak w za³¹czniku Nr 1* 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 oraz wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Gminy w Smo³dzinie i wymaga pozytywnej opinii Pomorskiego Kuratora Owiaty w Gdañsku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

§3
1. Traci moc uchwa³a Nr XXX/226/93 Rady Miejskiej w
Redzie z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia
dla miasta Redy liczby punktów sprzeda¿y napojów al-

*) Za³¹cznika nie publikuje siê.
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2845
UCHWA£A Nr XXXII/159/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Borzytuchomiu
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 1, art. 17
ust. 4, art. 58 ust. 1, ust. 2, ust. 6 i art. 62 ust. 1 i ust. 3
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 188 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 zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2002 r. ³¹czy siê Szko³ê Podstawow¹ w Borzytuchomiu i Gimnazjum w Borzytuchomiu w
Zespó³ Szkó³ o nazwie Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Borzytuchomiu, zwany dalej Zespo³em Szkó³.
§2
Obwód Zespo³u Szkó³ obejmuje miejscowoci: Borzytuchom, Chotkowo, D¹brówka, Jutrzenka, Kamieñc, Krosnowo, Niedarzyno, Osieki, Ryczyn i Struszewo.

poz. 943; z 1998 r.: Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194, Nr 144, poz. 1615) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2002 r. tworzy siê Zespó³ Specjalnego Kszta³cenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1 z
siedzib¹ w Gdañsku przy ul. Leczkowa 1a, zwany dalej
Zespo³em, w sk³ad którego wchodz¹:
1. Szko³a Podstawowa.
2. Gimnazjum Nr 38.
§2
Zespo³owi nadaje siê statut stanowi¹cy nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§3
Szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u nie posiadaj¹ obwodów.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia oraz
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

§3
1. Akt za³o¿ycielski stanowi za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*.
2. Organizacjê Zespo³u Szkó³ okrela statut stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y*.
§4
Upowa¿nia siê Przewodnicz¹cego Rady Gminy do podpisania aktu za³o¿ycielskiego.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

2846
UCHWA£A Nr LI/1556/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Specjalnego Kszta³cenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1 oraz nadania
mu statutu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8; art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 58
ust. 1, art. 62 ust. 1 i 1 b ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
zm.: Nr 106, poz. 496; z 1997 r.: Nr 28, poz. 153, Nr 141,
*) Za³¹czników nr 1 i 2 nie publikuje siê.

2847
UCHWA£A Nr LI/1557/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 6 w Gdañsku,
ul. Krzemienieckiej 1.
Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329;
zm.: Nr 106, poz. 496; z 1997 r.: Nr 28, poz. 153, Nr 141,
poz. 943; z 1998 r.: Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r.: Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320;
z 2001 r.: Dz. U. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2002 r. likwiduje siê Przedszkole
Nr 6 w Gdañsku, ul. Krzemienieckiej 1.
§2
Wykonanie likwidacji Zarz¹d Miasta Gdañska powierzy likwidatorowi odrêbn¹ uchwa³¹.
§3
Czynnoci likwidacyjne zostan¹ przeprowadzone w
okresie od 1 wrzenia 2002 r. do dnia 31 padziernika
2002 r.

*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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§4

§3

Zamkniêcia ksi¹g rachunkowych wg stanu na dzieñ
31 sierpnia 2002 r. i sporz¹dzenia bilansu dokona likwidator Przedszkola Nr 6.

Organizacjê XXI Sportowego Liceum Ogólnokszta³c¹cego okreli statut, który bêdzie nadany odrêbn¹ uchwa³¹ do dnia 31 sierpnia 2002 r.

§5

§4

Rzeczowy maj¹tek trwa³y i pozosta³y rzeczowy maj¹tek oraz prawa niematerialne likwidowanego Przedszkola Nr 6 zostan¹ przekazane zgodnie z przeznaczeniem, do
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gdañsk.

Od 1 wrzenia 2002 r. w sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 w Gdañsku wchodz¹:
1. Technikum na podbudowie gimnazjum.
2. Liceum Profilowane na podbudowie gimnazjum.
3. Zasadnicza Szko³a Zawodowa na podbudowie gimnazjum.
4. Liceum Techniczne na podbudowie szko³y podstawowej.
5. Technikum Mechaniczno  Elektryczne dla Doros³ych, na podbudowie szko³y zasadniczej.
6. Liceum Sportowe Ogólnokszta³c¹ce Nr 21.

§6
rodki finansowe pozostaj¹ce na koncie specjalnym
po dokonaniu rozliczeñ likwidacyjnych przekazane zostan¹ na konto rodków specjalnych przedszkoli, proporcjonalnie do iloci dzieci przejêtych przez te placówki z likwidowanego Przedszkola Nr 6.
§7

§5

Nale¿noci i zobowi¹zania Przedszkola Nr 6 objête bilansem sporz¹dzonym na dzieñ 31 sierpnia 2002 r. w odrêbnych zestawieniach zostan¹ rozliczone przez Gminê
Gdañsk.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.

§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pojêcia oraz podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2848
UCHWA£A Nr LI/1558/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie powo³ania XXI Sportowego Liceum Ogólnokszta³c¹cego na podbudowie gimnazjum i w³¹czenia go
w sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 w Gdañsku
przy ul. Ko³obrzeskiej 77.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592,), w zwi¹zku z art. 58
ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
zm.: Nr 106, poz. 496; z 1997 r.: Nr 28, poz. 153, Nr 141,
poz. 943; z 1998 r.: Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r.: Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320;
z 2001 r.: Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r.
Nr 41, poz. 362) Rada Miasta Gdañska uchwala co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2002 r. powo³uje siê XXI Sportowe Liceum Ogólnokszta³c¹ce i w³¹cza w sk³ad Zespo³u
Szkó³ Zawodowych Nr 2 w Gdañsku.

2849
UCHWA£A Nr LI/1559/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 85 w Gdañsku przy ul. Stolema 59 imienia Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego.
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, zm. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220) art. 58
ust. 1 i art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
zm.: Nr 106, poz. 496; z 1997 r.: Nr 28, poz. 153, Nr 141,
poz. 943; z 1998 r.: Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r.: Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 12 Nr 122, poz. 1320
z 2001 r.: Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 41poz. 362) oraz § 2 ust. 1 za³¹cznika do Zarz¹dzenia Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia
19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkó³ publicznych dla dzieci i m³odzie¿y (Dz. Urz. MEN Nr 4,
poz. 18) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê Szkole Podstawowej nr 85 w Gdañsku przy
ul. Stolema 59 imiê Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
2. Pe³na nazwa Szko³y Podstawowej nr 85 w Gdañsku
brzmi: Szko³a Podstawowa nr 85 w Gdañsku im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2850
UCHWA£A Nr 370/XLII/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 23 lipca 2002 r.

Poz. 2849, 2850, 2851, 2852

dodaje siê pkt 21 w brzmieniu:
budowa placu zabaw w parku w Nowym Dworze
Gdañskim przy ul. 3 Maja Realizator: Urz¹d Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdañskim, Nadzór: Zespó³ d/s
Owiaty, Termin realizacji  II pó³rocze, wydatki rzeczowe
 3.500.00 z³
W zadaniu V:
skrela siê pkt 2.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 sierpnia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na terenie
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
Na podstawie art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U.Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
uchwala siê co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do Uchwa³y Nr 315/XXXVI/2001 Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 21 grudnia
2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdañski wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W zadaniu II:
w pkt 2
 w rubryce szacunkowe koszty (preliminarz wydatków)
 dopisuje siê wyrazy  1.000 z³. dzier¿awa.
W zadaniu III:
w pkt 1
 w rubryce sposób realizacji skrela sie wyrazy w
budynku Przedszkola Niepublicznego Weso³e Smerfiki w Nowym Dworze Gdañskim przy ul. D¹browskiego 5 i w to miejsce wpisuje siê wyrazy w budynku
plebanii Kocio³a Rzymsko  Katolickiego p.w. Przemienienia Pañskiego w Nowym Dworze Gdañskim przy
ul. Drzyma³y,
 w rubryce Termin realizacji skrela siê wyrazy 9 mcy i w to miejsce wpisuje siê wyrazy 8 m-cy,
 w rubryce szacunkowe koszty (preliminarz wydatków)
 dopisuje siê wyrazy 588 z³  ogrzewanie,
352 z³  malowanie 
w pkt 2, 4-5, 9, 10, 13, 16,
 w rubryce Termin realizacji dopisuje siê wyrazy sierpieñ, 8 godz. tygodniowo
 w rubryce szacunkowe koszty (preliminarz wydatków
dopisuje siê wyrazy 480.00 z³  p³ace wraz z pochodnymi, 100.00  rzeczowe,
w pkt 19
 w rubryce Termin realizacji (preliminarz wydatków
skrela siê wyrazy 10 m-cy i w to miejsce wpisuje
siê wyrazy 12 m-cy,
w rubryce szacunkowe koszty/preliminarz wydatków
dopisuje siê wyrazy 500.00 z³ p³ace wraz z pochodnymi

2851
UCHWA£A Nr XLIX/524/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 26 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XVI/166/96 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lutego 1996 r. ustalaj¹cej
dla terenu miasta Chojnice liczbê punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230
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.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
1. Punkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala siê docelowo
na terenie miasta Chojnice limit 44 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y.
2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta.
3. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

2852
UCHWA£A Nr XLIV/425/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie zasad zwrotu niektórych wiadczeñ z zakresu pomocy spo³ecznej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
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(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591) w zwi¹zku z art. 34
ust. 5 Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z pón. zm.)
Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wydatki na pomoc rzeczow¹, zasi³ki na ekonomiczne
usamodzielnienie oraz zasi³ki celowe podlegaj¹ zwrotowi w ca³oci od wiadczeniobiorcy je¿eli dochód osoby
samotnie gospodaruj¹cej lub dochód rodziny przekraczaj¹
kryterium dochodowe okrelone w art. 4 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej.
§2
1. Je¿eli dochód na osobê w rodzinie ucznia uczêszczaj¹cego do szko³y podstawowej lub gimnazjum nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
spo³ecznej, to uczeñ korzysta ze wiadczeñ w formie
gor¹cych posi³ków nieodp³atnie.
2. W przypadku gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
uczêszczaj¹cego do szko³y podstawowej lub gimnazjum przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo³ecznej przyznana pomoc w formie gor¹cego posi³ku odbywa siê na zasadzie zwrotu przez
rodzinê w ca³oci poniesionych wydatków.
§3
1. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych sytuacj¹
materialn¹ i osobist¹ wiadczeniobiorcy, zw³aszcza je¿eli ¿¹danie zwrotu wydatków na udzielone wiadczenia w ca³oci lub w czêci stanowi³oby dla osoby zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie lub te¿ niweczy³o
skutki udzielonej pomocy Kierownik Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego mo¿e odst¹piæ od
¿¹dania zwrotu wiadczenia w czêci lub w ca³oci.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoæ ro z³o¿enia dochodzonego
wiadczenia na raty miesiêczne, jednak¿e ca³kowity
okres sp³aty nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ jeden rok.
3. Decyzje w sprawach okrelonych w ust. 1 i w ust. 2
podejmuje Kierownik Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu
rodowiskowego.
§4
wiadczenia nienale¿nie pobrane w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy spo³ecznej podlegaj¹ zwrotowi
niezale¿nie od dochodu osoby lub rodziny.
§5
1. Gmina ponosi wydatki na sprawienie kosztów pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmar³ego do wysokoci najni¿szych op³at pobieranych na terenie Redy.
2. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegaj¹
zwrotowi w ca³oci lub w czêci z masy spadkowej.
Je¿eli przys³uguje zasi³ek pogrzebowy z ubezpieczenia spo³ecznego, wydatki pokrywa siê z tego zasi³ku.
§6
W przypadkach szczególnych zw³aszcza w przypadku
stwierdzenia, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty przewy¿szaj¹cej wydatki egzekucyjne do-
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puszcza siê mo¿liwoæ odst¹pienia od ¿¹dania zwrotu
wiadczenia w ca³oci lub w czêci.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ zastosowanie maj¹ przepisy ustawy o pomocy spo³ecznej.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój

2853
UCHWA£A Nr LIII/308/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLV/249/2001 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych oraz
zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 41 ust. 1
pkt 4, art. 12, ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184,
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r., Nr 35, poz. 192, z 1990
Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321
i Nr 94 poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127,
poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2000 r., Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz 2001 r. Nr 60, poz. 610)
Rada Miejska w Gniewie po zasiêgniêciu opinii Komisji
Zdrowia, Ochrony rodowiska, Kultury, Sportu i Turystyki
oraz Komisji Porz¹dku i Spraw Socjalnych uchwala, co
nastêpuje:
§1
§ 2 ust. 6 otrzymuje now¹ treæ:
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych do
18% alkoholu mo¿e byæ prowadzona równie¿ w miejscach do tego celu przystosowanych i stanowi¹cych
integraln¹ czêæ lokali, o których mowa w ust. 5.
2. Prowadzenie sprzeda¿y w miejscach, o których mowa
w punkcie 1 wymaga uzyskania pozytywnej opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2854, 2855, 2856
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§3

UCHWA£A Nr V/37/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 sierpnia 2002 r.

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

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrêbie Podd¹bie.
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 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz 220 i Dz. U.
Nr 62 poz. 558) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ulicy oznaczonej Nr 18/27 po³o¿onej w obrêbie Podd¹bie nadaje siê nazwê ulica Ja³owcowa.
2. Mapa obrêbu Podd¹bie/arkusz Nr 3/na których kolorem czerwonym zaznaczono przebieg ulicy wymienionej w pkt 1 stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

2855
UCHWA£A Nr V/36/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulic w obrêbie G¹bino.
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 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz 220 i Nr 62
poz. 558) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê nazwy ulicom w miejscowoci G¹bino:
a) ul. Jesionowa oznaczona dzia³k¹ Nr 158,
b) ul. Brzozowa oznaczona dzia³k¹ Nr 116,
c) ul. Jaminowa oznaczona dzia³k¹ Nr 123,
d) ul. Lipowa oznaczona dzia³k¹ Nr 169,
e) ul. Kasztanowa oznaczona dzia³kami Nr Nr 165 i 115,
f) ul. Dêbowa oznaczona dzia³k¹ Nr 161,
g) ul. Bukowa oznaczona dzia³k¹ Nr 159/16.
2. Mapy obrêbu G¹bino/arkusze Nr 1,3/na których kolorem czerwonym zaznaczono przebieg ulic wymienionych w pkt 1 stanowi¹ za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka.

*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

2856
UCHWA£A Nr XXXIV/395/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 4 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXVIII/302/01 z dnia
31.08.2001 r. w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y oraz
ustalenia szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów.
Na podstawie art. 41 ust. . 1 pkt 4 art. 12 ust. 1,2,i 4
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230 z pón. zm.) , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) Rada Miejska uchwala co
nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Miejskiej Nr XXVIII/302/01 z dnia 31
sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu/z wyj¹tkiem piwa/, przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y oraz
ustalania szczegó³owych zasad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych
oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. W § 2 ust 2 po punkcie 2d dodaje siê punkt 2e i 2f w
brzmieniu:
2e. Wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w tym równie¿ piwa powinno nast¹piæ
po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii osób
mieszkaj¹cych w bezporednim s¹siedztwie z lokalem, w którym prowadzona ma byæ sprzeda¿.
2f. Zapis, o którym mowa w punkcie 2e nie dotyczy
zezwoleñ wydanych przed dniem wejcia uchwa³y
w ¿ycie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

Poz. 2857, 2858, 2859, 2860
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UCHWA£A Nr lIlk/XLI/442/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 wrzenia 2002 r.
o zawarciu porozumienia ze Starostwem Powiatowym
w Wejherowie w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych.
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.), art. 56 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zawiera siê porozumienie ze Starostwem Powiatowym
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla
Doros³ych w Wejherowie o nastêpuj¹cej treci:
1. Gmina Miasta Wejherowa utworzy Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych im. Teodora Bolduana w Wejherowie, jako szko³ê ponadgimnazjaln¹ w formie zaocznej, którego utworzenie umo¿liwi uzyskanie wiadectwa
dojrza³oci po zdaniu egzaminu maturalnego.
2. Nowoutworzona szko³a powstanie na bazie istniej¹cego Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 2 w Wejherowie, dla którego organem prowadz¹cym jest Gmina Miasta Wejherowa i wejdzie w sk³ad tego Zespo³u Szkó³.
3. Finansowanie dzia³alnoci nowoutworzonej szko³y nale¿y w ca³oci do Gminy Miasta Wejherowa.
4. Decyzjê o ewentualnej likwidacji nowoutworzonej szko³y podejmuje samodzielnie Rada Miasta Wejherowa zgodnie z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym z moc¹ od 1 wrzenia
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski

2858
UCHWA£A Nr LI/529/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 23 wrzenia 2002 r.
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby
przeznaczonych do wydania licencji na zarobkowy przewóz osób taksówk¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

2859
UCHWA£A Nr XXXII/170/2002
Rady Powiatu Gdañskiego
z dnia 30 wrzenia 2002 r.
w sprawie utworzenia trzyletniej ponadgimnazjalnej
Zasadniczej Szko³y Zawodowej Specjalnej w Rusocinie.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5a, art. 5c
pkt 1, art. 9 ust 1 pkt 3, art. 58 i art. 62 ust 1 ustawy z
7 wrzenia 1991 o systemie owiaty (Dz.U z 1996 r. Nr
67, poz. 329 z pón. zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê za³o¿yæ z dniem 1 wrzenia 2003 r. trzyletni¹ szko³ê ponadgimnazjaln¹ o nazwie Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna w Rusocinie.
§2
Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ Specjaln¹ w³¹cza siê w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Rusocinie, z siedzib¹ Rusocin ul. Rataja 12.
§3
Organizacjê pracy Zasadniczej Szko³y Zawodowej Specjalnej w Rusocinie okreli statut Zespo³u Szkó³ Rolniczych, Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Rusocinie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Gdañskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Gdañskiego
R. wilski

2860
UCHWA£A Nr XXXII/171/2002 r.
Rady Powiatu Gdañskiego
z dnia 30 wrzenia 2002 r.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371) 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 uchwala, co nastêpuje:

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gdañskiego.

1. Ustala siê na 2003 r. liczbê 70 przeznaczonych do wydania licencji na zarobkowy przewóz osób taksówk¹
na terenie miasta Chojnice.
2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta.

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z 7 wrzenia
1991 o systemie owiaty (Dz.U z 1996 r. Nr 67, poz. 329
ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2860, 2861
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§1
1. Ustanawia siê stypendium samorz¹du powiatu gdañskiego dla uczniów których terenem sta³ego zameldowania jest Powiat Gdañski.
2. Stypendium nosi nazwê: Stypendium Starosty Gdañskiego.
§2
Szczegó³owe zasady przyznawania stypendiów okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Odpowiednie rodki finansowe na wykonanie zadania
z § 1 planuje Zarz¹d Powiatu Gdañskiego w bud¿ecie
Powiatu.
2. Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na
stypendium okrelana bêdzie ka¿dorazowo na dany rok
w uchwale bud¿etowej przyjêtej przez Radê Powiatu
Gdañskiego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Gdañskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Gdañskiego
R. wilski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXII/171/2002
Rady Powiatu Gdañskiego
z dnia 30 wrzenia 2002 r.

a) uczniowie,
b) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów,
c) dyrektorzy szkó³.
§5
1. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmuje Wydzia³
Edukacji, Kultury Fizycznej i Rekreacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdañskim po zakoñczeniu roku
szkolnego do dnia 15 wrzenia lub zakoñczenia semestru do dnia 1 lutego.
2. Wzór wniosku stanowi za³¹cznik nr 1 do regulaminu.
3. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
a) zawiadczenie o zarobkach rodziców wystawione
przez pracodawcê, odcinki emerytury lub renty,
b) w przypadku bezrobotnych zawiadczenie o dochodach wystawione przez Powiatowy Urz¹d Pracy,
c) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego zawiadczenie o dochodach wystawione przez Urz¹d
Gminy,
d) aktualne zawiadczenie o uczêszczaniu do szko³y,
e) udokumentowanie wyników w nauce(semestralne
lub roczne).
§6
Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja
Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Gdañskiego.
§7
W przypadku identycznych wyników w nauce o przyznaniu stypendium Starosty Gdañskiego decyduje trudniejsza sytuacja materialna ucznia.
§8
Ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu stypendium podejmuje Zarz¹d Powiatu Gdañskiego.
§9

Tryb i zasady przyznawania stypendiów
dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych dziennych
z terenu powiatu gdañskiego

Sprawy zwi¹zane z przyznaniem i rozliczaniem stypendiów prowadz¹ wydzia³y merytoryczne Starostwa Powiatowego.

§1

§ 10

Stypendium Starosty Gdañskiego zwane dalej stypendium jest przyznawane za wyniki w nauce.

1. Liczba i wysokoæ stypendiów uzale¿niona od wysokoci rodków zaplanowanych w bud¿ecie Powiatu,
ustalona bêdzie corocznie przez Zarz¹d Powiatu.
2. Stypendia bêd¹ wyp³acane w okresach miesiêcznych,
ostatniego dnia miesi¹ca.

§2
1. Stypendium w nauce mo¿e otrzymaæ uczeñ, który uzyska³ redni¹ ocen minimum 4,7 za semestr lub rok
szkolny.
2. Stypendium mo¿na przyznaæ, po pierwszym roku nauki uczniowi, który spe³nia wymogi regulaminu.
3. rednia ocen, o której mowa w pkt 1 powinna uwzglêdniaæ wszystkie oceny z przedmiotów objêtych programem nauczania danego typu szko³y.
4. Wysokoæ stypendium za wyniki w nauce nie mo¿e byæ
ni¿sza od kwoty 100 z³ miesiêcznie.
§3
Stypendium o którym mowa w § 2 przyznawane jest
na rok szkolny (z wy³¹czeniem miesiêcy wakacyjnych tj.
lipca i sierpnia).
§4
Z wnioskami o stypendium mog¹ wystêpowaæ:

§ 11
W przypadku ra¿¹cego naruszenia przez stypendystê
obowi¹zków ucznia przyznaj¹cy stypendium, mo¿e cofn¹æ lub wstrzymaæ jego wyp³atê.

2861
UCHWA£A Nr XXXIX/243/2002
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 3 padziernika 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³at za usuwanie i parkowanie usuniêtych pojazdów na terenie Powiatu Bytowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca
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Poz. 2861, 2862

1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z pón. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98
poz. 602 z pón. zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³aty za usuniêcie pojazdu z drogi przez
jednostkê wyznaczon¹ przez Starostê Bytowskiego, na
koszt w³aciciela pojazdu w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. W obrêbie Gminy Miastko i Trzebielino  80,00 z³,
2. W obrêbie pozosta³ych gmin Powiatu Bytowskiego:
1) za usuniêcie pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej poni¿ej 3,5 tony  70,00 z³,
2) za usuniêcie pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony  120,00 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§6

Wysokoæ op³at ustalonych niniejsz¹ uchwa³¹ podane
s¹ w kwotach brutto uwzglêdniaj¹cych podatek VAT.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Bytowskiego.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podpisania.

§2
Ustala siê op³aty za transport usuniêtego pojazdu z
drogi przez jednostkê wyznaczon¹ przez Starostê Bytowskiego, na koszt w³aciciela pojazdu w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. w obrêbie Gminy Miastko i Trzebielino:
1) za dojazd do miejsca usuniêcia  3,00 z³/km,
2) za transport pojazdu na parking strze¿ony  3,50 z³/km.
2. W obrêbie pozosta³ych gmin Powiatu Bytowskiego:
1) za dojazd do miejsca usuniêcia  2,00 z³/km,
2) za transport pojazdu na parking strze¿ony  2,50 z³/
km.
§3
Ustala siê op³aty za parkowanie pojazdów usuniêtych
z drogi na wyznaczonym przez Starostê Bytowskiego
parkingu strze¿onym, na koszt w³aciciela pojazdu w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. W obrêbie Gminy Miastko i Trzebielino:
1) od pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej poni¿ej 3,5 tony  9,00 z³ za dobê,
2) od pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony  30,00 z³ za dobê.
2. W obrêbie pozosta³ych gmin Powiatu Bytowskiego:
1) od pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej poni¿ej 3,5 tony  6,10 z³ za dobê,
2) od pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony  15,00 z³ za dobê.
§4
1. Doba parkowania liczona jest od godziny umieszczenia pojazdu na parkingu strze¿onym do godziny wydania pojazdu  wg nastêpuj¹cych zasad:
 pierwsza doba liczona jest jako 24 godziny, bez
wzglêdu na iloæ godzin pozostawienia w tym czasie pojazdu na parkingu,
 pól doby liczone jest jako czas pozostawienia pojazdu na parkingu po pierwszej dobie przez czas do 12
godzin,
 nastêpna doba liczona jest jako czas pozostawienia
pojazdu na parkingu po pierwszej (i nastêpnych)
dobie przez czas od 12 do 24 godzin.
2. Op³ata za pó³ doby parkowania wynosi 50% stawek
okrelonych w § 3.
§5
Op³aty ustalone w § 1 i 2 uchwa³y obni¿a siê do 50%
dla pojazdów jednoladowych.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Bachórz

2862
UCHWA£A Nr XXXVI 381/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie restrukturyzacji nale¿noci od przedsiêbiorców z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych
dochody bud¿etu gminy Brusy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 t.j. z pó¿n. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców (Dz. U.
z 2002 r. Nr 155, poz. 1287/Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Obj¹æ restrukturyzacj¹ nale¿noci od przedsiêbiorców
z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych dochody bud¿etu gminy Brusy na warunkach i zasadach okrelonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od
przedsiêbiorców.
§2
Restrukturyzacj¹ obejmuje siê równie¿ nale¿noci podatkowe od przedsiêbiorców, dla których organem podatkowym s¹ urzêdy skarbowe, a nale¿noci te stanowi¹
dochód bud¿etu gminy Brusy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2863, 2864, 2865
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§2

UCHWA£A Nr XLVIII/375/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 10 padziernika 2002 r.

Restrukturyzacj¹ obejmuje siê równie¿ nale¿noci podatkowe od przedsiêbiorców, dla których organem podatkowym s¹ urzêdy skarbowe a nale¿noci te stanowi¹
dochód bud¿etu gminy Damnica.

w sprawie restrukturyzacji nale¿noci od przedsiêbiorców z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych
dochody bud¿etu Miasta i Gminy Sztum.
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 155,
poz. 1287) w zwi¹zku z 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 ze zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co nastêpuje;

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu
Zarz¹du Gminy Damnica.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

§1
Obj¹æ restrukturyzacj¹ nale¿noci od przedsiêbiorców
z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych dochody bud¿etu Miasta i Gminy Sztum na warunkach i zasadach okrelonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców.
§2
Restrukturyzacj¹ obejmuje siê równie¿ nale¿noci podatkowe od przedsiêbiorców, dla których organem podatkowym s¹ urzêdy skarbowe, a nale¿noci te stanowi¹
dochód bud¿etu Miasta i Gminy Sztum.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak

2864
UCHWA£A Nr XXXVII/246/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie restrukturyzacji nale¿noci od przedsiêbiorców z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych
dochody bud¿etu Gminy Damnica.

2865
UCHWA£A Nr XXXVI/270/2002 r.
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 10 padziernika 2002 r.
o restrukturyzacji nale¿noci od przedsiêbiorców z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych dochody
bud¿etu Gminy Potêgowo.
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 155, poz.
1287), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558), Rada
Gminy Potegowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Obj¹æ restrukturyzacj¹ nale¿noci od przedsiêbiorców
z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych dochody bud¿etu Gminy Potêgowo na warunkach i zasadach
okrelonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych
od przedsiêbiorców.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 7 ust. 1 i 5
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1287) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:

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

§1

2866

Obj¹æ restrukturyzacj¹ nale¿noci od przedsiêbiorców
z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych dochody bud¿etu gminy Damnica na warunkach i zasadach
okrelonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych
od przedsiêbiorców.

UCHWA£A Nr X/56/2002
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 10 padziernika 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a

w sprawie restrukturyzacji nale¿noci od przedsiêbiorców z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych
dochody bud¿etu Miasta Ustki.
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Poz. 2866, 2867, 2868

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 155, poz.
1287) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Zdrowia, Opieki Socjalnej i Mieszkaniowa,
5. Owiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i M³odzie¿y.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1

§3

Obj¹æ restrukturyzacj¹ nale¿noci od przedsiêbiorców
z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych dochody
bud¿etu Miasta Ustki na warunkach i zasadach okrelonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców.

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

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko

2868
UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówk¹.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371
z pón. zm.) Rada Miasta uchwala co nastêpuje:

2867

§1

UCHWA£A Nr I/3/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 26 listopada 2002 r.

Ustala siê, ¿e w roku 2003 mo¿e byæ wydanych 5 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
osób taksówk¹.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVI/65/96 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 10 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty.

§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1
W Regulaminie Rady Miejskiej, zatwierdzonym uchwa³¹
Rady Miejskiej Nr XVI/65/96 z dnia 10 lutego 1996 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Prabutach,
stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§ 27 otrzymuje brzmienie:
Rada Miejska powo³uje nastepuj¹ce komisje sta³e:
1. Rewizyjna,
2. Rolnictwa i Ochrony rodowiska,
3. Gospodarcza, Bezpieczeñstwa Publicznego i Ochrony
Przeciwpo¿arowej,

Liczba licencji okrelonych w § 1 nie obejmuje licencji
wydanych w wyniku realizacji uprawnieñ przedsiêbiorców wynikaj¹cych z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym.
§3
Wykonywanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Prabuty.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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