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430
UCHWA£A Nr XXXIV/318/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
o zmianie Uchwa³y Nr IX/92/99 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, z 2001 r. Nr
45, poz. 497) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

6)

7)

8)

§1
W Statucie, zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr IX/92/99 Rady
Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna, wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 8 pkt 8 otrzymuje brzmienie: edukacji publicznej,
2) w § 8 pkt 10 po wyrazie: fizycznej przecinek zastêpuje siê spójnikiem: i oraz dodaje wyraz: turystyki,
3) w § 8 pkt 14 po spójniku: i wyrazy: ochrony przeciwpowodziowej skrela siê, a w to miejsce wpisuje siê wyrazy: i bezpieczeñstwa obywateli oraz
ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
4) w § 8 ust. 16 otrzymuje brzmienie: polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
5) w § 8 po ust. 16 dodaje siê ust. 17, 18, 19 i 20 w
brzmieniu:
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,

9)
10)

11)
12)
13)

19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw,
w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Pierwsz¹ sesjê
nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sesji,
w § 18 zmienia siê dotychczasowe oznaczenie ust. 2,
3, 4 odpowiednio na 3, 4, 5 oraz dodaje ust. 6 w
brzmieniu: 6. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê mandatu,
po § 19 dodaje siê § 19a w brzmieniu:
1. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad
Rady.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Zastêpcê Przewodnicz¹cego.
3. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i
niewyznaczenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Zastêpca najstarszy wiekiem,
w § 20 ust. 3 po wyrazie przewodniczy skrela siê
zdanie do kropki, a w to miejsce wpisuje wyrazy: Zastêpca najstarszy wiekiem.
po § 20 dodaje siê § 20a w brzmieniu:
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego lub Zastêpcê Przewodnicz¹cego, Rada
podejmuje uchwa³ê w sprawie jej przyjêcia nie
póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia
tej rezygnacji.
2. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 1 w
ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji, jest
równoznaczne z przyjêciem tej rezygnacji przez
Radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym winna byæ podjêta uchwa³a,
§ 23 ust. 2 skrela siê,
w § 24 pkt 2 po wyrazie Zarz¹du dodaje siê wyrazy:
ustalanie wynagrodzeñ przewodnicz¹cego Zarz¹du,
w § 24 pkt 11 po przecinku dodaje siê wyrazy: powiatowej i wojewódzkiej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 936 

14) w § 24 po pkt 14 dodaje siê pkt 15 i 16 w brzmieniu:
15) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy
ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i
regionalnych,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
oraz zmienia dotychczasowe oznaczenie pkt 15 na 17,
15) w § 25 ust. 2 skrela siê,
16) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: W posiedzeniach
Komisji mog¹ uczestniczyæ radni, niebêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ
wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu, a dotychczasowe oznaczenie pkt 3 i 4 zmienia siê odpowiednio na 4 i 5,
17) w § 31 ust. 3 skrela siê,
18) § 33 otrzymuje brzmienie:
1. Radny nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyska³ mandat, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹, byæ przedstawicielem
lub pe³nomocnikiem w jej prowadzeniu.
2. Radny nie mo¿e byæ cz³onkiem w³adz zarz¹dzaj¹cych lub kontrolnych i rewizyjnych ani byæ pe³nomocnikiem handlowym spó³ek z udzia³em
gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, ani te¿ posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿
10% udzia³ów lub akcji w tych spó³kach,
19) po § 33 dodaje siê § 33a i b w brzmieniu:
§ 33a Zarz¹d lub Burmistrz nie mo¿e powierzyæ radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
§ 33b Radny lub cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie, Zarz¹dzie ani w Komisji,
je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego,
20) w § 34 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu: Ochrona ta obejmuje równie¿ cz³onków Zarz¹du niebêd¹cych radnymi,
21) w § 39 ust. 2 w zdaniu drugim wyraz: bezwzglêdn¹
skrela siê, a po wyrazie: wiêkszoci¹ dodaje siê
wyrazy: co najmniej 3/5,
22) § 40 otrzymuje brzmienie:
1. Rada mo¿e odwo³aæ Burmistrza z innej przyczyny, ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem przyczyny odwo³ania. Wniosek
ten podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Nie wczeniej ni¿ po up³ywie 1 miesi¹ca od dnia
z³o¿enia wniosku, Przewodnicz¹cy zwo³uje sesjê,
na której odbywa siê g³osowanie w sprawie odwo³ania Burmistrza. Wniosek ten winien byæ dostarczony Radnym wraz z materia³ami na sesjê,
23) w § 41 ust.1 liczbê: 2/3 skrela siê, a w to miejsce
wpisuje wyrazy: co najmniej 3/5,
24) w § 42 ust. 2 pkt 4 wyraz: dymisji zastêpuje siê
wyrazem: rezygnacji,
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25) w § 43 wyrazy: Zarz¹du albo, z zachowaniem trybu przewidzianego przy odwo³aniu tych organów 
skrela siê,
26) § 44 otrzymuje brzmienie:
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Burmistrza,
Rada podejmuje uchwa³ê o jej przyjêciu zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku rezygnacji Burmistrza, Rada na najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego Zarz¹du.
3. Niepodjêcie uchwa³y w sprawie przyjêcia rezygnacji ca³ego Zarz¹du jest równoznaczne z przyjêciem
rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca,
w którym odby³a siê sesja Rady, o której mowa w
ust. 2,
27) po § 44 dodaje siê § 44 a i b w brzmieniu:
§ 44a.1. W przypadku odwo³ania albo z³o¿enia rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada dokonuje
wyboru nowego Zarz¹du w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia odwo³ania albo przyjêcia rezygnacji.
2. W przypadku niedokonania wyboru nowego Zarz¹du w terminie, o którym mowa w
ust. 1, Rada ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa.
3. W przypadku odwo³ania cz³onka Zarz¹du
niebêd¹cego jego przewodnicz¹cym, Rada
dokonuje wyboru nowego cz³onka Zarz¹du w terminie 1 miesi¹ca od dnia odwo³ania.
§ 44 b.1.W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w Zarz¹dzie przez cz³onka niebêd¹cego jego przewodnicz¹cym, Rada podejmuje
uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
2. Niepodjêcie przez Radê uchwa³y w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem
ostatniego dnia miesi¹ca, w którym uchwa³a powinna byæ podjêta.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez
cz³onka Zarz¹du niebêd¹cego jej Przewodnicz¹cym, Burmistrz zobowi¹zany jest najpóniej w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia przyjêcia rezygnacji lub up³ywu okresu, o którym
mowa w ust. 2 przedstawiæ Radzie now¹
kandydaturê na cz³onka Zarz¹du,
28) w § 46 ust. 2 pkt 6 skrela siê, w pkt 7 wyraz: zarz¹dzeñ zastêpuje siê wyrazem: uchwa³ oraz zmienia
siê odpowiednio numeracjê 7  9 na 6  8,
29) w § 47 ust. 3 skrela siê,
30) w tytule VII skrela siê wyraz: nawi¹zania stosunku
pracy a w to miejsce wpisuje wyrazy: dokonywania czynnoci z zakresu prawa pracy.
31) § 90 otrzymuje brzmienie: W³aciwym w imieniu
Rady do wykonywania wobec Burmistrza, czynnoci
z zakresu prawa pracy za wyj¹tkiem prawa do ustalania wynagrodzenia jest Przewodnicz¹cy Rady,
32) Rozdzia³ VIII otrzymuje brzmienie:
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Rozdzia³ VIII
Zasady dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych
z dzia³alnoci organów gminy oraz informowania
o posiedzeniach Rady i Komisji
§ 95
1. Ka¿dy ma prawo do uzyskiwania informacji, wstêpu
na sesje Rady i posiedzenia Komisji z mo¿liwoci¹ rejestracji dwiêku lub obrazu, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych.
2. Ograniczenia uprawnieñ, o których mowa w ust. 1,
mog¹ wynikaæ jedynie z ustaw.
§ 96
1. Uzyskanie informacji b¹d dostêpu do dokumentów
jest mo¿liwe po z³o¿eniu pisemnego wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk³ada siê do Przewodnicz¹cego organu b¹d Komisji, którego dzia³alnoci lub uzyskania informacji wniosek dotyczy.
3. Realizacja wniosku nastêpuje niezw³ocznie po jego zatwierdzeniu, nie wczeniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od
dnia zatwierdzenia protoko³u z posiedzenia danego organu.
4. Odmowa udzielenia informacji b¹d dostêpu do dokumentów przekazywana jest pisemnie wraz z uzasadnieniem.
§ 97
Wyszukiwanie i przegl¹danie w siedzibie organu dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez organy gminy i Komisje jest bezp³atne.
§ 98

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i
urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.
§ 101

1. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ Zarz¹d w formie uchwa³y.
2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady. Traci ona moc w razie odmowy zatwierdzenia b¹d nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji Rady.
3. Burmistrz przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci wójtom i burmistrzom s¹siednich gmin oraz starocie powiatu, w którym gmina le¿y, nastêpnego dnia
po ich ustanowieniu.
§ 102
1. Burmistrz obowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie uchwa³ Rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia.
2. Uchwa³y w sprawie przepisów porz¹dkowych Burmistrz przekazuje organowi, o którym mowa w ust. 1
w ci¹gu 2 dni od ich podjêcia.
§ 103
1. Akty prawa miejscowego og³asza siê przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych i na tablicy informacyjnej Urzêdu Miejskiego.
2. Akty prawa miejscowego wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia ich og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, o ile nie przewiduj¹
wyranie terminu póniejszego.
3. Urz¹d Miejski prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostêpnych do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.

1. O terminie kolejnego posiedzenia sesji Rady Przewodnicz¹cy informuje mieszkañców na ostatnim posiedzeniu poprzedzaj¹cym wyznaczony termin.
2. Informacjê t¹ wraz z porz¹dkiem obrad zamieszcza siê
tak¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu, najpóniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.
3. O terminie i porz¹dku posiedzenia Komisji Rady informuje siê mieszkañców poprzez zamieszczenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu miesiêcznego harmonogramu posiedzeñ tych Komisji,
33) dodaje siê rozdzia³ IX i X w brzmieniu:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem
maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996r.
Nr 13 poz. 74 z pón. zm.).

Rozdzia³ IX
Akty prawa miejscowego

§2

§ 99
Gminie przys³uguje na podstawie upowa¿nieñ ustawowych prawo stanowienia przepisów prawa miejscowego, obowi¹zuj¹cych na obszarze gminy.
§ 100
Na podstawie przepisów ustawowych Rada mo¿e wydaæ w formie uchwa³ przepisy gminne w zakresie:
1) wewnêtrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzêdu i instytucji gminnych,
3) zasad zarz¹du mieniem gminy,

Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
§ 104

§ 105
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
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§1

UCHWA£A Nr III k/XXXV/374/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2001 r.

Ustala siê wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Miasta Wejherowa zgodnie z za³¹cznikiem do uchwa³y.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.
31, zm. Nr 101 poz. 444, z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z 1994 r.
Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 oraz Nr 149 poz.
704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz.
770, Nr 123 poz. 780, z 1998 r. Nr 146 poz. 954, z 1999 r.
Nr 96 poz. 1129 z 2000 r. Nr 88 poz. 983, Nr 95 poz. 1041
i Nr 105 poz. 1115, Nr 122 poz. 1315), art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.
718, zm. 2001 r. Nr 46, poz. 499)  Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:

§2
Traci moc uchwa³a Nr IIIk/XXIV/274/2000 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2001 rok.
§3
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
2. Uchwa³a podlega publikacji na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wejherowie oraz Biuletynie Informacyjnym Urzêdu Miejskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III k/XXXV/374/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2001 r.

PODATEK OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2002 ROK
L.P.
1

2

3

4

5

6

RODZAJ R. TRANSPORTU
AUTOBUSY

SAMOCHODY CIÊ¯AROWE
O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CA£KOWITEJ
CI¥GNIKI SIOD£OWE LUB
BALASTOWE
PRZYSTOSOWANE DO
U¯YWANIA £¥CZNIE Z
NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥
O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CA£KOWITEJ ZESPO£U
POJAZDÓW
PRZYCZEPY KTÓRE £¥CZNIE
Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥
MASÊ CA£KOWIT¥
NACZEPY Z DWIEMA OSIAMI
JEZDNYMI KTÓRE £¥CZNIE Z
POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥
MASÊ CA£KOWIT¥
POZOSTA£E NACZEPY

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

Stawka
podatku/rok
1.400 z³
1.770 z³

od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
od 12 ton

600 z³
1.000 z³
1.200 z³
2.290 z³

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
powy¿ej 36 ton

1.400 z³
1.770 z³
2.207 z³

od 7 ton i poni¿ej 12 ton
od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
powy¿ej 36 ton

1.200 z³
1.400 z³
1.770 z³

powy¿ej 36 ton

1.500 z³

1.200 z³
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UCHWA£A Nr XXVI/420/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXVIII/191/2001
Rady Powiatu Kartuskiego
dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/82/95 Rady Gminy
w Chojnicach z dnia 27 lutego 1995 r.

w sprawie okrelenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie kartuskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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 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) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3,
art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543) art. 7 i 8 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z 1997 r. Nr 106,
poz. 682) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578, Nr 155 poz. 1014; z 2000 r.
Nr 12 poz. 136, Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.
718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041;
z 2001 r., Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971, Nr 100 poz.
1048) oraz art. 5 ust 5 a i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67
poz. 329, Nr 106 poz. 496; z 1997 r., Nr 28 poz. 153, Nr
141 poz. 943; z 1998 r., Nr 117 poz. 759 Nr 162 poz. 1126;
z 2000 r., Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550,
Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320; z
2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615) i art. 10 a
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.  przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96;
z 2000 r., Nr 12 poz. 136, Nr 122 poz. 1312, Nr 104
poz. 1104; z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615)
Rada Powiatu Kartuskiego uchwala, co nastêpuje

Zmieniæ Uchwa³ê Nr VIII/82/95 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie zmiany Uchwa³y
Nr IV/38/94 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 6 padziernika 1994 w sprawie trybu zbywania lokali komunalnych
Gminy Chojnice w 1994 r. w nastêpuj¹cy sposób:
1. Przyj¹æ nastêpuj¹ce warunki w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcê:
a) wp³ata w wysokoci 30% ca³ej nale¿noci winna byæ
wp³acona jednorazowo przez nabywcê, najpóniej
w dniu zawarcia umowy  aktu notarialnego,
b) pozosta³a kwota (70%) nale¿noci zostanie roz³o¿ona na 7 równych rat rocznych p³atnych przez okres
7 lat tj. p³atne z góry w terminie do dnia 31 marca
ka¿dego roku,
c) roszczenia te podlegaj¹ zabezpieczeniu hipotecznemu.
2. Przyj¹æ 40% obni¿ki wartoci zbywanego lokalu w przypadku jednorazowej zap³aty nale¿noci.
Je¿eli chêæ nabycia lokalu wyra¿¹ wszyscy lokatorzy
nale¿y zastosowaæ dalsze 10% obni¿ki.
3. Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Gminy Chojnice.
4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia i obowi¹zuje do dnia
31 grudnia 2002 r.

§1
Okrela siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych, przewidzianych do funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r., który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/181/2001 Rady Powiatu
Kartuskiego z dnia 30 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych
w powiecie kartuskim.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kartuskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

Przewodnicz¹cy Rady
Z. Roszkowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVIII/191/2001
z dnia 27 grudnia 2001 r.
Rady Powiatu Kartuskiego

Sieæ publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie kartuskim:
I. Trzyletnie licea ogólnokszta³c¹ce:

Lp.
1
2

Nazwa szko³y i siedziba
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kartuzach
Kartuzy, ul. Klasztorna 4
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kartuzach
Kartuzy, os. Wybickiego 33

Organ prowadz¹cy
Powiat Kartuski
Gmina Kartuzy
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III Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kartuzach
Kartuzy, ul. Wzgórze Wolnoci3

Powiat Kartuski

4

Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Kartuzach
Kartuzy, ul. Klasztorna 4
z oddzia³ami ponadgimnazjalnymi

Powiat Kartuski

5
6
7

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sierakowicach
Sierakowice, ul. Dworcowa 3
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Przodkowie
Przodkowo, ul. Bursztynowa 3
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w ¯ukowie
¯ukowo, ul. Gdyñska 5

Powiat Kartuski
Powiat Kartuski
Powiat Kartuski

II. Trzyletnie licea profilowane:
Nazwa szko³y i siedziba

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Organ prowadz¹cy

I Liceum Profilowane w Kartuzach
Kartuzy, ul. Mciwoja II 24
II Liceum Profilowane w Kartuzach
Kartuzy, os. Wybickiego 33
III Liceum Profilowane w Kartuzach
Kartuzy, ul. Wzgórze Wolnoci 3
Liceum Profilowane w ¯ukowie
¯ukowo, ul. Gdyñska 5
Liceum Profilowane w Somoninie
Somonino, ul Wolnoci 39
Liceum Profilowane w Sierakowicach
Sierakowice, ul. Dworcowa 3
Liceum Profilowane w Przodkowie
Przodkowo, ul. Bursztywana 3

Powiat Kartuski
Gmina Kartuzy
Powiat Kartuski
Powiat Kartuski
Powiat Kartuski
Powiat Kartuski
Powiat Kartuski

III. Czteroletnie Technika:
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa szko³y i siedziba

Organ prowadz¹cy

Technikum Zawodowe w Kartuzach
Kartuzy, ul. Mciwoja II 20
Technikum w Kartuzach
Kartuzy, ul. Wzgórze Wolnoci 3
Technikum w Sierakowicach
Sierakowice, ul. Dworcowa 3
Technikum w Somoninie
Somonino, ul. Wolnoci 39
Technikum w Przodkowie
Przodkowo, ul. Bursztynowa 3

Powiat Kartuski
Powiat Kartuski
Powiat Kartuski
Powiat Kartuski
Powiat Kartuski

IV. Zasadnicze Szko³y Zawodowe o okresie nauczania nie krótszym ni¿ dwa lata i nie d³u¿szym ni¿ trzy lata.

Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa szko³y i siedziba
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1 w Kartuzach
Kartuzy, ul. Wzgórze Wolnoci 3
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 2 w Kartuzach
Kartuzy, ul. Mciwoja II 24
Zasadnicza Szko³a Zawodowa w ¯ukowie
¯ukowo, ul. Gdyñska 5
Zasadnicza Szko³a Zawodowa w Sierakowicach
Sierakowice, ul. Dworcowa 3
Zasadnicza Szko³a Zawodowa w Przodkowie
Przodkowo, ul. Bursztynowa 3
Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna w Kartuzach
Kartuzy, ul. 3 Maja 34

Organ prowadz¹cy
Powiat Kartuski
Powiat Kartuski
Powiat Kartuski
Gmina Sierakowice
Powiat Kartuski
Powiat Kartuski

 941 

Poz. 434

434
UCHWA£A Nr XXXII/516/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki 6 obr. Mezowo, gm.
Kartuzy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.
124, Nr 100, poz. 1085) oraz w zwi¹zku z art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718,
zm. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) na wniosek Zarz¹du Gminy,
Rada Miejska w Kartuzach uchwala, co nastêpuje:
§1
Do Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rada Narodowa Miasta i Gminy Kartuzy z dnia
22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8 poz. 50 z 1990 r.),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar dzia³ki nr 6 obr. Mezowo, o powierzchni 1,5600
ha, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kartuzy na funkcjê upraw rolnych, przeznacza siê aktualnie na funkcjê:
1) w czêci pod zabudowê mieszkaniow¹, jednorodzinn¹, wolnostoj¹c¹ z dopuszczeniem us³ug (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN, U);
2) w czêci pozostaje jako uprawy rolne wraz z siedliskiem rolniczym (R, RMN).
§2
1. SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA TERENU
PRZEZNACZONEGO POD ZABUDOWÊ MIESZKANIOW¥ Z US£UGAMI (MN, U):
1) zabudowa mieszkaniowa jest funkcj¹ dominuj¹c¹,
us³ugi nieuci¹¿liwe nie mog¹ przekraczaæ 50% powierzchni u¿ytkowej budynków. Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w osobnym, wolnostoj¹cym budynku lub na parterze budynku mieszkalnego,
2) minimalna powierzchnia dzia³ek 900 m2, dopuszcza
siê pokrycie dzia³ki zabudow¹ nie przekraczaj¹ce
60%,
3) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych;
4) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
7) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków mieszkalnych (kalenicy)  maksymalnie 10,0 m;
8) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku gospodarczego (kalenicy)  maksymalnie 6,0 m;
9) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
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10) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
11) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe;
12) budynek mieszkalno-us³ugowy powinien byæ sytuowany kalenic¹ dachu równolegle do krawêdzi
jezdni, oprócz budynków znajduj¹cych siê w naro¿nikach ulic,
13) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, symetryczne,
14) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie
21o, maksymalnie 45o,
15) pokrycia dachów dachówk¹ lub materia³ami dachówko-podobnymi w odcieniach br¹zu i czerwieni.
2. SZCZEGÓ£OWE WARUNKI UPRAW ROLNYCH WRAZ
Z SIEDLISKIEM ROLNICZYM (R,MN):
1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego siedliska rolniczego oraz jego rozbudowê i modernizacjê na zasadach okrelonych jak dla zabudowy mieszkaniowej;
2) na pozosta³ym terenie dopuszcza siê uprawy rolne
wraz z istniej¹cym zbiornikiem wodnym i rowem melioracyjnym.
3. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ DLA CA£EGO
OBSZARU:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
dojazdow¹ gminn¹ o nr ew. 9;
a) drogê wewnêtrzn¹ KW1 zakoñczona placem nawrotowym o szerokoci 8,0 w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej (nr ew.
9 obr. Mezowo)  KS o szerokoci 5,0 m,
2) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania  lokalizacja miejsc postojowych wynikaj¹cych z projektowanych inwestycji w obrêbie dzia³ek w³asnych.
4. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ DLA CA£EGO OBSZARU:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej; do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej gromadzenie w szczelnych
zbiornikach bezodp³ywowych. W momencie wybudowania kanalizacji nale¿y bezwzglêdnie wcieliæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ;
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni nieutwardzonych  powierzchniowo w granicach dzia³ek;
b) z dróg i placów nawrotowych  po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku, powierzchniowo do gruntu w obrêbie w³asnej dzia³ki,
4) zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowniczej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej,
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
5) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach
wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
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7) usuwanie odpadów sta³ych:
a) nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych,
b) odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych,
c) odpady technologiczne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne,
d) odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne
komunalne przedsiêbiorstwo,
e) osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
5. USTALENIA INNE DLA CA£EGO OBSZARU:
1) podzia³ dzia³ek wg zasad przedstawionych w za³¹czniku graficznym do uchwa³y, minimalna powierzchnia dzia³ki 900,0 m2;
2) nale¿y zachowaæ przynajmniej 20% dzia³ki jako biologicznie czynn¹, w postaci trawników, zakrzewieñ i
zadrzewieñ zgodnie z warunkami siedliskowymi;
3) nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ wzd³u¿ granic
wydzielonych dzia³ek,
4) wszystkie obiekty mieszkalne oraz pomieszczenia
przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w
zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny posiadaæ techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
5) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci.
6) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z
dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody powierzchniowej 'Straszyn'.
7) Teren znajduje siê w obrêbie Kartuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim zalecenia i ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada
1994 r. i 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 z dnia 25 listopada 1994 r.
i Dz. Urz. Nr 59, poz. 294 z dnia 14 wrzenia 1998 r.).

skiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Kartuzach,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj.Gd. Nr 8, poz. 50 z
1990 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras

435
UCHWA£A Nr IIIk/XXXVII/390/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 marca 2002 r.
o uchyleniu uchwa³y Nr IIIk/XXXV/377/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³aty administracyjnej za dokonanie
wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
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
141 poz. 1591) i art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31, z
pón. zm.)  Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:

§3

§1

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.

Uchyla siê w ca³oci uchwa³ê Nr IIIk/XXXV/377/2001
Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³aty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.

§4
Ustala siê 5% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomor-

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski
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UCHWA£A Nr IIIk/XXXV/377/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty administracyjnej
za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) i art. 18 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe:
a) za dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  100,00 PLN,
b) za dokonanie zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej  40,00 PLN.
2. Op³atê, o której mowa w ust. 1 pobiera siê w dniu przyjêcia zg³oszenia o dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub przyjêcia zg³oszenia i wydanie zawiadczenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
3. Op³ata administracyjna, o której mowa w ust. 1 jest
op³at¹ ³¹czn¹ za z³o¿enie wniosku, dokonanie wpisu
do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej i wydanie zawiadczenia o dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Traci moc uchwa³a Nr IIIk/XXV/280/2001 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 16 stycznia 2001 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski

437
UCHWA£A Nr XXXV/179/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 25 stycznia 2002 r.
w sprawie op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 60, poz. 369
i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 272 z 2001 r.
Nr 100, poz. 1085) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. W³aciciele nieruchomoci w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach s¹ zobowi¹zani do udokumentowania korzystania z us³ug wykonywanych przez gminne jednostki organizacyjne lub przez podmioty posiadaj¹ce zezwolenie na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów b¹d
posiadania dowodów wp³at za sk³adowanie odpadów
na wysypisku mieci.
2. Ustala siê górne stawki op³at za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w
wysokoci:
1) wywóz nieczystoci p³ynnych za 1 m3
5,13 z³
2) wywóz nieczystoci sta³ych za 1 m3
a  sta³ych niesegregowanych
23,59 z³
b  sta³ych segregowanych
13,18 z³
3) oczyszczanie ulic i chodników za 10 m2
0,70 z³
4) przyjêcie nieczystoci sta³ych na wysypisko za 1 m3
a  sta³ych niesegregowanych
10,08 z³
b  sta³ych segregowanych
szk³o
4,69 z³
papier, tektura
4,33 z³
3. W stawkach op³at wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2
uwzglêdniono op³aty za przyjêcie odpadów komunalnych na wysypisko.
4. W przypadku gdy w³aciciele nieruchomoci (tak¿e
wspó³w³aciciele, u¿ytkownicy wieczyci, u¿ytkownicy, posiadaj¹cy nieruchomoæ w zarz¹dzie i inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomociami) nie udokumentuj¹ korzystania z us³ug gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów posiadaj¹cych zezwolenie na
wykonywanie us³ug usuwania odpadów komunalnych,
obowi¹zek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje gmina pobieraj¹c od w³acicieli
op³aty w wysokociach okrelonych w ust. 2.
§2
Traci moc uchwa³a nr XXV/140/01 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak

438
UCHWA£A Nr XXXV/180/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 25 stycznia 2002 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 438, 439
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Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, oraz art. 4a ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o przekszta³ceniu
prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci (Dz. U. z 2001 r. Nr
120 poz. 1299) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyra¿a zgodê na udzielanie bonifikat od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci je¿eli nieruchomoæ jest wykorzystywana lub przeznaczona na cele
mieszkaniowe w wysokoci;
 50% je¿eli u¿ytkowanie trwa³o 5 lat i krócej,
 65% je¿eli u¿ytkowanie trwa³o d³u¿ej ni¿ 5 lat a krócej ni¿ 20 lat,
 80% je¿eli u¿ytkowanie trwa³o d³u¿ej ni¿ 20 lat.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Czarnem.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak

439
UCHWA£A Nr 348/XLII/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 31 stycznia 2002 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr 68/IX/99 Rady Miasta Malborka z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie ustalenia na terenie

miasta Malborka liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc, a tak¿e
warunków sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r.
z pón. zm.) Rada Miasta Malborka uchwala, co nastêpuje:
§1
W nazwie uchwa³y po s³owach: poza miejscem sprzeda¿y umieszcza siê zapis: jak i w miejscu sprzeda¿y.
§2
W § 1 Uchwa³y wprowadza siê:
1) pkt 1, który uzyskuje brzmienie dotychczasowego § 1,
2) pkt 2, który uzyskuje brzmienie: Ustala siê na terenie
miasta Malborka liczbê punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na 40.
§3
W § 5 pkt. 1 Uchwa³y skrela siê zapis: i trwale zwi¹zany z gruntem.
§4
Pozosta³a treæ uchwa³y nie ulega zmianie.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Malborka
J. Gardzielewski

Lp.
1.

Zamierzenia
(zadania)
Zwiêkszenie
dostêpnoci pomocy
terapeutycznej dla
osób uzale¿nionych
od alkoholu

Sposoby realizacji
-

-

Osoba lub instytucja
odpowiedzialna
za realizacje

Miejska Komisja ds.
Przewodnicz¹cy Komisji
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych,
Prowadzenie systematycznej
kompleksowej dzia³alnoci w formie
kierowania na leczenie odwykowe
(badania bieg³ego)

Termin
realizacji

Oc
-

ca³y rok

-

-

-

-

-

-

-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Zakup fachowej literatury
Utrzymanie i zabezpieczenie
bie¿¹cego funkcjonowania Centrum
Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w
Malborku
(Zagospodarowanie terenu przy CPiRPA,
rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystoci,
drobne naprawy i us³ugi,, energia,
ubezpieczenie wraz z maj¹tkiem,
zatrudnienie pracowników, podró¿e
s³u¿bowe krajowe, profilaktyczna opieka
medyczna, umowy zrycza³towane, us³ugi
pocztowe, koszty i prowizje bankowe).

ca³y rok

zmniejsze
zwi¹zany
zmniejsze
spowodow
na drogac
przeciwdz
psychofiz
zwiêkszen
uzale¿nio
zwiêkszen
motywuj¹
objêcie po
uzale¿nio
zmniejsze
ekonomic
alkoholu,
obni¿enie
zachorow

 945 

-

Centrum Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych
Doposa¿enie placówki w materia³y
biurowe i pomoce niezbêdne dla
prowadzenia zajêæ terapeutycznych
doposa¿enie wietlic w pomoce i
sprzêty niezbêdne do prowadzenia
zajêæ terapeutycznych,

Kierownik
Centrum

Poz. 439

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MALBORKU W ROKU 2002

Prowadzenie
profilaktycznej
dzia³alnoci
informacyjnej i
edukacyjnej w
szczególnoci dla
dzieci i m³odzie¿y

prowadzenie dy¿urów w Punkcie
Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
- zatrudnienie prawnika
- prowadzenie wietlic
socjoterapeutycznych oraz Klubu
M³odzie¿owego, podjêcie prób
utworzenia nowych wietlic i wspieranie
Klubów Profilaktyki rodowiskowej
- do¿ywianie dzieci w wietlicach
socjoterapeutycznych,
- prowadzenie socjoterapii
dofinansowanie aktywnych form
wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y
z rodzin dysfunkcyjnych
- op³acenie specjalistów terapii ( grupa dla
wspó³uzale¿nionych, Szko³a dla Rodziców,
grupa dla m³odzie¿y, Klub M³odzie¿owy,
maratony w ramach terapii pog³êbionej dla
osób uzale¿nionych, grupa DDA, grupa dla
ofiar przemocy, grupa dla sprawców
przemocy, superwizja dla pracowników
wietlic socjoterapeutycznych)
Organizowanie i prowadzenie na terenie
szkól i innych placówek owiatowo 
wychowawczych programów
profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y:
- prowadzenie lokalnych kampanii
edukacyjnych na tematy zwi¹zane z
profilaktyka problemów
alkoholowych (konkursy, quizy)
- autorskie programy profilaktyczne
- wspó³praca z lokalnymi mediami
przy prowadzeniu kampanii
informacyjnej i edukacyjnej
zwi¹zanej z profilaktyka problemów
alkoholowych
- interwencje profilaktyczne wobec
grup podwy¿szonego ryzyka
- edukacja rodziców i wychowawców
-

-

kierownik
Centrum

Ca³y rok

-

-

-

kierownik
Centrum

Ca³y rok

-

zmniejsze
poszukiw
przerwani
zwiêkszen
zmian w s
zmniejsze
emocjona
alkoholow
zwiêkszen
spo³eczn¹
zwiêkszen
rodowisk

poszerzen
zmiana ni
powszech
promowa
ryzykown
zwiêkszen
skutkach
promocja
zmniejsze
nieletnich
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3.

Udzielanie rodzinom,
w których wystêpuj¹
problemy
alkoholowe pomocy
psychologicznej i
prawnej a w
szczególnoci
ochrony przed
przemoc¹

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2.

Poz. 439

5.

Kontrole
przestrzegania zasad
obrotu napojami
alkoholowymi

Wspomaganie
dzia³alnoci
instytucji,
stowarzyszeñ i osób
fizycznych, s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu
problemów
alkoholowych

-

-

-

-

6.

-

-

-

Przewodnicz¹cy Komisji

Ca³y rok

-

-

-

kierownik
Centrum

dofinansowanie szkoleñ i kursów
specjalistycznych dla osób
zajmuj¹cych siê prac¹ z osobami
uzale¿nionymi i
wspó³uzale¿nionymi,
przeprowadzenie szkolenia dla
cz³onków Miejskiej Komisji ds.
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych oraz pracowników
CPiRPA w zakresie udzielania
pomocy ofiarom przemocy w
rodzinie,
sfinansowanie szkolenia
podstawowego dla cz³onków
gminnych komisji ds.
rozwi¹zywania problemów
alkoholowych

-

kierownik
Centrum

ca³y rok

-

zwiêkszen
decyzji,
podniesie
udzielanej

Szacunkowe koszty realizacji poszczególnych zadañ na 2002 r. zostan¹ okrelone w planie finansowym jednostki bud¿etowej - Centrum Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Malborku po zatwierdzeniu bud¿etu dla miasta Malborka na 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

u¿yczanie pomieszczeñ lokalowych
oraz sprzêtu przeznaczonych na
funkcjonowanie Klubu Abstynenta,
op³acenie gospodarza Klubu,
wspieranie i wspó³praca ze
stowarzyszeniami i innymi
instytucjami w zakresie edukacji i
profilaktyki alkoholowej,
dofinansowanie prowadzenia terapii
w „Domu FIDES”

rygorysty
przestrzeg
iloci i lok
sprzeda¿y
wymagañ
zmniejsze
przez niel
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Podniesienie
kompetencji
zawodowych i
organizacyjnych
przedstawicieli
rodowisk
zajmuj¹cych siê
rozwi¹zywaniem
problemów
alkoholowych

systematyczne kontrole placówek
zajmuj¹cych siê handlem napojami
alkoholowymi w zakresie
przestrzegania przepisów
reguluj¹cych zasady ich sprzeda¿y
(Komisja, Stra¿ Miejska, Policja)

Poz. 439

4.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 440
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440

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 347/XLII/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 31 stycznia 2002 r.

UCHWA£A Nr 347/XLII/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 31 stycznia 2002 r.
w sprawie przyjêcia Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2002
dla Miasta Malborka.
Na podstawie art. 41 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 35
poz. 230 z 1982 r. z pón. zm.) Rada Miasta Malborka
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê do realizacji Miejski Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2002
dla Miasta Malborka stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Kierownika Centrum Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Malborku do
przedstawienia Radzie Miasta Malborka sprawozdania z
realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 dla Miasta
Malborka w terminie 3 miesiêcy od zakoñczenia jego realizacji.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr 153/XVIII/2000 Rady Miasta Malborka z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Malborku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Malborka
J. Gardzielewski

RODZAJ PROBLEMU
ALKOHOLOWEGO
Szkody u osób pij¹cych
-uzale¿nienie alkoholowe
Szkody zdrowotne u nie
alkoholików pij¹cych nadmiernie

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Dla Miasta MALBORKA NA ROK 2002
WSTÊP
W 1993 roku w polskim prawie pojawi³ siê nowy termin: gminny program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych. Od posiadania przez gminê takiego programu ustawodawca uzale¿nia³ inne uprawnienia przekazane gminie, zw³aszcza mo¿liwoæ decydowania o ca³oci handlu alkoholem na danym terenie. Uprawnieniom mia³y odpowiadaæ obowi¹zki i dzia³ania gminy
na rzecz ograniczania i usuwania negatywnych skutków
legalnego i rozleg³ego obrotu napojami alkoholowymi.
Akty prawne s¹ czêsto wypadkow¹ zmagania siê ró¿nych
grup interesów, w tym przypadku grupy zorientowanej
ekonomicznie i liberalnie oraz grupy reprezentuj¹cej interesy zdrowia publicznego. Autorzy niniejszego programu nale¿¹ do tej ostatniej, s¹dz¹ bowiem, ¿e zdrowie spo³eczeñstwa ma oczywiste znaczenie ekonomiczne. Spo³eczeñstwo zdrowe i mocne staæ na sukcesy gospodarcze, s³abe za szybko wyczerpie swoje zasoby.
I. Cele miejskiego programu
1. Cele globalne:
a) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy,
b) zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniej¹cych problemów.
2. Cele jednostkowe:
a) zmniejszanie iloci spo¿ycia alkoholu przez nieletnich,
b) przeciwdzia³anie degeneracji psychofizycznej osób
uzale¿nionych,
c) zmniejszenie indywidualnych zagro¿eñ ekonomicznych wynikaj¹cych z picia alkoholu,
d) obni¿enie miertelnoci i ryzyka zachorowañ,
e) zmniejszenie iloci uszkodzeñ cia³a spowodowanych wypadkami przy pracy i na drogach,
f) zwiêkszanie stabilnoci i bezpieczeñstwa rodowiska rodzinnego,
g) promocja zdrowego stylu ¿ycia,
h) rygorystyczne egzekwowanie przestrzegania zadañ
dotycz¹cych iloci i lokalizacji punktów i miejsc
sprzeda¿y oraz przestrzegania ustawowych wymagañ.
II. Analiza problemu

WYMIAR TEGO
PROBLEMU W KRAJU

WYMIAR PROBLEMU
W MIEJSCOWOCI LICZ¥CEJ
40.000 MIESZKAÑCÓW
Ok.1.800 uzale¿nionych

1,5 mln uzale¿nionych, którzy umr¹
o 15-20 lat wczeniej ni¿ rednia
populacji
Ok.3 mln osób pij¹cych nadmiernie, Ok. 3.600 osób – czêstych klientów
obci¹¿aj¹cych siebie
miejscowej przychodni zdrowia.
i innych swoimi zachowaniami
i chorobami somatycznymi

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 949 

Poz. 440
Szkody pij¹cej m³odzie¿y

Szkody dzieci z rodzin
alkoholowych

Szkody wspó³ma³¿onków i innych
doros³ych bliskich
Szkody doros³ych bêd¹cych w
przesz³oci dzieæmi alkoholików,
równie¿ osób zawodowo stykaj¹cych
siê z problemem

Blisko 750.000 m³odych ludzi
komplikuje sobie ¿ycie intensywnym
piciem; ok. 2/3 ca³ej m³odzie¿y
odnosi mniejsze, ale istotne szkody
alkoholowe.
2mln dzieci i m³odzie¿y
odnosz¹cych szkody zdrowotne,
materialne, rozwojowe,
emocjonalne, czêsto bardzo trudne
do usuniêcia i d³ugotrwa³e.
Maksymalnie 4-6 mln. ludzi
wykazuj¹cych objawy tzw.
wspó³uzale¿nienia
Brak danych.

Dezorganizacja rodowiska pracy absencja

Brak dok³adnych danych

Wypadki przy pracy i obni¿enie
wydajnoci

Brak danych

Utrwalanie siê bezrobocia

Obserwuje siê stopniowy wzrost
udzia³u procentowego osób
nadmiernie pij¹cych w gronie
bezrobotnych.
W Polsce jest zmiennie od 60 do 120
tysiêcy osadzonych, oko³o 1 miliona
osób rocznie jest ofiar¹ napadu
nietrzewego cz³owieka.

Naruszenia prawa i porz¹dku
publicznego przez pij¹cych.

Naruszenia prawa przez
nietrzewych kierowców

Naruszenia porz¹dku publicznego

Naruszenia prawa zwi¹zane z
obrotem alkoholem – sprzeda¿
nieletnim i nietrzewym.
Naruszenia prawa zwi¹zane z
obrotem alkoholem – alkohol z
nielegalnych róde³.
Naruszenia zakazu reklamy i
promocji.

Oko³o 12.000 wypadków rocznie i
kilkadziesi¹t tysiêcy zatrzymañ
nietrzewych kierowców rocznie,
kilka tysiêcy ofiar miertelnych 
pieszych i kierowców.
L¿ejsze, ale uci¹¿liwe naruszenia
porz¹dku s¹ masowe i
wszechobecne, g³ówne ród³o
chuligañstwa i wandalizmu, równie¿
grup kibiców sportowych.
G³ówny czynnik antyprofilaktyki
m³odzie¿y, propaguje subkulturê
alkoholow¹.
Obni¿enie wp³ywów bud¿etowych o
ok. 30-40% w skali kraju w stosunku
do mo¿liwych wp³ywów z akcyzy,
ród³o korupcji i rozwoju mafii.
Wa¿ny czynnik utrwalania
subkultury alkoholowej skutecznie
zwiêkszaj¹cy spo¿ycie i adresowany
g³ównie do ludzi m³odych.

Powy¿sza tabelê opracowano na podstawie danych zawartych w poradniku Czy to twój problem? Krzysztofa
Wojcieszka (wyd. Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, Warszawa 1996).
Na pocz¹tku 2001 r. z inicjatywy MOPS przeprowadzono we wspó³pracy z Centrum Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Malborku i pedagogami szkolnymi ankietê we wszystkich szko³ach malborskich
dot. dowiadczeñ z substancjami psychoaktywnymi
wród dzieci i m³odzie¿y.

800-1.000 m³odocianych pij¹cych,
którzy bêd¹ straceni jako potencja³
rozwojowy spo³ecznoci
- zagro¿enie dla kilkuset pozosta³ych
m³odych ludzi
Ok. 2.500 dzieci wymagaj¹cych
specjalnej pomocy, niektóre w
skrajnych warunkach ¿yciowych.
Ok.1.000 rodzin
Brak cis³ych danych, ale jest to
niezwykle czêste zjawisko, nie mniej
ni¿ kilkaset osób, czêsto
zajmuj¹cych wa¿ne pozycje
spo³eczne, ale dotkniêtych k³opotami
psychicznymi.
Obni¿enie produktu narodowego
brutto w gminie nie mniej ni¿ o ok.
2% rocznie; k³opoty w pracy u ok.
2.000 osób pracuj¹cych.
Przynajmniej kilka przypadków
znanych mieszkañcom gminy,
faktycznie wielokrotnie wiêcej.
Trudnoci w aktywizacji zawodowej
tych osób obci¹¿aj¹ce urz¹d pracy i
opiekê spo³eczn¹.
W gminie oznacza to ok. 1 tysi¹ca
napadniêtych przez nietrzewych
rocznie; oznacza to równie¿ bardzo
konkretn¹ liczbê interwencji policji 
z których ponad 50% jest zwi¹zana z
nietrzewoci¹ sprawców.
Przynajmniej kilka powa¿nych
wypadków drogowych rocznie,
wiele incydentów drogowych.

Przynajmniej kilka stref sta³ego
naruszania porz¹dku w okolicy,
ród³o awantur w dyskotekach i na
uroczystociach rodzinnych, wiele
skarg mieszkañców.
Wiele placówek narusza prawo w
tym wzglêdzie kwalifikuj¹c siê do
odebrania zezwolenia.
Istnienie melin ca³odobowych
skupiaj¹cych tzw.element.
Imprezy promocyjne zostawiaj¹ce
lady w otoczeniu, zadymy
podczas tych¿e imprez, ród³o
lekcewa¿enia prawa i korupcji,
antyedukacja zdrowotna.

Generalne spostrze¿enia, które wy³aniaj¹ siê z tego badania s¹ nastêpuj¹ce:
1) objêto badaniem ³¹cznie 1588 uczniów (ostatnie klasy
szkó³ rednich  577 uczniów), (II klasy gimnazjum  537
uczniów), (klasy VI SP  477 uczniów). Wiêkszoæ badanych to dziewczêta (901 osób), a ch³opcy to 687 osób.
2) Wiêkszoæ z badanych oceni³a sytuacjê materialn¹ rodziny jako dobr¹  929 osób, jako przeciêtn¹  444 osoby, jako z³¹ tylko 79 osób). Badano przede wszystkim
dzieci z rodzin dobrze i przeciêtnie sytuowanych.
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3) M³odzie¿ w wolnym czasie we wszystkich przedzia³ach wiekowych spêdza wolny czas ogl¹daj¹c telewizjê (802 badanych, a aktywnie wypoczywa (gra w pi³kê, inne sporty 488 osób, pozostali w inny sposób,
np.  spacer).
4) Najwiêcej dzieci i m³odzie¿y pochodzi z rodzin gdzie
rodzice maj¹ rednie wykszta³cenie (1271 osób, zawodowe (1032 osoby), wy¿sze (708 osób), a podstawowe tylko 121 osób.
5) Wiêkszoæ z badanych zdaje sobie sprawê, ¿e alkohol szkodzi (1289 osób), papierosy (1477 osób) i narkotyki  1474 osoby.
Niepokoi fakt, ¿e wród badanych 265 osób twierdzi,
¿e u¿ywki nie szkodz¹ i 128 osób, ¿e nie wie. Do tych
osób nale¿y wiêc dotrzeæ, aby ich wiadomoæ by³a
wiêksza.
6) Wiêkszoæ z badanych stwierdza, ¿e wszystkie rodki
tak samo uzale¿niaj¹ (533 osoby), albo, ¿e to zale¿y
od cz³owieka i jak za¿ywa (511 osób), ale najwiêcej
odpowiedzia³o, ¿e najbardziej uzale¿niaj¹ narkotyki
(480 osób).
7) Pociesza fakt, ¿e do chwili obecnej pierwszego kontaktu z narkotykiem nie mia³y  1292 osoby; z alkoholem  604 osoby; z papierosami  795 osób.
8) Najmniej kontaktu z substancjami psychoaktywnymi
maj¹ dzieci ze szkó³ podstawowych, wiêkszy w gimnazjum, a najwiêkszy w szko³ach rednich. Niepokoj¹ wyniki w kategorii wiekowej miêdzy 11 i 15 rokiem
¿ycia i powy¿ej 15 roku ¿ycia w zakresie za¿ywania
tych rodków. Obawy budzi siêganie po papierosy i
alkohol wród dzieci ze szkó³ podstawowych. Uwagi
specjalistów wymaga fakt za¿ywania substancji psychoaktywnych w gimnazjum i szko³ach rednich.
9) Przewa¿a pogl¹d, ¿e g³ównym powodem siêgania po
rodki zmieniaj¹ce nastrój (we wszystkich kategoriach
wiekowych) jest ciekawoæ, problemy w szkole, namowy kolegów lub wkupienie siê do grupy.
10) Miejscami wskazywanymi przez m³odzie¿, gdzie naj³atwiej dostaæ narkotyki to kluby i dyskoteki, imprezy
m³odzie¿owe, sta³y punkt w miecie. W marginalnym
stopniu wskazywano szko³ê i jej okolice. Jest to wskazówka dla policji, stra¿y miejskiej i rodziców, ale tak¿e dla specjalistów. Na pytanie  czy w szkole bez
problemu mo¿na otrzymywaæ narkotyki?  a¿ 1136
osób odpowiada, ¿e nie, 368 odpowiada jednak na
postawione pytanie twierdz¹co.
11) A¿ 1250 osób odpowiedzia³o, ¿e nie zdarzy³o siê im
otrzymaæ za darmo narkotyku i nikt im takiej oferty
nie z³o¿y³. Odpowiedzi twierdz¹cej udzieli³o 277 osób
(przewaga szko³y rednie, ale i gimnazjum).
12) W szko³ach podstawowych dzieciom zdarza siê odurzaæ inhalantami t.j. klejami rozpuszczalnikami. W gimnazjum pojawia siê marihuana, haszysz, kleje, w rednich  marihuana, amfetamina i haszysz. W ka¿dej
grupie wiekowej bardzo popularny jest alkohol.
Wnioski:
Trudno jest na podstawie tych badañ stwierdziæ, czy
nasza m³odzie¿ jest bardziej, czy mniej zagro¿ona uzale¿nieniami od m³odych ludzi z innych miejscowoci. Jedno jest pewne: problem istnieje i musimy staraæ siê go
rozwi¹zaæ. Warto tak¿e wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e badaniami objêto uczniów malborskich szkó³ obecnych w tym
dniu w szkole, jednak nie jest to ca³a malborska m³odzie¿,
czêæ z niej to tzw. grupa ryzyka, czyli osoby które maj¹
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czêsty kontakt ze rodkami zmieniaj¹cymi nastrój i które
prawdopodobnie rzadko korzystaj¹ z oferty swojej szko³y.
Wiêkszoæ badanej m³odzie¿y zna zagro¿enia, jakie niesie za sob¹ u¿ywanie substancji psychoaktywnych, jednak wydaje siê konieczne dotarcie do tej grupy m³odzie¿y, która takiej wiedzy nie posiada. Niepokoj¹cy jest sposób spêdzania wolnego czasu przez m³odzie¿, w zwi¹zku
z czym nale¿y popularyzowaæ aktywne formy spêdzania
wolnego czasu np. poprzez ko³a zainteresowañ, sport,
sztukê, turystykê itp. Jako g³ówny powód siêgania po
rodki zmieniaj¹ce nastrój badani podawali ciekawoæ,
problemy w szkole, namowy kolegów, wkupienie siê do
grupy. St¹d tak wa¿ne wydaje siê prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ (dzia³ania
opisane poni¿ej). M³odzie¿ stosuje ró¿ne rodki, ich zró¿nicowanie w odpowiedniej grupie wiekowej wynika
przede wszystkim z dostêpnoci, a tak¿e z zasobów finansowych m³odego cz³owieka. Jedn¹ z najwa¿niejszych
kwestii jest dostêpnoæ substancji psychoaktywnych, czyli
mo¿liwoæ zakupu alkoholu i papierosów przez osoby
nieletnie oraz innych rodków nielegalnych (narkotyki) 
koniecznoæ podejmowania restrykcyjnych dzia³añ przez
s³u¿by porz¹dkowe, a w szczególnoci przez Policjê.
III. Polityka w zakresie prowadzenia profilaktyki uzale¿nieñ
Profilaktyka, najprociej mówi¹c, to zespó³ oddzia³ywañ maj¹cy na celu unikniêcie przewidywanych prawdopodobnych problemów w przysz³oci. ¯eby by³a skuteczna, wymaga rzetelnego zbadania problemu, który le¿y
w obszarze naszych zainteresowañ.
W szczególnoci wa¿na jest wiedza dotycz¹ca tzw. czynników ryzyka oraz czynników chroni¹cych. Na szczêcie
nie stoimy ju¿ na ziemi nieznanej  dysponujemy ca³kiem
pokan¹ liczb¹ badañ na ten temat.
W myleniu o profilaktyce nast¹pi³y w ostatnich czasach
znacz¹ce zmiany. Przede wszystkim odchodzi siê od modelu profilaktyki, nazywan¹ monotematyczn¹. Monotematyczn¹  czyli tak¹, która skupia siê na jednym problemie  np. picia alkoholu, czy za¿ywania narkotyków.
Powodem jest poszerzenie naszej wiedzy na temat mechanizmów uzale¿nieñ. Szukaj¹c róde³ zachowañ na³ogowych natykamy siê na podobne, czy wrêcz identyczne motywy i okolicznoci popychaj¹ce ludzi do u¿ywania ró¿nych substancji psychoaktywnych oraz do ró¿nego rodzaju destrukcyjnych zachowañ. Widaæ wiêc sensownoæ podejmowania dzia³añ z zakresu tzw. szerokiej
profilaktyki  wspierania czynników chroni¹cych przed
uzale¿nieniami, a tak¿e os³abianie czynników ryzyka.
Amerykañscy specjalici zidentyfikowali i opisali sytuacje sprzyjaj¹ce k³opotom m³odych ludzi z substancjami
psychoaktywnymi, nazwali je czynnikami ryzyka i zaliczyli
do nich:
 zbyt niskie ceny alkoholu i innych substancji,
 naruszanie prawa o zakazie sprzeda¿y nieletnim,
 pob³a¿anie otoczenia, spo³eczna akceptacja picia i æpania,
 dostêpnoæ alkoholu i innych substancji,
 skrajna nêdza, bardzo trudne warunki ekonomiczne
(dzieci z rodzin najubo¿szych i najbogatszych)
 zagra¿aj¹ce s¹siedztwo (zagêszczenie, kryminalne incydenty, brak pracy),
 czynniki biologiczne (genetyczne, fizjologiczne, wrodzone lub nabyte uszkodzenia organizmu, czêsto trudno
wykrywalne),
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 nadu¿ywanie alkoholu lub innych substancji w rodzinie (równie¿ nikotyna i leki),
 sposoby wychowania: zbyt lune lub zbyt ostre, niejasne wymagania, niejasne role w rodzinie, brak konsekwencji,
 stan konfliktu rodzinnego, rozpad rodziny,
 s³aba wiê dziecka z rodzin¹ (rodzicami),
 wczesne zaburzenia zachowania,
 niepowodzenia szkolne lub paradoksalnie przejawy
wysokiej inteligencji,
 niski poziom aspiracji i niechêæ do kszta³cenia siê,
 odrzucenie przez rówieników we wczesnych okresach
¿ycia,
 wiê kole¿eñska z grup¹ rówieników u¿ywaj¹cych
substancji psychoaktywnych,
 alienacja, izolacja spo³eczna, niska religijnoæ,
 nastawienie pozytywne do brania lub picia, równie¿
kszta³towane reklam¹ lub przez idoli m³odzie¿owych,
 wczesny kontakt z dana substancj¹.
Natomiast do czynników najsilniej chroni¹cych po³¹czonych cile z odpornoci¹ m³odych ludzi na zachêty
do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi nale¿¹
przede wszystkim:
 silna wiê z rodzicami,
 zainteresowanie nauk¹ szkoln¹,
 regularne praktyki religijne,
 wiara w normy, prawa i wartoci spo³eczne.
Analizuj¹c powy¿sze nasuwa siê pytanie: jakie osoby
mia³yby byæ realizatorami programów profilaktycznych?
W dotychczasowej praktyce profilaktycznej dominowa³y
dzia³ania desantowe  programy profilaktyczne tworzone i realizowane przez specjalistów z zewn¹trz. Okaza³o
siê jednak, ¿e ich skutecznoæ jest niewystarczaj¹ca. Przegl¹daj¹c poszczególne czynniki ryzyka jak i czynniki chroni¹ce zauwa¿yæ mo¿na jak wielk¹ rolê w profilaktyce mog¹
odegraæ poszczególne grupy zawodowe dzia³aj¹c w swoich naturalnych rodowiskach tzn. rodzice w swoich
rodzinach, nauczyciele i pedagodzy w szko³ach, pracownicy socjalni wród swoich podopiecznych, policjanci
dzielnicowi w swoich dzielnicach, kuratorzy s¹dowi wród
swoich pods¹dnych itp. Tak naprawdê ka¿dy ma do odegrania ogromn¹ rolê we wspólnym dziele nazywanym
profilaktyk¹, wa¿ne s¹ dobre chêci, rzetelna wiedza, umiejêtnoci i wra¿liwoæ spo³eczna. Jednak najwa¿niejsze jest
zintegrowanie dzia³añ na rzecz rozwi¹zania konkretnego
problemu, czyli praca interdyscyplinarna, która uznawana jest za najskuteczniejsz¹, gdy¿ pozwala efektywnie
wykorzystaæ posiadane zasoby i osi¹gn¹æ zak³adane cele.
W zwi¹zku z powy¿szym organizowane bêd¹ szkolenia i
warsztaty doskonal¹ce umiejêtnoci dla poszczególnych
grup zawodowych uwzglêdniaj¹ce specyfikê ich pracy i
mo¿liwy wk³ad w profilaktykê.
Powy¿szy program jest programem profilaktycznych
dzia³añ spo³ecznych w rodowisku lokalnym, jakim jest
miasto Malbork. Ma on stanowiæ podstawê do tworzenia
konkretnych programów profilaktycznych adresowanych
do ró¿nych grup spo³ecznych, st¹d niezbêdne jest okrelenie warunków jakie mia³yby one spe³niaæ.
Aby program profilaktyczny by³ skuteczny, musi spe³niaæ
pewne warunki:
1. Jasno okrelony powinien byæ jego adresat  program
powinien odpowiadaæ na prawdziwe potrzeby danej,
konkretnej grupy osób  a to wymaga dokonania rze-
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telnej analizy w oparciu o wiedzê o tej a nie innej grupie spo³ecznej.
2. Powinna byæ zachowana ci¹g³oæ dzia³añ. Program
powinien byæ spójny z modelem wychowania, realizowanym w danej grupie, w przeciwnym wypadku mo¿e
zaburzyæ relacje uczeñ  nauczyciel, os³abiæ wiê miêdzy nimi, naruszaj¹c ci¹g³oæ procesu wychowawczego, a w dalszej konsekwencji pogorszyæ, a nie polepszyæ, sytuacjê.
3. Powinien byæ czêci¹ szerszego kontekstu dzia³añ spo³ecznych w rodowisku lokalnym.
Przyczyn korzystania ze rodków psychoaktywnych jest
wiele i s¹ bardzo ró¿ne, tak ró¿ne musz¹ byæ podejmowane dzia³ania.
Dzia³ania profilaktyczne winny zatem byæ prowadzone
dwutorowo:
A. Skierowane do m³odzie¿y i grup ryzyka.
Dzia³ania te mo¿na podzieliæ na trzy grupy ze wzglêdu
na kontakt adresata z substancjami psychoaktywnymi i
zagro¿enie nimi:
1) profilaktyka pierwszorzêdowa  jej adresatem s¹
m³odzi ludzie, którzy nie zetknêli siê z narkotykiem
osobicie, znajduj¹ siê w ryzykownej sytuacji proporcjonalnie do stopnia w³asnych deficytów emocjonalnych  w³aciwym oddzia³ywaniem bêdzie
zajmowanie siê wy³¹cznie sfer¹ ich umiejêtnoci
spo³ecznych i emocjonalnych a tak¿e ich systemem
norm i wartoci,
2) profilaktyka drugorzêdowa  jej adresatem s¹ m³odzi ludzie, którzy mieli ju¿ osobisty kontakt z narkotykiem  osoby te musza mieæ okazjê nie tylko nabywaæ umiejêtnoci emocjonalne ale tak¿e ustosunkowaæ siê do swojego brania narkotyków, do ich
bliskich i odleg³ych efektów, analizowaæ czynniki
psychologiczne i spo³eczne, które sprzyjaj¹ podtrzymywaniu ryzykownego stylu ¿ycia, a tak¿e szukaæ
sposobów, jak pomóc sobie w zmianie tego stylu,
3) profilaktyka trzeciorzêdowa  jej adresatem s¹ ludzie ju¿ uzale¿nienie od substancji psychoaktywnych
 najw³aciwszym dzia³aniem bêdzie tutaj motywowanie do terapii i umo¿liwienie z jej korzystania.
B. Skierowane do osób maj¹cych realizowaæ zadania
profilaktyczne.
Dzia³ania te mo¿na podzieliæ na dwie grupy ze wzglêdu na rodzaj adresata i charakter dzia³añ:
1) edukacja dostosowana do potrzeb danej grupy zawodowej  odrêbne warsztaty i szkolenia dla pedagogów
i nauczycieli, odrêbne dla policjantów, pracowników
socjalnych, kuratorów itp.
2) warsztaty umiejêtnoci wychowawczych skierowane
do rodziców.
Aby prowadzone dzia³ania by³y skuteczne niezbêdne
jest w³¹czenie siê do wspó³pracy wszystkich placówek i
organizacji z terenu naszego miasta o charakterze kulturalno  owiatowym, porz¹dkowym i pomocowym.
Odpowiedzialnymi za realizacjê tych zadañ powinni byæ
dyrektorzy tych¿e placówek.
IV. Zadania miejskiego programu:
1. Zwiêkszanie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
METODY:
1. Zwiêkszenie dostêpnoci niezbêdnych oddzia³ywañ
terapeutycznych. W ramach Centrum Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Malborku
prowadzenie (wg potrzeb):
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 terapii podstawowej i pog³êbionej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
2. Szkolenie kadry medycznej i terapeutów pracuj¹cych
w placówkach odwykowych.
3. Wspieranie dzia³alnoci rodowisk wzajemnej pomocy t.j. Klubu Abstynenta, grup samopomocowych AA,
Al.-Anon itp.
4. Wspieranie dzia³alnoci punktu konsultacyjnego oraz
telefonu zaufania prowadzonego przez Klub Abstynenta
w Malborku.
WSKANIKI OSI¥GANIA CELU:
a) odsetek pacjentów placówek odwykowych, którzy
po ukoñczeniu terapii utrzymuj¹ abstynencjê przez
ponad rok,
b) liczba przeszkolonych lekarzy, terapeutów i instruktorów terapii zatrudnionych w placówkach odwykowych,
c) liczba placówek terapii uzale¿nieñ dzia³aj¹cych co
najmniej 5-6 dni w tygodniu oraz w godzinach popo³udniowo  wieczornych,
d) liczba dzia³aj¹cych klubów abstynenckich oraz grup
AA,
e) stopieñ efektywnoci terapii okrelany procentem
pacjentów, którzy po zakoñczeniu terapii utrzymuj¹
abstynencjê d³u¿ej ni¿ 1 rok.
2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹.
METODY:
1) zwiêkszanie skutecznoci interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeñ funkcjonowania rodziny, powodowanych przez picie alkoholu,
2) zwiêkszanie dostêpnoci i skutecznoci zorganizowanych form pomocy psychologicznej i spo³ecznej dla
cz³onków tych rodzin,
3) inicjowanie i wspieranie stowarzyszeñ samoobrony i
rodowiskowych grup spo³ecznej obrony przed przemoc¹,
4) organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych anga¿uj¹cych znacz¹ce postacie w gminie + lokalne
media na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie.
WSKANIKI OSI¥GANIA CELU:
a) liczba placówek prowadz¹cych programy terapeutyczne dla cz³onków rodzin alkoholików,
b) liczba osób uczestnicz¹cych w tego typu programach
terapeutycznych,
c) liczba funkcjonariuszy policji przeszkolonych w prowadzeniu interwencji domowych w sytuacjach przemocy w rodzinie,
d) liczba rodzin z problemem alkoholowym, w których
policja podejmuje wielokrotne interwencje,
e) iloæ punktów konsultacyjno-interwencyjnych dla ofiar
przemocy w rodzinie, schroniska osób maltretowanych, grup samopomocowych i interwencyjnych oraz
terapeutycznych,
f) liczba osób przeszkolonych w zakresie interwencji i
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
g) liczba rodzin, w których wystêpuje problem alkoholowy, objêtych pomoc¹ materialn¹ i finansow¹ orodków pomocy spo³ecznej,
h) wysokoæ rodków finansowych wydatkowanych na
pomoc spo³eczn¹ rodzinom z problemem alkoholowym.
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3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
METODY:
1) wdra¿anie profesjonalnych programów profilaktycznych w szko³ach, uczenie umiejêtnoci s³u¿¹cych zdrowemu i trzewemu ¿yciu,
2) ograniczenie mo¿liwoci zakupu i spo¿ycia alkoholu
przez niepe³noletnich  kampanie edukacyjne,
3) ograniczanie dzia³añ promuj¹cych picie alkoholu przez
m³odzie¿ (reklama)
4) interwencje profilaktyczne wobec grup podwy¿szonego ryzyka (dzieci z rodzin alkoholowych, mieszkañcy
internatów i hoteli robotniczych, ¿o³nierze),
5) edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania m³odzie¿y w utrzymywaniu abstynencji,
6) uczenie wczesnego rozpoznawania sygna³ów wskazuj¹cych na picie szkodliwe a tak¿e na rozwój procesu
uzale¿niania siê,
7) wprowadzanie do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej metody wczesnego diagnozowania zagro¿eñ zdrowotnych zwi¹zanych z piciem oraz interwencji,
8) wprowadzania programów profilaktycznych do zak³adów pracy (edukacja pracowników nadzoru w zakresie wczesnego rozpoznawania i interwencji).
WSKANIKI OSI¥GANIA CELU:
a) liczba m³odzie¿y, rodziców i nauczycieli uczestnicz¹cych w szkolnych programach profilaktycznych,
b) liczba ca³kowitych abstynentów wród m³odzie¿y,
c) odsetek m³odzie¿y, która spo¿ywa³a napoje alkoholowe w ci¹gu ostatniego miesi¹ca,
d) odsetek szkó³ i innych placówek owiatowo-wychowawczych, w których prowadzone s¹ programy profilaktyczne,
e) liczba cofniêtych zezwoleñ na sprzeda¿ i podawanie
napojów alkoholowych w zwi¹zku z zabronion¹
sprzeda¿¹ alkoholu nieletnim,
f) iloæ (odsetek) sklepów naruszaj¹cych prawo zabraniaj¹ce sprzedawania alkoholu nieletnim,
g) liczba pielêgniarek, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej przeszkolonych we
wczesnym diagnozowaniu problemów alkoholowych wród pacjentów oraz w stosowaniu metody
krótkiej interwencji,
h) liczba pacjentów w wybranych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w stosunku do których zastosowano procedurê wczesnej diagnozy i krótkiej
interwencji,
i) iloæ publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych w lokalnych mediach nt. czynników ryzyka oraz metod rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
j) liczba pracowników nadzoru przeszkolonych w zakresie wczesnego diagnozowania i interwencji,
k) liczba zak³adów pracy (instytucji) wprowadzaj¹cych
programy profilaktyczne w zak³adach pracy.
4. Ustalanie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz kontrolê przestrzegania zasad obrotu tymi
napojami.
METODY:
1) monitorowanie interwencji Policji oraz Stra¿y Miejskiej
wobec nielegalnego handlu i ³amania przepisów ustawy,
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2) monitorowanie spraw s¹dowych zwi¹zanych z nielegaln¹ reklam¹ napojów alkoholowych.
WSKANIKI OSI¥GANIA CELU:
a) liczba punktów sprzeda¿y (sta³y monitoring),
b) liczba mieszkañców przypadaj¹cych na 1 punkt
sprzeda¿y napojów alkoholowych,
c) liczba wydanych, cofniêtych zezwoleñ,
d) liczba interwencji policji i stra¿y miejskiej wobec naruszenia warunków sprzeda¿y alkoholu,
e) liczba wyroków s¹dowych w zwi¹zku z nielegaln¹
reklam¹ napojów alkoholowych.
5. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
METODY:
1) tworzenie lokalnych koalicji trzewociowych, grup ekspercko-konsultacyjnych,
2) edukacja publiczna i wspó³praca z lokalnymi mediami.
WSKANIKI OSI¥GANIA CELU:
a) liczba i jakoæ publikacji prasowych, radiowych i TV w
lokalnych mediach,
b) liczba stowarzyszeñ stale wspó³pracuj¹cych w ramach
miejskiego programu profilaktyki,
c) ocena dzia³ania Lokalnej Koalicji Trzewociowej,
d) liczba zespo³ów ekspercko- konsultacyjnych aktywnie
dzia³aj¹cych w ramach poszczególnych programów
(zadañ).
V. Zasady wynagradzania cz³onków Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Malborku
1. Ustala siê wynagrodzenie dla cz³onków Miejskiej Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w
Malborku za udzia³ w pracach Komisji w nastêpuj¹cy
sposób:
a) Przewodnicz¹cy  50% najni¿szego wynagrodzenia
og³oszonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
b) Wiceprzewodnicz¹cy  45% najni¿szego wynagrodzenia og³oszonego przez Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej,
c) Cz³onkowie  38% najni¿szego wynagrodzenia og³oszonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
2. Wyp³ata wynagrodzeñ zrycza³towanych okrelonych w
§ 1 uchwa³y nastêpowaæ bêdzie z do³u za przepracowany miesi¹c na podstawie listy obecnoci na posiedzeniach Komisji.
3. Za nieobecnoæ cz³onków Komisji potr¹cany bêdzie
procentowo rycza³t w stosunku do iloci odbytych posiedzeñ w danym miesi¹cu.
4. Za miesi¹c, w którym Komisja nie odby³a ¿adnego
posiedzenia wyp³ata rycza³tu nie przys³uguje.
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UCHWA£A Nr XLI/303/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego programu profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
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Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997
r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) oraz art. 41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r. z pón.
zm.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Gminny program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych wraz z preliminarzem
finansowym na rok 2002.
§2
Tekst Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków na rok 2002 stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
CEL PROGRAMU:
Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy.
Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniej¹cych problemów alkoholowych.
Zmniejszenie indywidualnych zagro¿eñ wynikaj¹cych
z nadu¿ywania alkoholu.
Zmniejszenie zagro¿eñ ekonomicznych wynikaj¹cych
z nadu¿ywania alkoholu.
Ochrona przed przemoc¹ i ubóstwem w rodzinach.
Zapobieganie patologii rodziny.
Profilaktyczne oddzia³ywanie wobec dzieci i m³odzie¿y.
Edukacja doros³ych i grupo zawodowych w diagnozowaniu choroby alkoholowej.
Obni¿enie miertelnoci i ryzyka zachorowañ spowodowanych rodkami zmieniaj¹cymi wiadomoæ.
Zmniejszenie iloci wypadków miertelnych i uszkodzeñ cia³a spowodowanych pod wp³ywem alkoholu.
1. Zarz¹d Gminy powierza realizacjê Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych pe³nomocnikowi Marii Karolak.
2. Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych jest na terenie gminy inicjatorem dzia³añ
zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych oraz orzeka o zastosowaniu, wobec osób uzale¿nionych od alkoholu, obowi¹zku poddania siê leczeniu w zak³adzie lecznictwa odwykowego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 954 

Cz³onkom Komisji przys³uguje wynagrodzenie za udzia³
w posiedzeniach Komisji  dieta, w wysokoci i na zasadach przyznanych sta³ym Komisjom Rady Gminy. Lista
obecnoci stanowi potwierdzenie udzia³u w posiedzeniu
Komisji.
ZADANIA PROGRAMU:
1. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu oraz
udzielenie rodzinom, w których wystêpuje problem alkoholowy pomocy psychospo³ecznej i prawnej realizowane poprzez
PUNKT KONSULTACYJNY, czynny trzy dni w tygodniu
(poniedzia³ek 10.00 -14.00, roda 11.00 -19.00, pi¹tek
13.00 -18.00).
Postêpowanie terapeutyczne w stosunku do osoby uzale¿nionej obejmuje:
 rozmowê wstêpn¹ motywuj¹c¹ do podjêcia leczenia,
 wstêpne rozpoznanie fazy uzale¿nienia,
 rozpoznanie problemów ¿yciowych pacjenta zwi¹zanych z piciem alkoholu,
 zawarcie kontraktu terapeutycznego,
 opracowanie indywidualnego programu terapii,
 rozpoznawanie destrukcyjnych skutków choroby i
akceptacja to¿samoci osoby uzale¿nionej od alkoholu,
 uczenie siê zachowañ powstrzymuj¹cych od picia,
 praca nad rozbrojeniem psychologicznych mechanizmów uzale¿nienia,
 trenowanie umiejêtnoci zapobiegania nawrotom,
 przygotowanie planu pracy nad dalszym zdrowieniem.
Program terapeutyczny trwa 6 miesiêcy i obejmuje spotkania indywidualne i grupowe.
Postêpowanie terapeutyczne w stosunku do osób
wspó³uzale¿nionych obejmuje:
 rozmowê wstêpn¹ motywuj¹c¹ do podjêcia terapii,
zawarcie kontraktu,
 edukacjê o medycznych i psychologicznych aspektach uzale¿nienia i wspó³uzale¿nienia,
 rozpoznawanie wp³ywu uzale¿nienia na sytuacjê rodzinn¹ i osobist¹,
 rozpoznawanie w³asnego wzorca wspó³uzale¿nienia
i jego zmiana,
 budowanie wiêzi, otrzymanie wsparcia od innych
osób wspó³uzale¿nionych w grupie terapeutycznej,
 realizacja indywidualnego programu terapii.
Program terapeutyczny dla wspó³uzale¿nionych trwa
6 miesiêcy i obejmuje spotkania indywidualne i grupowe.
W Punkcie Konsultacyjnym obejmuje siê dzia³aniem rodziny, u których wystêpuj¹ równie¿ inne formy uzale¿nienia i patologii spo³ecznej m.in. przypadki przemocy
w rodzinie oraz udziela siê pomocy psychospo³ecznej
i prawnej.
Punkt Konsultacyjny dysponuje bibliotek¹ fachowej literatury i specjalistycznymi czasopismami, które mog¹
wypo¿yczyæ osoby zainteresowane.
2. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej, w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y
realizowane w nastêpuj¹cych formach:
W programach dydaktyczno  wychowawczych szkó³
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na terenie gminy uwzglêdnienie tematyki z zakresu profilaktyki antyalkoholowej oraz u¿ywania innych rodków zmieniaj¹cych wiadomoæ.
W szko³ach i placówkach owiatowo  wychowawczych organizowanie ró¿nego rodzaju konkursów zachêcaj¹cych dzieci i m³odzie¿ do zdobywania wiedzy
na temat ¿ycia bez na³ogów.
Organizacja wietlic socjoterapeutycznych przy Szko³ach Podstawowych w Sierakowicach, Za³akowie, Lisich Jamach, Gowidlinie oraz przy Gimnazjum w Sierakowicach.
Realizacja tematyki antyalkoholowej w szko³ach przez
specjalistów ds. profilaktyki.
Realizacja programu profilaktycznego adresowanego
do rodziców.
Zakup i udostêpnianie fachowej literatury z zakresu patologii spo³ecznej i uzale¿nieñ.
Udzia³ dzieci i m³odzie¿y w koloniach profilaktyczno terapeutycznych.
Publikowanie artyku³ów w prasie lokalnej zwi¹zanych
z tematyk¹ antyalkoholow¹ i formami pomocy.
3. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
Wspieranie dzia³añ profilaktycznych Harcerstwa dzia³aj¹cego na terenie gminy.
Wspó³praca z Gminnym Orodkiem Kultury w realizacji imprez rodzinnych i rodowiskowych promuj¹cych
wypoczynek i zabawê bez alkoholu.
Propagowanie sportu wród dzieci i m³odzie¿y, organizacja spartakiad i imprez sportowych jako forma aktywnego spêdzania wolnego czasu bez uzale¿nieñ oraz
wzmacnianie osobowoci.
Utworzenie w Bibliotece ksiêgozbioru z zakresu patologii spo³ecznej i uzale¿nieñ. Propagowanie czytelnictwa, podnoszenie wiedzy.
Sta³a wspó³praca z Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w realizacji programów zmniejszaj¹cych szkodliwoæ picia.
Sta³a wspó³praca z Policj¹ w przypadkach osób, które
utraci³y prawo jazdy z powodu nietrzewoci.
Wsparcie dzia³alnoci Klubu Profilaktyki rodowiskowej przy Zespole Szkó³ Agrobiznesu, który s³u¿y m³odzie¿y z danej szko³y, szczególnie m³odzie¿y doje¿d¿aj¹cej.
Wspieranie instytucji i organizacji o zasiêgu powiatowym, które swoj¹ dzia³alnoci¹ obejmuj¹ osoby z terenu gminy Sierakowice, tj. Centrum Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Klub Abstynenta, Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci.
4. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów wynikaj¹cych z naruszenia przepisów dot.
reklamy napojów alkoholowych.
5. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
W trakcie dzia³añ kontrolnych prowadzonych przez
cz³onków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Policjê w miejscach handlu
alkoholem  egzekwowanie wymogów Ustawy.
Prowadzenie analizy i diagnozy problemów uzale¿nieñ
i przemocy na terenie gminy.
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRELIMINARZ FINANSOWY NA ROK 2002

ZADANIA
GMINY

LP

RODZAJ ZOBOWI¥ZANIA

PLAN
FINANSOWY

PUNKT KONSULTACYJNY
ZWIÊKSZENIE
DOSTÊPNOCI POMOCY
TERAPEUTYCZNEJ I
REHABILITACYJNEJ DLA
OSÓB UZALE¯NIONYCH
OD ALKOHOLU I
PORZEMOCY
1
(art..4 pkt. 1,1)

1.

P³ace i pochodne.

38.600

2.

Telefon zaufania.

2.000

Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, bie¿¹ce naprawy,
materia³y, sprz¹tanie.

4.000

rodki czystociowe

300

Materia³y pimienne i biurowe

300

Plakaty, ulotki, literatura fachowa, czasopisma.
Imprezy okolicznociowe dla osób objêtych terapi¹:
wigilia, rocznice trzewoci itp.
Porady prawne – Katarzyna Kurkiewicz (wynagrodzenie).

1.000

3.

4.
UDZIELENIE RODZINOM,
W KTÓRYCH WYSTÊPUJ¥
PROBLEMY
ALKOHOLOWE POMOCY
PSYCHOSPO£ECZNEJ,
PRAWNEJ.
1,
(art.4 pkt. 1,2,3)

5.
6.
7.

Wspó³finansowanie Poradni Psychiatrycznej dla dzieci w
Kartuzach.

1.000
2.000
1.000

WIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE
PROWADZENIE
PROFILAKTYCZNEJ
DZIA£ALNO CI
INFORMACYJNEJ I
EDUKACYJNEJ
1
(art.4 , pkt.1,3)
WSPOMAGANIE
DZIA£ALNOCI
INSTYTUCJI ,
STOWARZYSZEÑ I OSÓB
FIZYCZNYCH S£U¯¥CEJ
ROZW. PROBLEMOM
1
ALKOHOLOWYM (art.4 ,
pkt.1,5)

8.
9.

wietlice socjoterapeutyczne i dzia³ania profilaktyczne w
szko³ach
Programy profilaktyczne dla rodziców – Gabriela
Jóskowska i inni

10. Kolonie profilaktyczno - terapeutyczne

11.

12.
13.

14.

15.

Organizacje pozarz¹dowe- dzia³ania profilaktyczne z
zakresu zapobiegania uzale¿nieniom od rodków
zmieniaj¹cych wiadomoæ.
Na podstawie z³o¿onych programów.
GOK – imprezy kulturalne promuj¹ce trzewy styl ¿ycia,
wypoczynku i zabawy.
Organizacje sportowe – propagowanie aktywnych form
spêdzania czasu wolnego i wypoczynku g³ównie wród
dzieci i m³odzie¿y, zapobieganie przemocy.
Biblioteka – tworzenie ksiêgozbioru literatury fachowej i
popularnonaukowej z zakresu profilaktyki, promocji
zdrowego stylu ¿ycia, zapobiegania przemocy.
Gminna komisja ds. rozwi¹zywania problemów
antyalkoholowych - diety, wynagrodzenie za prace
wykonywane w ramach Komisji. Potwierdzenie udzia³u w
posiedzeniu Komisji stanowi lista obecnoci. Zasady
wynagrodzenia cz³onków Komisji s¹ takie same jak
sta³ych Komisji Rady Gminy.

30.000
1.000
4.000

12.000

13.000
21.300

11.000

4.000

16. Szkolenia, kursy, narady.

4.000

17. Podró¿e s³u¿bowe

2.500

RAZEM:

153.000

UWAGI
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§8

UCHWA£A Nr XLI/304/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 26 lutego 2002 r.

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
 dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
 lokowania wolnych rodków na rachunkach bankowych,
 zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do wysokoci 500.000,- z³.

w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 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 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) oraz art. 124, 128 ust. 2,
art. 134, ust. 3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy
Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci: 22.380.800,zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci: 23.372.165,zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
3. Ustala siê przychody § 931 z tytu³u emisji obligacji komunalnych w wysokoci: 1.500.000,4. Ustala siê przychody § 952 z tytu³u po¿yczki w wysokoci: 300.000,4. Ustala siê rozchody § 992 z tytu³u sp³aty kredytu i po¿yczki w wysokoci: 808.635,§2
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci: 1.475.810,zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
§3
Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych w wysokoci:
3.807.610,zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska w wysokoci: 8.993,zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
§5
Prognoza d³ugu gminy wed³ug za³¹cznika nr 6*.

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

443
UCHWA£A Nr XLI/305/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury  Gminnego Orodka Kultury w Sierakowicach.
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r.) w zwi¹zku z art. 9 i art. 11 ustawy z dnia 25
padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê gminn¹ instytucjê kultury pod nazw¹ Gminny Orodek Kultury.
§2
Przedmiot dzia³ania gminnej instytucji kultury wymienionej w § 1 okrela statut Gminnego Orodka Kultury,
przyjêty odrêbn¹ uchwa³¹.
§3
Siedziba Gminnego Orodka Kultury mieci siê w Sierakowicach przy ul. Kartuskiej 27
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

§6
1. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci: 50.000,§7
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
zadañ okrelonych na realizacjê profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci:
 dochody: 153.000, wydatki:153.000,-

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 nie publikuje siê.

444
UCHWA£A Nr XLI/306/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury  Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice.
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r.) w zwi¹zku z art. 9 i art. 11 ustawy z dnia 25
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padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

2. Siedziba GOK mieci siê w Sierakowicach, a terenem
dzia³ania jest gmina Sierakowice.

§1

Przedmiot dzia³ania gminnej instytucji kultury wymienionej w § 1 okrela statut Biblioteki Publicznej Gminy
Sierakowice, przyjêty odrêbn¹ uchwa³¹.

Gminny Orodek Kultury w Sierakowicach dzia³a w
szczególnoci na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U.
1997 r. Nr 110, poz. 721 z pón. zm.),
2) Ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pón.zm.),
3) Postanowieñ niniejszego Statutu.

§3

§3

Siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice mieci siê w Sierakowicach przy ul. Dworcowej.

Gminny Orodek Kultury posiada osobowoæ prawn¹
i samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹.

§4

Rozdzia³ II
Cele i zakres dzia³alnoci

Tworzy siê gminn¹ instytucjê kultury pod nazw¹ Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice.
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

445
UCHWA£A Nr XLI/307/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Orodkowi Kultury w Sierakowicach.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) w
zwi¹zku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz. U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:

§2

§4
Podstawowym zadaniem Gminnego Orodka Kultury
jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych spo³eczeñstwa poprzez:
1) tworzenie i upowszechnianie ró¿nych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
2) inicjowanie okrelonych zadañ z zakresu kultury
3) prowadzenie rejestru placówek upowszechniania
kultury w gminie
4) udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej
spo³ecznemu ruchowi kulturalno-owiatowemu,
5) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkañców
wsi w ró¿norodnych formach dzia³alnoci kulturalno-wychowawczej i rozrywkowej prowadzonej w
ramach w³asnych,
6) wspomaganie organizacji, stowarzyszeñ i instytucji
upowszechniaj¹cych owiatê i kulturê.
§5
W celu realizowania dzia³alnoci na terenie ca³ej gminy GOK mo¿e otwieraæ swoje filie (placówki).

§1

§6

Nadaje siê statut gminnej instytucji kultury wystêpuj¹cej pod nazw¹ Gminny Orodek Kultury w Sierakowicach,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Swoje statutowe zadania GOK prowadzi w obiektach
przekazanych oraz przekazywanych w miarê potrzeb
uchwa³¹ Rady Gminy.

§2

§7

Traci moc Uchwa³a Nr XXX/198/00 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Orodkowi Kultury w Sierakowicach.

W przypadku braku odpowiednich obiektów do prowadzenia dzia³alnoci GOK wspó³pracuje ze wszystkimi
szko³ami na terenie gminy i Ochotniczymi Stra¿ami Po¿arnymi, dla których organem prowadz¹cym jest gmina i
na podstawie odpowiednich porozumieñ z dyrektorami
szkó³ i naczelnikami stra¿y mo¿e prowadziæ swoj¹ dzia³alnoæ w wietlicach lub innych pomieszczeniach.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminny Orodek Kultury w Sierakowicach zwany dalej GOK jest gminn¹ instytucj¹ kultury.

§8
Poza wymienionymi placówkami GOK wspó³pracuje z
organizacjami spo³ecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, a tak¿e parafiami.
§9
Prowadz¹c dzia³alnoæ kulturaln¹ GOK realizuje podstawowy cel, jakim jest umo¿liwienie jak najszerszej grupie spo³eczeñstwa udzia³u we wspó³tworzeniu ¿ycia kulturalnego.
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Do zadañ Gminnego Orodka Kultury nale¿y w szczególnoci:
1) wypracowanie programu dzia³alnoci kulturalno-wychowawczej,
2) inspirowanie i opieka nad dzia³alnoci¹ zespo³ów
folklorystycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych
3) prowadzenie pracy rodowiskowej, organizowanie
imprez owiatowych, artystycznych, rozrywkowych
dla mieszkañców,
4) utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja
osi¹gniêæ kulturalnych regionu Ziemi Kaszubskiej i
Pomorza oraz innych regionów,
5) organizowanie ró¿norodnych form pracy z dzieæmi
i m³odzie¿¹,
6) wspó³dzia³anie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej,
7) organizowanie obchodów z okazji wa¿nych dla historii Polski i regionu dat w formie przegl¹dów, konkursów, wystaw, festiwali i innych imprez kulturalno-owiatowych,
8) prowadzenie rejestru dzia³alnoci placówek upowszechniania kultury,
9) koordynacja rozwoju turystyki wiejskiej i promocja
gminy.
§ 10
Cele GOK powinny byæ realizowane poprzez:
1) wzbogacanie osobowoci cz³owieka
2) kszta³towanie zdrowych, moralnych i patriotycznych
postaw, a tak¿e umiejêtnoæ wspó³¿ycia w grupie i z
pojedynczymi osobami
3) rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i ¿ycia codziennego
4) tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i
udzia³ w jej tworzeniu
5) pielêgnowanie poczucia to¿samoci w oparciu o wartoci kultury kaszubskiej
§ 11
GOK mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹, z której przychody przeznaczone s¹ na realizacjê celów statutowych i pokrywanie kosztów dzia³alnoci bie¿¹cej,w
szczególnoci polegaj¹c¹ na:
1) organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali i spotkañ,
2) prowadzeniu nauki jêzyków obcych,
3) organizowaniu imprez rozrywkowych i turystycznych,
4) prowadzeniu dzia³alnoæ wydawniczej,
5) prowadzeniu us³ug wydawniczych,
6) prowadzeniu kó³ek i ognisk artystycznych,
7) prowadzeniu sprzeda¿y dzie³ sztuki i artyku³ów u¿ytku kulturalnego,
8) realizowaniu imprez zleconych,
9) wiadczeniu us³ug gastronomicznych w ramach
bufetu,
10) prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej, z której dochód bêdzie przeznaczony na realizowanie celów
GOK,
11) wynajmowaniu pomieszczeñ na cele kulturalne i
handlowe oraz na dorane potrzeby organizacji
spo³ecznych,
12) wiadczenie odp³atne doradztwa (w dziedzinie
zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ statutow¹),

13) prowadzenie drobnego handlu, z wy³¹czeniem napojów alkoholowych (w tym piwa)
§ 12
Dzia³alnoæ gospodarcza, o której mowa w § 11, nie
mo¿e kolidowaæ z realizacj¹ zadañ statutowych.
Rozdzia³ III
Organy zarz¹dzaj¹ce, doradcze i nadzorcze
§ 13
1. Gminnym Orodkiem Kultury kieruje dyrektor powo³ywany i odwo³ywany przez Zarz¹d Gminy Sierakowice.
2. Powo³anie dyrektora mo¿e nast¹piæ w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarz¹d Gminy, w oparciu
o zasady okrelone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radê Gminy Sierakowice.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powo³anych i odwo³ywanych przez siebie zastêpców i g³ównego ksiêgowego.
4. Do zakresu dzia³ania dyrektora nale¿y w szczególnoci:
a) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹,
b) reprezentowanie GOK-u na zewn¹trz,
c) zarz¹dzanie maj¹tkiem Orodka,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) ustanawianie i odwo³ywanie pe³nomocników,
f) wydawanie zarz¹dzeñ, instrukcji i poleceñ s³u¿bowych,
g) ustalanie rocznego planu dzia³alnoci oraz rocznego planu finansowego,
h) sporz¹dzanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci,
i) wystêpowanie, w zale¿noci od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ objêtych
mecenatem pañstwa i na dofinansowanie bie¿¹cych
zadañ w³asnych.
§ 14
Zastêpcy dyrektora i g³ówny ksiêgowy dzia³aj¹ w ramach kompetencji okrelonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upowa¿nieñ,
ponosz¹c przed nim odpowiedzialnoæ za podejmowane
decyzje i skutki swoich dzia³añ.
§ 15
1. Do dokonywania czynnoci prawnych w imieniu GOK
upowa¿niony jest samodzielnie dyrektor lub jego pe³nomocnik dzia³aj¹cy w granicach udzielonego pe³nomocnictwa
2. Je¿eli czynnoæ prawna obejmuje rozporz¹dzenie mieniem lub mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ
finansowych, do skutecznoci owiadczenia woli wymagana jest kontrasygnata g³ównego ksiêgowego.
§ 16
1. Organem doradczo-kontrolnym GOK-u jest Zarz¹d
Gminy.
2. Zarz¹d Gminy:
a) opiniuje przed³o¿ony przez Dyrektora projekt rocznego planu dzia³alnoci wraz z planem finansowym
oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ
objêtych mecenatem pañstwa oraz na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych,
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b) ocenia, co najmniej raz do roku, dzia³alnoæ GOK-u
oraz sprawozdanie roczne z dzia³alnoci,
c) mo¿e zg³osiæ w³asne propozycje do planu dzia³alnoci i planu finansowego,
d) opiniuje propozycje zmian Statutu, a tak¿e mo¿e zg³aszaæ w³asne w tym zakresie.
3. W razie og³oszenia konkursu na stanowisko dyrektora,
Zarz¹d wyznacza trzy osoby do sk³adu komisji konkursowej.
4. Sprawy sporne pomiêdzy Zarz¹dem a dyrektorem rozstrzyga Rada Gminy. W tym celu Rada mo¿e powo³aæ
niezale¿nych arbitrów.
§ 17
1. Zarz¹d Gminy sprawuje nad GOK-iem nadzór administracyjno-finansowy
2. Nadzorowi temu podlega:
a) prawid³owoæ dysponowania przyznanymi GOK.owi rodkami bud¿etowymi oraz gospodarowania
mieniem,
b) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych organizacji pracy i spraw pracowniczych.
3. W celu przeprowadzenia czynnoci nadzorczych Zarz¹d ma prawo wydelegowaæ imiennie swoich cz³onków.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 maj¹ prawo:
a) wstêpu do GOK-u w godzinach otwarcia,
b) wgl¹du do dokumentacji dotycz¹cej przedmiotu nadzoru.
5. Z przeprowadzonych czynnoci nadzorczych sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje osoba je przeprowadzaj¹ca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo za¿¹daæ
sprostowañ i uzupe³nieñ, a w przypadku ich nieuwzglêdnienia odmówiæ jego podpisania.
6. Treæ protoko³u wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Zarz¹d Gminy, wydaj¹c stosowne zalecenia.
7. Dyrektor ma prawo odmówiæ wykonanie zaleceñ Zarz¹du i w ci¹gu 7 dni od dnia ich otrzymania zwróciæ
siê do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbli¿szej
sesji.
§ 18

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

b) dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania objête mecenatem pañstwa w dziedzinie kultury.
Rozdzia³ V
Zmiana Statutu
§ 20
1. Projekt zmiany Statutu mo¿e zg³osiæ z w³asnej inicjatywy Dyrektor po zaopiniowaniu go przez Zarz¹d Gminy
lub na wniosek Zarz¹du Gminy.
2. Zmiana Statutu mo¿e nast¹piæ po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowi¹zywania.
3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Dyrektor przedk³ada za porednictwem Zarz¹du Gminy.
Przewodnicz¹cemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjêcie uchwa³y w
sprawie zmiany Statutu.
4. Zarz¹d Gminy przedk³ada Przewodnicz¹cemu Rady
projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3 wraz ze
swoj¹ opini¹ w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Rozdzia³ VI
Przepisy koñcowe
§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowi¹zuj¹ce.
Regulamin organizacyjny
Gminnego Orodka Kultury w Sierakowicach
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin organizacyjny Gminnego Orodka Kultury
w Sierakowicach, zwany dalej regulaminem, okrela:
1. Strukturê wewnêtrzn¹ GOK.
2. Zasady organizacji, porz¹dku pracy w GOK.
3. Zakresy czynnoci stanowisk pracy.
4. Postanowienia koñcowe.

Organizacjê wewnêtrzn¹ GOK-u okrela regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora i zatwierdzony przez
Wójta Gminy.

II. Struktura wewnêtrzna

Rozdzia³ IV
Zasady Gospodarki Finansowej

Gminny Orodek Kultury w Sierakowicach dzia³a na
bazie budynku przy ul. Kartuskiej 27 oraz Amfiteatru przy
ul.Kubusia Puchatka w Sierakowicach.

§ 19
1. Gok prowadzi gospodarkê finansow¹ zgodnie z rozdzia³em 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej oraz ustaw¹ o rachunkowoci.
2. ród³ami rodków finansowych s¹:
a) wp³ywy z dzia³alnoci statutowej i gospodarczej,
b) dotacje z bud¿etu gminy,
c) darowizny, spadki, zapisy,
d) kredyty bankowe,
e) odsetki z lokat bankowych,
f) inne dozwolone prawem.
3. ród³ami rodków finansowych mog¹ byæ tak¿e:
a) dotacje z bud¿etu pañstwa i innych jednostek samorz¹dowych na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ
w³asnych,

§2

§3
1. GOK dzia³a w dni robocze
Swoj¹ pracê prowadzi:
 w poniedzia³ek od godz. 9.00-16.00,
 od wtorku do pi¹tku od godz. 9.00-19.00.
2. Amfiteatr jest miejscem imprez plenerowych i dzia³a
w sezonie letnim od maja do padziernika, zgodnie z
kalendarzem imprez zatwierdzonym przez Zarz¹d Gminy Sierakowice.
§4
Strukturê wewnêtrzn¹ GOK tworz¹:
1) ekspozycja sta³a muzealna ziemi sierakowickiej,
2) punkt Informacji Turystycznej,
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3)
4)
5)
6)

V. Postanowienia koñcowe

zespó³ Akordeonistów,
kó³ka zainteresowañ,
Kaszubski Zespó³ Pieni i Tañca SIERAKOWICE,
dzieciêcy Kaszubski Zespó³ Pieni i Tañca Tuchliñskie
Skrzaty,
7) sekcja nauki gry na instrumentach,
8) biuro promocji.

Regulamin organizacyjny GOK jest zatwierdzany przez
Wójta Gminy.

III. Zasady organizacji

§ 13

§5

Zmiany niniejszego regulaminu s¹ zatwierdzane przez
Wójta na wniosek dyrektora GOK.

GOK-iem kieruje dyrektor.
Zakres obowi¹zków dyrektora okrela § 14 statutu.
§6
Dyrektor sprawuje nadzór merytoryczny nad pracownikami.

§ 11

§ 12
Wójt jest s³u¿bowym prze³o¿onym dyrektora GOK.

§ 14
Regulamin organizacyjny Gminnego Orodka Kultury
w Sierakowicach jest za³¹cznikiem Nr1 do Statutu Orodka.

§7
Pracownicy merytoryczni GOK-u s¹ zatrudniani przez
Dyrektora na stanowiskach instruktorów.
§8
W sk³ad GOK wchodz¹ nastêpuj¹ce stanowiska pracy
instruktorów:
1) ds. turystyki i promocji,
2) muzyki,
3) nauki gry na instrumentach,
4) informatyki,
5) regionalistyki,
6) choreografii,
7) oraz dyrektor i g³ówny ksiêgowy,
IV. Zakresy czynnoci stanowisk pracy
§9
1. Instruktorzy s¹ odpowiedzialni przed dyrektorem za
wykonywanie obowi¹zków s³u¿bowych, a w szczególnoci za:
a) sumienne wype³nianie obowi¹zków s³u¿bowych,
b) wspó³dzia³anie z w³aciwymi instytucjami i jednostkami,
c) opracowywania w³asnych planów pracy,
d) merytorycznie i metodycznie poprawne prowadzenie zajêæ,
e) udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej
spo³ecznemu ruchowi kulturalno-owiatowemu,
f) branie czynnego udzia³u w organizacji i przeprowadzaniu imprez.
2. Zadaniem g³ównego ksiêgowego jest:
a) opracowywanie planów finansowych placówki,
b) prowadzenie rachunkowoci na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów,
c) sporz¹dzanie sprawozdawczoci.
3. Poszczególne stanowiska pracy posiadaj¹ indywidualne zakresy czynnoci.
§ 10
W celu w³aciwego przekazu informacji oraz zawiadamianie spo³eczeñstwa o pracy GOK stosuje siê:
1) tablice og³oszeñ wewn¹trz GOK-u,
2) plakaty na s³upach og³oszeniowych,
3) wspó³pracê z mediami.
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UCHWA£A Nr XLI/308/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy
Sierakowice.
Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (t. jednol. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123) oraz
art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z pón. zm.), w zwi¹zku z
art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (t. jednol. Dz.U. 1996r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.) Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut gminnej instytucji kultury wystêpuj¹cej pod nazw¹ Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódzkim Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLI/308/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 26 lutego 2002 r.
Statut Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Biblioteka Publiczna Gminy, zwana dalej Bibliotek¹ jest
gminn¹ instytucj¹ kultury.
2. Siedziba Biblioteki mieci siê w Sierakowicach, a terenem dzia³ania jest gmina Sierakowice.
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3. Biblioteka realizuje swoje zadania bezporednio w
swojej siedzibie oraz za porednictwem Filii zlokalizowanej w Gowidlinie a tak¿e Punktów Bibliotecznych w
Za³akowie i £yniewie.
§2
Biblioteka dzia³a w szczególnoci na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. 1997 r.
Nr 110, poz. 721 z pón. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 z pón. zm.).
3. Ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz. U. Nr 121, poz.591 z pón. zm.).
4. Postanowieñ niniejszego Statutu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

lów statutowych i pokrywanie kosztów dzia³alnoci
bie¿¹cej, w szczególnoci polegaj¹cej na:
a) wynajmowaniu powierzchni na cele kulturalne oraz
na dorane potrzeby organizacji spo³ecznych;
b) prowadzeniu ma³ej gastronomii, z wy³¹czeniem napojów alkoholowych (w tym piwa);
c) prowadzeniu sprzeda¿y wydawnictw, ksi¹¿ek i twórczoci ludowej;
d) dzia³alnoci wydawniczej;
e) us³ugach kserokopiarskich.
2. Dzia³alnoæ gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie
mo¿e kolidowaæ z realizacj¹ zadañ statutowych.
Rozdzia³ III
Organy zarz¹dzaj¹ce, doradcze i nadzorcze

§3

§7

Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹ i samodzielnie
prowadzi gospodarkê finansow¹.

1. Bibliotek¹ kieruje dyrektor, powo³ywany i odwo³ywany przez Zarz¹d Gminy.
2. Powo³anie dyrektora mo¿e nast¹piæ na drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarz¹d Gminy.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy g³ównego ksiêgowego.
4. Dyrektor powo³uje i odwo³uje kierownika filii.
5. Do zakresu dzia³ania dyrektora nale¿y w szczególnoci:
a) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹,
b) reprezentowanie Biblioteki na zewn¹trz,
c) zarz¹dzanie maj¹tkiem Biblioteki,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) wydawanie zarz¹dzeñ, instrukcji i poleceñ s³u¿bowych,
f) ustalanie rocznego planu dzia³alnoci oraz rocznego planu finansowego,
g) sporz¹dzanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci
h) wystêpowanie, w zale¿noci od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ objêtych
mecenatem pañstwa i na dofinansowanie bie¿¹cych
zadañ w³asnych.

§4
1. Filia nie posiada osobowoci prawnej.
2. Kierownik Filii prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach udzielonych mu przez dyrektora biblioteki pe³nomocnictw w oparciu o rodki przeznaczone dla filii
w planie finansowym biblioteki.
Rozdzia³ II
Cele i zakres dzia³ania
§5
1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie
potrzeb i aspiracji kulturalno-owiatowych spo³eczeñstwa poprzez upowszechnianie i rozwój czytelnictwa.
2. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
a) zakup nowoci ksi¹¿kowych i prenumerowanie prasy zgodnie z zapotrzebowaniami spo³ecznoci lokalnej;
b) udostêpnianie zbiorów czytelniczych na miejscu, wypo¿yczanie do domu, wypo¿yczanie filii i punktom
bibliotecznym;
c) gromadzenie i konserwacja materia³ów dotycz¹cych
w³asnego regionu;
d) organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych ludziom starszym, chorym i
niepe³nosprawnym;
e) upowszechnianie czytelnictwa poprzez ró¿norodne
formy pracy z ksi¹¿k¹ i czytelnikiem, prowadzenie
s³u¿by informacyjnej i dzia³alnoci kulturalno-wychowawczej w zakresie czytelnictwa;
f) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad filiami i
punktami bibliotecznymi w gminie, udzielanie im pomocy w zakresie prac z czytelnikiem, planowania,
sprawozdawczoci i prowadzenia statystyki, czuwanie nad realizuj¹ zaleceñ i wytycznych Biblioteki Powiatowej w Kartuzach w sprawach dotycz¹cych organizacji i kontroli ksiêgozbioru, ich selekcji oraz
opracowania i udostêpniania;
g) szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników
zatrudnionych w bibliotece i filii.
§6
1. Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
z której przychody przeznaczone s¹ na realizacjê ce-

§8
G³ówny ksiêgowy oraz kierownik filii dzia³aj¹ w ramach
kompetencji okrelonych w Regulaminie organizacyjnym
i udzielonych im przez dyrektora upowa¿nieñ, ponosz¹c
przed nim odpowiedzialnoæ za podejmowanie decyzje i
skutki swoich dzia³añ.
§9
1. Do dokonywania czynnoci prawnych w imieniu Biblioteki upowa¿niony jest samodzielnie dyrektor lub
jego pe³nomocnik dzia³aj¹cy w granicach udzielonego
pe³nomocnictwa.
2. Je¿eli czynnoæ prawna obejmuje rozporz¹dzenie mieniem lub mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ
finansowych, do skutecznoci owiadczenia woli wymagana jest kontrasygnata g³ównego ksiêgowego.
§ 10
1. Organem doradczo-kontrolnym Biblioteki jest Zarz¹d
Gminy.
2. Zarz¹d Gminy:
a) opiniuje przed³o¿ony przez Dyrektora projekt rocznego planu dzia³alnoci wraz z planem finansowym
oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ
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objêtych mecenatem pañstwa oraz na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych;
b) ocenia, co najmniej raz do roku, dzia³alnoæ Biblioteki oraz sprawozdanie roczne z dzia³alnoci;
c) mo¿e zg³osiæ w³asne propozycje do planu dzia³alnoci i planu finansowego;
d) opiniuje propozycje zmian Statutu, a tak¿e mo¿e zg³aszaæ w³asne w tym zakresie.
3. W razie og³oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Zarz¹d wyznacza trzy osoby do sk³adu komisji.
4. Sprawy sporne pomiêdzy Zarz¹dem a Dyrektorem rozstrzyga Rada Gminy. W tym celu Rada mo¿e powo³aæ
niezale¿nych arbitrów.

3. ród³ami rodków finansowych mog¹ byæ tak¿e:
a) dotacje z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych;
b) dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania objête mecenatem pañstwa w dziedzinie kultury.

§ 11

§ 16

Organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki, w tym filii, okrela
regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

1. Projekt zmiany Statutu mo¿e zg³osiæ z w³asnej inicjatywy Dyrektor po zaopiniowaniu go przez Zarz¹d Gminy.
2. Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ po dokonaniu wnikliwej
oceny skutków jego obowi¹zywania.
3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem Dyrektor
przedk³ada za porednictwem Zarz¹du Gminy Przewodnicz¹cemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjêcie uchwa³y w sprawie
zmiany Statutu.
4. Zarz¹d Gminy przedk³ada Przewodnicz¹cemu Rady
projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3, wraz ze
swoj¹ opini¹ w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 12
1. Zarz¹d Gminy sprawuje nad Bibliotek¹ nadzór administracyjno-finansowy.
2. Nadzorowi temu podlega:
a) prawid³owoæ dysponowania przyznanymi Bibliotece rodkami bud¿etowymi oraz gospodarowanie
mieniem;
b) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych organizacji pracy i spraw pracowniczych.
3. W celu przeprowadzenia czynnoci nadzorczych Zarz¹d ma prawo wydelegowaæ imiennie swoich cz³onków.
4. Osoby o których mowa w ust. 3 maj¹ prawo:
a) wstêpu do Biblioteki w godzinach otwarcia,
b) wgl¹du do dokumentacji dotycz¹cej przedmiotu nadzoru.
5. Z przeprowadzonych czynnoci nadzorczych sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje osoba je przeprowadzaj¹ca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo za¿¹daæ
sprostowañ i uzupe³nieñ, a w przypadku ich nieuwzglêdnienia odmówiæ jego podpisania.
6. Treæ protoko³u wraz z zestawieniem Dyrektora rozpatruje Zarz¹d Gminy, wydaj¹c stosowne zalecenia.
7. Dyrektor ma prawo odmówiæ wykonanie zaleceñ i w
ci¹gu 7 dni od dnia ich otrzymania zwróciæ siê do Rady
Gminy o ich rozpatrzenie na najbli¿szej sesji.
§ 13
Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka
Publiczna w zakresie okrelonym w art. 27 ust. 5 w zwi¹zku z art. 20a ust. 1 ustawy o bibliotekach.
Rozdzia³ IV
Zasady gospodarki finansowej
§ 14
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ zgodnie z
Rozdzia³em 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej oraz ustaw¹ o rachunkowoci.
2. ród³ami rodków finansowych s¹:
a) wp³ywy z dzia³alnoci statutowej i gospodarczej,
b) dotacje z bud¿etu gminy,
c) darowizny, spadki, zapisy,
d) kredyty bankowe,
e) odsetki z lokat bankowych,
f) inne dozwolone prawem.

§ 15
W planie finansowym wyznacza siê kwotê przeznaczon¹ na zakup ksi¹¿ek, czasopism i innych materia³ów bibliotecznych.
Rozdzia³ V
Zmiana Statutu

Rozdzia³ VI
Przepis koñcowy
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowi¹zuj¹ce.
§ 18
Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym
brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczêci okr¹g³ej z nazw¹ Biblioteki.
Regulamin organizacyjny
Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin organizacyjny biblioteki Publicznej Gminy
Sierakowice, zwany dalej regulaminem, okrela:
1. Strukturê wewnêtrzn¹ Biblioteki.
2. Zasady organizacji i porz¹dku pracy.
3. Zakresy czynnoci stanowisk pracy.
4. Postanowienia koñcowe.
II. Struktura wewnêtrzna
§2
Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice dzia³a na bazie:
1. Budynku przy ul. Dworcowej 1 w Sierakowicach.
2. Filii w Gowidlinie, ul. Podgórna 137, 83  341 Gowidlino.
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3. Punktów bibliotecznych w £yniewie (szko³a podstawowa) i w Za³akowie (szko³a podstawowa).

IV. Zakresy czynnoci stanowisk pracy

§3

1. Pracownicy s¹ odpowiedzialni przed dyrektorem w
szczególnoci za:
a) sumienne wykonywanie obowi¹zków s³u¿bowych,
b) wspó³dzia³anie z w³aciwymi instytucjami,
c) prawid³ow¹ obs³ugê czytelnika,
d) udzielanie pomocy merytorycznej i fachowej czytelnikowi,
e) dba³oæ o mienie publiczne.
2. G³ówny ksiêgowy odpowiada przed Dyrektorem za
prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Biblioteki.
3. Poszczególne stanowiska pracy posiadaj¹ indywidualne zakresy czynnoci.

Biblioteka w Sierakowicach jest czynna szeæ dni w tygodniu:
Wypo¿yczalnia:
1. Poniedzia³ek: 12-19 (11-12  praca wewnêtrzna)
2. Wtorek: 12-19 (11-12  praca wewnêtrzna)
3. roda: 9-19 (8-9  praca wewnêtrzna)
4. Czwartek: 9-19 (8-9  praca wewnêtrzna)
5. Pi¹tek: 9-19 (8-9  praca wewnêtrzna)
6. Sobota: 9-16 (8-9  praca wewnêtrzna)
Czytelnia:
1. Poniedzia³ek: 11  19
2. Wtorek: 11  19
3. roda: 11  19
4. Czwartek: 11  19
5. Pi¹tek 11  19
6. Sobota: 9  16 (8  9  praca wewnêtrzna)
2. Filia w Gowidlinie prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ piêæ dni
w tygodniu w godzinach:
poniedzia³ek: 9  16 (8  9  praca wewnêtrzna)
wtorek: 12  19 (19  20  praca wewnêtrzna)
roda: 9  16 (8  9  praca wewnêtrzna)
czwartek: 9  16 (8  9  praca wewnêtrzna)
pi¹tek: 12  19 (19  20  praca wewnêtrzna)
3. Punkty biblioteczne w £yniewie i Za³akowie s¹ czynne w roku szkolnym od wrzenia do czerwca; wypo¿yczenia: w czasie przerw miêdzylekcyjnych.
§4
Strukturê wewnêtrzn¹ Biblioteki tworz¹:
1. Biblioteka Publiczna Gminy:
A) wypo¿yczalnia,
B) czytelnia.
2. Filia w Gowidlinie.
3. Punkt biblioteczny w £yniewie.
4. Punkt biblioteczny w Za³akowie.
III. Zasady organizacji
§5
1. Bibliotek¹ kieruje dyrektor.
2. Fili¹ kieruje kierownik.
3. Zakres obowi¹zków dyrektora okrela § 7 Statutu.
§6
Dyrektor sprawuje nadzór merytoryczny nad pracownikami.
§7
Pracownicy merytoryczni Biblioteki s¹ zatrudniani przez
Dyrektora na stanowiskach bibliotekarzy.
§8
W sk³ad pracowników biblioteki wchodz¹ nastêpuj¹ce
stanowiska pracy:
1) dyrektor,
2) kierownik filii,
3) bibliotekarze,
4) g³ówny ksiêgowy.

§9

§ 10
W celu w³aciwego przekazu informacji o pracy Biblioteka stosuje:
1) og³oszenia wewn¹trz budynku,
2) plakaty na s³upach og³oszeniowych,
3) wspó³pracê z mediami.
V. Postanowienia koñcowe
§ 11
Regulamin organizacyjny Biblioteki jest zatwierdzany
przez Wójta Gminy.
§ 12
ki.

Wójt jest s³u¿bowym prze³o¿onym Dyrektora Bibliote§ 13

Zmiany niniejszego regulaminu s¹ zatwierdzane przez
Wójta na wniosek Dyrektora Biblioteki.
§ 14
Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy
jest za³¹cznikiem nr 1 do Statutu.

447
UCHWA£A Nr XLI/309/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie okrelenia miejsc sta³ego zakazu spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie gminy Sierakowice.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r.) w zwi¹zku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r.
ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wprowadza siê sta³y zakaz spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie gminy Sierakowice:
a) w parku przy o³tarzu papieskim i jego obrêbie;
b) w sklepach i ich obrêbie;
c) w obiektach kultu religijnego;
d) na cmentarzach.
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§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

448
UCHWA£A Nr XLI/310/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIV/218/01 z dnia 12
kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej w gminie Sierakowice oraz uregulowania innych
spraw dotycz¹cych tej op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.) w zwi¹zku z art.15 i art.19 ust.1 litera
a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r. ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXIV/218/01 z dnia 12 kwietnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej w gminie Sierakowice oraz uregulowania innych spraw dotycz¹cych
tej op³aty wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 2 pkt 1 a otrzymuje brzmienie od sprzeda¿y z
samochodu osobowego  10z³,
pkt 1 e otrzymuje brzmienie: od sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra itp.  3 z³ od ka¿dej osoby.
2. W § 2 pkt 2 d otrzymuje brzmienie: od sprzeda¿y
obnonej z rêki, kosza, wiadra itp.  3 z³ od ka¿dej
osoby.
3. W § 2 pkt 3 b otrzymuje brzmienie: od sprzeda¿y z
wozu konnego, samochodu dostawczego o ³adownoci do 2 ton, ci¹gnika, samochodu osobowego z
przyczep¹  14 z³,
pkt 3 e otrzymuje brzmienie: od sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra itp.  3 z³ od ka¿dej osoby.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

449
UCHWA£A Nr XXVI/206/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych, które nie zosta³y okrelone
w Uchwale Nr XXIV/189/2001 Rady Gminy Kaliska z dnia
29 listopada 2001 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr
147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058,
z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, Nr 111,
poz. 1171) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 12 ton i poni¿ej 13 ton o liczbie osi  innej ni¿
dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
900,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.000,00 z³
b) od 13 ton i poni¿ej 14 ton o liczbie osi  innej ni¿
dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.200,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.250,00 z³,
c) od 14 ton i poni¿ej 15 ton o liczbie osi  innej ni¿
dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.300,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.400,00 z³,
d) od 15 ton i poni¿ej 17 ton o liczbie osi  innej ni¿
dwie i trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.550,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.600,00 z³
e) od 17 ton i poni¿ej 19 ton o liczbie osi  innej ni¿
trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.550,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.600,00 z³
f) od 19 ton i poni¿ej 21 ton o liczbie osi  innej ni¿
trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.700,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.730,00 z³
g) od 21 ton i poni¿ej 23 ton o liczbie osi  innej ni¿
trzy:

Poz. 449
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 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.750,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.780,00 z³
h) od 23 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  innej ni¿ trzy
i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.800,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.830,00 z³.
i) od 25 ton i poni¿ej 27 ton o liczbie osi  innej ni¿
cztery i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.850,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.880,00 z³
j) od 27 ton i poni¿ej 29 ton o liczbie osi  innej ni¿
cztery i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
2.000,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
2.030,00 z³
k) od 29 ton i poni¿ej 31 ton o liczbie osi  innej ni¿
cztery i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
2.050,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
2.200,00 z³
l) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton o liczbie osi  innej ni¿
cztery i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
2.100,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
2.250,00 z³
2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton i poni¿ej 18 ton o liczbie osi  innej ni¿
dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.200,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.300,00 z³
b) od 18 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  innej ni¿
dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.600,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.630,00 z³
c) od 25 ton i poni¿ej 31 ton o liczbie osi  innej ni¿
dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.650,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.680,00 z³
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d) od 31 ton i poni¿ej 36 ton o liczbie osi  innej ni¿
dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.700,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.750,00 z³
e) od 36 ton i poni¿ej 40 ton o liczbie osi  innej ni¿
dwie i trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.700,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.750,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton o liczbie osi  innej ni¿
trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
2.000,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
2.250,00 z³
3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹: (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego):
a) od 12 ton i poni¿ej 18 ton o liczbie osi  innej ni¿
jedna:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
400,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
430,00 z³
b) od 18 ton i poni¿ej 23 ton o liczbie osi  innej ni¿
jedna:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
450,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
480,00 z³
c) od 23 ton i poni¿ej 28 ton o liczbie osi  innej ni¿
jedna i dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
600,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
700,00 z³
d) od 28 ton i poni¿ej 33 ton o liczbie osi  innej ni¿
dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
800,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
900,00 z³
e) od 33 ton i poni¿ej 38 ton o liczbie osi  innej ni¿
dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.100,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.250,00 z³
f) od 38 ton i poni¿ej 44 ton o liczbie osi  innej ni¿
dwie i trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.300,00 z³
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uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.550,00 z³
g) równej lub wy¿szej ni¿ 44 ton o liczbie osi  innej ni¿
trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
1.400,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
1.600,00 z³
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kaliska.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kaliskach
S. Witos

450
UCHWA£A Nr XXVI/207/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28 lutego 2002 r.

451
UCHWA£A Nr XXXII/191/2001
Rady Gminy w Malborku
z dnia 7 marca 2002 r.
w sprawie op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 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 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 88a ust. 4 do
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci
gospodarczej (Dz. U. Nr 101 z 2000 r. ze zm.) Rada Gminy
w Malborku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchyla siê uchwa³ê Rady Gminy w Malborku Nr XXX/
183/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie op³aty
administracyjnej za czynnoci dokonywane w Urzêdzie
Gminy Malbork w zakresie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXIV/188/2001 Rady
Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) art. 18 i art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr
147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058,
z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, Nr 111,
poz. 1171), w zwi¹zku z art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19
listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U.
Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz.
1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102,
poz. 1115, Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2)
Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XXIV/188/2001 Rady Gminy Kaliska z
dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych w § 6 skrela siê pkt 1 i pkt 2.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojeództwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kaliskach
S. Witos

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

452
UCHWA£A Nr XXXII/192/2002
Rady Gminy Malbork
z dnia 7 marca 2002 r.
w sprawie stawek oraz zwolnieñ w podatku od rodków transportowych na terenie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 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 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, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) Rada Gminy w
Malborku uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹ce na terenie gminy jak w za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
poza przypadkami okrelonymi w art. 12 ust. 1 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych rodki transportowe bê-
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d¹ce na wyposa¿eniu Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych na
terenie gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XX/122/2000 Rady Gminy w Malborku z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie stawek oraz
zwolnieñ od podatku od rodków transportowych na terenie gminy.
§4
Uchwa³ê og³asza siê poprzez rozplakatowanie na terenie gminy.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Malborku
M. Idzikowski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Rady Gminy M-k
z dnia 7 marca 2002 r.
Stawki podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹ce na obszarze Gminy Malbork w 2002 r.
1. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych o masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton
600,- z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton
900,- z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.100,- z³
2. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych o masie
ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton
2.100,- z³
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton
1.400,- z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton
1.400,- z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.400,- z³
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.700,- z³
b) powy¿ej 36 ton
2.200,- z³
5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, których ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ od 7 i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego)
900,- z³
6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹:
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a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.300,- z³
b) powy¿ej 36 ton
1.700,- z³
7. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych o iloci miejsc do
siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.400,- z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.770,- z³

453
UCHWA£A Nr XXXII/189/2002
Rady Gminy w Malborku
z dnia 7 marca 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 124, art. 128 ust.
2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) Rada Gminy Malbork uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002
w wysokoci 5.171.036,- z³
 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do Uchwa³y.
Dochody ujête w za³¹czniku Nr 1 obejmuj¹ wp³ywy z
tytu³u wydania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 27.500,- z³
2. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
w wysokoci 5.360.580,- z³
z tego:
a) wydatki bie¿¹ce
4.595.630,- z³
w tym: p³ace i pochodne
2.350.095,- z³
dotacje
265.000,- z³
wydatki na obs³ugê d³ugu
106.200,- z³
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
27.500,- z³
b) wydatki maj¹tkowe
764.950,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do Uchwa³y.
3. Ustala siê rozchody bud¿etowe na rok 2002
w wysokoci 242.500,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do Uchwa³y.
4. ród³em pokrycia niedoboru bud¿etowego s¹ wolne
rodki bud¿etowe w kwocie 432.044,- z³
§2
Z bud¿etu wyodrêbnia siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w
wysokoci 478.830,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do Uchwa³y.
§3
Uchwala siê plan finansowy dotacji i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz dochodów, które podlegaj¹ przekazaniu do
bud¿etu pañstwa.
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do Uchwa³y.
* Za³aczników Nr 1, 2, 3, 4, 5 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4
Uchwala siê wydatki maj¹tkowe na rok 2002 zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 6* do Uchwa³y.

3. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie czternastu dni od dnia jego og³oszenia.

§5
1. Uchwala siê plan przychodów i wydatków GFO i GW
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do Uchwa³y.
2. Uchwala siê plan przychodów i wydatków zak³adu
bud¿etowego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do Uchwa³y.

Starosta
J. Palmowski

455

§6
Uchwala siê dotacjê dla GZGKiM na zadania bie¿¹ce (ró¿nica miêdzy op³atami czynszowymi a kosztami eksploatacji i remontami bie¿¹cymi) w wysokoci 100.000,- z³.

Gdañsk, dnia 14 marca 2002 r.

§7

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/82-A/ 886 /17/2002/I/JG

Uchwala siê dotacje w wydatkach bud¿etu gminy na
rok 2002 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do Uchwa³y.

DECYZJA

§8
Uchwala siê rezerwê bud¿etow¹ ogóln¹ w wysokoci
40.000 z³.
§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Malborku
M. Idzikowski

454
ZARZ¥DZENIE Nr 12/2002
Starosty Chojnickiego
z dnia 11 marca 2002 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Charzykowach na 2002 rok.
Na podstawie art. 35 ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 ze zm.) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy
Spo³ecznej w Charzykowach z dnia 6 marca 2002 r. zarz¹dzam, co nastêpuje:
1. Ustalam wysokoæ miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Charzykowach na 2002 rok w wysokoci 1.861,08 z³ (s³ownie:
jeden tysi¹c osiemset szeædziesi¹t jeden z³otych
08/100).
2. Traci moc zarz¹dzenie nr 4/2001 z dnia 12 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Charzykowach na 2001 rok.

* Za³aczników Nr 6, 7, 8, 9 nie publikuje siê.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) i
art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z
1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr
88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000
r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802)
na wniosek
z dnia 18 lutego 2002 r.
Gminy Kocza³a prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹
w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego
pod nazw¹ Zak³ad Gospodarki Komunalnej Z.B.
z siedzib¹ w Koczale
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770897650
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 17 listopada 2000 r. Nr OGD
 820/82-A/12/2000/I/CW w zakresie ustalonego w niej
okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do
dnia 30 wrzenia 2002 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/868/82/N/2000/BP z dnia
29 sierpnia 2000 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/759/82/W/OT1/
98/KK z dnia 29 grudnia 1998 r.,
ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, z dnia 17 listopada 2000 r.
Nr OGD  820/82-A/12/2000/I/CW. W decyzji tej zosta³
ustalony okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w taryfie do dnia 31 marca 2002 r.
Pismem z dnia 18 lutego 2002 r. (bez znaku, data wp³y-
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wu 20 lutego 2002 r.), uzupe³nionego pismem z dnia
8 marca 2002 r., Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o o zmianê powy¿szej decyzji Prezesa URE w zakresie okrelonego t¹
decyzj¹ okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w taryfie w taki sposób, aby okres ten
zosta³ przed³u¿ony do dnia 30 wrzenia 2002 r.
W powy¿szym pimie Przedsiêbiorstwo wskaza³o, i¿
Gmina Kocza³a obecnie realizuje inwestycjê polegaj¹c¹
na modernizacji kot³owni i sieci cieplnej, co spowoduje,
i¿ od nowego sezonu grzewczego dostawc¹ ciep³a na
terenie Gminy bêdzie nowy podmiot gospodarczy  spó³ka Biogaz  Kocza³a. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy pozwoli stosowaæ ceny i stawki
op³at w niej zawarte do czasu przed³o¿enia przez nowy
podmiot taryfy dla ciep³a.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, na podstawie art. 61 § 1
w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem wejcie
w ¿ycie z dniem 25 listopada 2000 r. nowego rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
Nr 96, poz.1053), zwanego dalej rozporz¹dzeniem taryfowym, spowodowa³o koniecznoæ dostosowania przez
Przedsiêbiorstwo przed³o¿onej taryfy do regulacji prawnych wynikaj¹cych z powy¿szego aktu prawnego. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie, do czasu przed³o¿enia taryfy dla ciep³a przez
nowy podmiot dostarczaj¹cy ciep³o na terenie Gminy
Kocza³a. Jednoczenie przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at nie jest sprzeczne z przepisem § 46 rozporz¹dzenia taryfowego.
Dodatkowo Przedsiêbiorstwo z³o¿y³o owiadczenie, i¿
do dnia obowi¹zywania przed³u¿onej taryfy nie bêdzie
stosowa³o wspó³czynnika korekcyjnego ustalonego w decyzji Prezesa URE z dnia 17 listopada 2000 r. Nr OGD 
820/82-A/12/2000/I/CW, gdy¿ nie ma on zastosowania w
wietle aktualnie obowi¹zuj¹cego Prawa energetycznego.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Zarz¹d Gminy
Na rêce pe³nomocnika Pana Marka Nesterowicza
Dyrektora Zak³adu Gospodarki Komunalnej Z.B.
ul. Zielona 2
77-220 Kocza³a
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a

456
ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 3/2002
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
z dnia 14 marca 2002 r.
w sprawie ograniczenia w po³owach wêdkarskich.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 66 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. z 2001 r. Nr
129, poz. 1441), w zwi¹zku z przeprowadzanym zarybianiem, zarz¹dzam co nastêpuje:
§1
Wprowadzam zakaz po³owów wêdkarskich w nastêpuj¹cych okresach i portach:
 od 29 kwietnia 2002 r. do 3 czerwca 2002 r. na wodach portu Ustka,
 od 9 maja 2002 r. do 7 czerwca 2002 r. na wodach
portu £eba.
§2
Niniejsze zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega opublikowaniu w drodze obwieszczeñ,
w miejscach jego obowi¹zywania.
Okrêgowy Inspektorat
Rybo³ówstwa Morskiego w S³upsku
A. Krawczuk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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STATUT

INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/897A/1352/W/3/2002/BP
oraz
PCC/927A/1352/W/3/2002/BP

Park Inwestycyjny Malbork  Sztum

W dniu 18 lutego 2002 r. na wniosek Gminy Przechlewo, prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ p.n. Zak³ad Gospodarki komunalnej w Przechlewie, 77-320 Przechlewo,
ul. Cz³uchowska 26, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesjach na wytwarzanie
oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Pismem z dnia 19 listopada 2001 r., znak.: 7053-2/2001,
uzupe³nionym pismem dnia 3 grudnia 2001r. Pan Zbigniew Ciesielski, Dyrektor ZGK, poinformowa³ o modernizacji ród³a ciep³a i sieci ciep³owniczej.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ustawy -Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje decyzje z
dnia 20 wrzenia 2000 r. Nr WCC 897/1352/W/3/2000/RW
oraz Nr PCC/927/1352/W/3/2000/RW w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Z-ca Dyrektora
Departamentu Koncesji
J. Be³kowski

458
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 21marca 2002 r.
w sprawie Statutu Zwi¹zku Gmin pod nazw¹ Park Inwestycyjny Malbork  Sztum z siedzib¹ w miecie
Malborku.
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, zm.: z
2001 r. Nr 46, poz. 499) oraz § 6 rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 5 padziernika 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zwi¹zków miêdzygminnych oraz og³aszania statutów zwi¹zków
(Dz.U. Nr 121, poz. 1307) podaje siê do publicznej wiadomoci, ¿e w dniu 7 marca 2002 r. wpisano do Rejestru
zwi¹zków miêdzygminnych pod pozycj¹ 236 z dnia 7
marca 2002 r.  Zwi¹zek Gmin  Park Inwestycyjny Malbork  Sztum z siedzib¹ w miecie Malbork.
Statut Zwi¹zku Gmin stanowi za³¹cznik do Obwieszczenia.
Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Zwi¹zek Gmin pod nazw¹: Park Inwestycyjny Malbork
 Sztum (zwany dalej zwi¹zkiem) jest dobrowolnym i samorz¹dnym zrzeszeniem gmin, powo³anym dla wspierania realizacji zadañ publicznych, wymiany dowiadczeñ
oraz promocji wspólnych osi¹gniêæ.
§2
1. Zwi¹zek prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ na obszarze gmin
bêd¹cych cz³onkami Zwi¹zku.
2. Uczestnikami zwi¹zku s¹:
a) Miasto Malbork,
b) Miasto i Gmina Sztum,
c) Gmina Malbork.
§3
Siedzib¹ Zwi¹zku jest Miasto Malbork.
Adres: Malbork 82 -200 ul. Plac S³owiañski 5 tel. 055
2722272, fax 055 2722681 (siedziba Urzêdu Miasta Malbork).
§4
1. Czas trwania Zwi¹zku jest nieograniczony,
2. Zwi¹zek wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§5
Zwi¹zek pos³uguje siê znakiem logo (za³¹cznik nr 1).
II. ZADANIA ZWI¥ZKU
§6
Do zadañ Zwi¹zku nale¿¹:
1) podejmowania dzia³añ w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorz¹dowych, cz³onków
nale¿¹cych do Zwi¹zku,
2) wyra¿anie opinii i wspólnych interesów cz³onków
Zwi¹zku wobec administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej,
3) promocja osi¹gniêæ gmin nale¿¹cych do Zwi¹zku,
4) prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, maj¹cej na celu wspólne rozwi¹zywanie problemów samorz¹du terytorialnego regionu,
wymiana dowiadczeñ w zakresie wykonywania zadañ
w³asnych samorz¹du lokalnego oraz zadañ zleconych,
5) organizowanie programów kszta³cenia i szkolenia radnych i urzêdników samorz¹dowych,
6) wspieranie rozwoju wspó³pracy i wymiany dowiadczeñ w zakresie rozwoju gospodarczego, kulturalnego, owiatowego i spo³ecznego, ochrony rodowiska
naturalnego oraz organizacji us³ug publicznych miêdzy cz³onkami nale¿¹cych do Zwi¹zku,
7) wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i
transportowej w gminach nale¿¹cych do Zwi¹zku oraz
podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych rozwoju turystyki,
8) tworzenie samodzielnie lub wespó³ z innymi podmiotami, stowarzyszeñ, fundacji, organizacji, spó³ek w celu
realizacji zadañ Zwi¹zku okrelonych niniejszym statutem,
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9) prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
10) tworzenie wspólnej polityki podatkowej.
III. ORGANIZACJA ZW¥ZKU

§7
1. Organami Zwi¹zku s¹:
a) Zgromadzenie Zwi¹zku,
b) Zarz¹d Zwi¹zku.
2. Kadencja organów Zwi¹zku równa siê kadencji rad
gmin bêd¹cych cz³onkami Zwi¹zku.
3. Po up³ywie kadencji organy Zwi¹zku dzia³aj¹ do wyboru nowego Zgromadzenia.
§8
Zgromadzenie Zwi¹zku
1. Organem stanowi¹cym oraz kontrolnym Zwi¹zku jest
Walne Zgromadzenie.
2. W sk³ad Zgromadzenia wchodz¹ przewodnicz¹cy zarz¹du gmin ponadto po dwie osoby wytypowane przez
Rady Gmin, z których ka¿dy posiada jeden g³os.
3. Zgromadzenie mo¿e powo³ywaæ sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ.
4. Zgromadzenie powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
a) komisja gospodarki, turystyki i promocji,
b) komisja rewizyjna.
5. Zgromadzenie wykonuje zadania kontrolne, powo³uje
w tym celu komisjê rewizyjn¹ ze swego grona. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu Zwi¹zku i wystêpuje z
wnioskiem do Zgromadzenia Zwi¹zku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
5a) Sk³ad komisji rewizyjnej liczy trzy osoby, po jednym
przedstawicielu ka¿dej z gmin, za wyj¹tkiem osób pe³ni¹cych funkcje, o których mowa w § 10 pkt 1 oraz
osób bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
6. W sk³ad komisji mog¹ wchodziæ osoby spoza Zgromadzenia w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy sk³adu
komisji, za wyj¹tkiem komisji rewizyjnej.
7. Do w³aciwoci Zgromadzenia nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Zwi¹zku przewidziane niniejszym statutem oraz przepisami obowi¹zuj¹cego prawa. Jednak do wy³¹cznej w³aciwoci
Zgromadzenia nale¿¹ w szczególnoci:
a) uchwalanie statutu i regulaminów Zwi¹zku,
b) wybór i odwo³anie Zarz¹du Zwi¹zku, stanowienie o
kierunkach jego dzia³ania,
c) uchwalanie planu finansowego Zwi¹zku oraz przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdañ z dzia³alnoci
gospodarki finansowej Zwi¹zku, udzielanie Zarz¹dowi absolutorium z tego tytu³u,
d) ustalanie zasad wynagradzania cz³onków Zarz¹du,
e) powo³anie i odwo³anie Skarbnika Zwi¹zku na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du,
f) podejmowanie wszelkich uchwa³ w sprawach maj¹tkowych Zwi¹zku, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pón. zm.),
g) ustalanie wysokoci i rodzaju wiadczeñ na rzecz
Zwi¹zku, w tym sk³adek cz³onkowskich oraz terminu ich uiszczania,
h) tworzenia i przystêpowania do organizacji, stowarzyszeñ, spó³ek i fundacji oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich.
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§9

1. Zgromadzenie podejmuje roztrzygniêcia w formie
uchwa³ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów statutowej liczby
cz³onków zgromadzenia.
2. G³osowanie na Zgromadzeniu Zwi¹zku odbywa siê w
sposób jawny, z wyj¹tkiem wyborów do organów
Zwi¹zku.
§ 10
1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona w g³osowaniu
tajnym Przewodnicz¹cego Zgromadzenia oraz Zastêpcê Przewodnicz¹cego Zgromadzenia.
2. Przewodnicz¹cy Zgromadzenia organizuje pracê Zgromadzenia oraz kieruje jego obradami.
3. Funkcji okrelonej w ust. 1 nie mo¿na ³¹czyæ ze stanowiskiem cz³onka Zarz¹du.
§ 11
1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych
i nadzwyczajnych zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Zgromadzwenia w miarê potrzeb lecz nie rzadzej
ni¿ raz na kwarta³.
2. Zawiadomienie o odbyciu zwyczajnego posiedzenia
Zgromadzenia musi zostaæ dorêczone Zarz¹dom Gmin
najpóniej na dwa tygodnie przed terminem obrad.
3. Posiedzenie nadzwyczajne zwo³uje siê na pisemny
wniosek Zarz¹du lub jednej trzeciej statutowej liczby
cz³onków w terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
Zarz¹d Zwi¹zku
§ 12
1. Organem wykonawczym Zwi¹zku jest Zarz¹d.
2. Zarz¹d Zwi¹zku sk³ada siê z trzech osób: Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz dwóch Zastêpców Przewodnicz¹cego Zarz¹du, wybranych przez Zgromadzenie
Zwi¹zku w g³osowaniu tajnym sporód jego cz³onków.
3. Dopuszczalny jest wybór cz³onków Zarz¹du spoza
Zgromadzenia w liczbie nie przekraczaj¹cej 1/3 sk³adu
Zarz¹du.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du:
a) kieruje i organizuje pracê Zarz¹du oraz reprezentuje
Zwi¹zek na zewn¹trz,
b) zawiera umowê o pracê z pracownikami Zwi¹zku,
c) pe³ni funkcjê zwierzchnika s³u¿bowego pracowników
Zwi¹zku.
5. Zarz¹d wykonuje uchwa³y Zgromadzenia oraz prowadzi bie¿¹ce sprawy Zwi¹zku.
W szczególnoci do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) przygotowanie projektów uchwa³ i wykonanie
uchwa³ Zgromadzenia,
b) gospodarowanie maj¹tkiem Zwi¹zku,
c) sk³adanie Zgromadzeniu sprawozdañ z dzia³alnoci
i stanu maj¹tkowego Zwi¹zku,
d) przygotowanie projektu bud¿etu,
e) przyjmuje w formie uchwa³ decyzje o odroczeniu i
zwolnieniu z op³acania sk³adek cz³onkowskich.
§ 13
1. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê w miarê potrzeby,
nie rzadzej jednak ni¿ raz na miesi¹c. Posiedzenie Zarz¹du zwo³uje Przewodnicz¹cy Zarz¹du poprzez pisemne zawiadomienie wszystkich cz³onków Zarz¹du. Zawiadomienie musi zostaæ dorêczone cz³onkowi Zarz¹du najpóniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
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2. Zarz¹d podejmuje roztrzygniêcia w drodze uchwa³
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu osobowego Zarz¹du. W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os Przewodnicz¹cego.

V. CZ£ONKOWIE ZWI¥ZKU
§ 18

IV. MAJ¥TEK I GOSPODARKA FINANSOWA ZWI¥ZKU

Cz³onkowie zwi¹zku w kosztach wspólnych dzia³alnoci, zyskach oraz w pokrywaniu strat zwi¹zku, uczestnicz¹ proporcjonalnie do wartoci wniesionego maj¹tku.

§ 14

§ 19

1. Maj¹tek Zwi¹zku jest odrêbny od maj¹tku poszczególnych cz³onków Zwi¹zku i jest odrênie zarz¹dzany.
2. Gminy mog¹ wnosiæ do Zwi¹zku wk³ady pieniê¿ne oraz
aporty rzeczowe.
3. Maj¹tek Zwi¹zku stanowi¹ rodki finansowe znajduj¹ce siê w dyspozycji Zwi¹zku oraz nieruchomoci o ile
takowe posiada.
4. Na dochody Zwi¹zku sk³adaj¹ siê miêdzy innymi:
a) sk³adki cz³onkowskie;
b) darowizny, spadki i zapisy;
c) przy z maj¹tku Zwi¹zku;
d) wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej;
e) dochody osi¹gane z innych róde³.
5. Zwi¹zek oraz gminy wchodz¹ce w sk³ad Zwi¹zku korzystaj¹ na równych prawach z obiektów, budowli i
urz¹dzeñ Zwi¹zku.

1. Cz³onkami Zwi¹zku mog¹ byæ gminy z obszaru województwa Pomorskiego.
2. Uzyskanie cz³onkostwa Zwi¹zku, wymaga podjêcia
przez zainteresowan¹ radê gminy uchwa³ o:
a) przyst¹pieniu do Zwi¹zku,
b) przyjêcia statutu Zwi¹zku.
3. Uchwa³ê o przyjêciu nowego cz³onka Zwi¹zku podejmuje Zgromadzenie.

§ 15
1. Tryb gospodarowania maj¹tkiem i zasady gospodarki
finansowej Zwi¹zku okrelaj¹ normy powszechnie obowi¹zuj¹ce oraz przepisy stanowione przez Zgromadzenie Zwi¹zku w drodze uchwa³y.
2. Podstaw¹ bie¿cej dzia³alnoci finansowej Zwi¹zku jest
roczny plan finansowy uchwalany przez Zgromadzenie Zwi¹zku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów obecnych na sesji.
3. W razie potrzeby Zgromadzenie Zwi¹zku uchwala wieloletni plan inwestycyjny b¹d wieloletni plan rozwoju
Zwi¹zku.
4. Owiadczenia woli w zakresie praw i obowi¹zków
maj¹tkowych sk³ada w imieniu Zwi¹zku Przewodnicz¹cy Zarz¹du oraz jeden cz³onek Zarz¹du, dodatkowo wymagana jest kontrasygnata skarbnika.
§ 16
1. Zwi¹zek samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu Zwiazku,
2. Za prawid³ow¹ gospodarkê finasow¹ Zwi¹zku odpowiada Zarz¹d, a prowadzenie ksiêgowoci Skarbnik
Zwi¹zku,
3. Rokiem bud¿etowym jest rok kalendarzowy.
§ 17
1. Projekt bud¿etu, Zarz¹d przedk³ada Zgromadzeniu najpóniej do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy.
2. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bud¿et mo¿e byæ uchwalony do 31 marca danego roku bud¿etowego.
3. W ci¹gu czterech miesiêcy po up³ywie roku bud¿etowego Zarz¹d sk³ada Zgromadzeniu sprawozdanie fianansowe z wykonia bud¿etu.

§ 20
1. Cz³onkostwo Zwi¹zku ustaje na skutek:
a) wyst¹pienia cz³onka ze Zwi¹zku,
b) wykluczenia ze Zwi¹zku.
2. Wyst¹pienie cz³onka ze Zwi¹zku dokonuje siê w terminie szeciu miesiêcy, liczonym od dnia z³o¿enia pisemnego wypowiedzenia Zarz¹dowi Zwi¹zku.
3. Wykluczenie cz³onka ze Zwi¹zku mo¿e nast¹piæ w drodze podjêcia uchwa³y przez Zgromadzenie, wy³¹cznie
w razie:
a) udowodnienia dzia³ania organów cz³onków na szkodê Zwi¹zku,
b) nieprzestrzeganie postanowieñ statutu i regulaminów Zwi¹zku,
c) nie uiszczania obwi¹zuj¹cych wiadczeñ na rzecz
Zwi¹zku, po uprzednim pisemnym wezwaniu do
zap³aty, przez okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
§ 21
W przypadku wyst¹pienia lub wykluczenia cz³onka ze
Zwi¹zku wniesiony przez niego maj¹tek zostaje zwrócony w naturze, a je¿eli jest to niemo¿liwe nastêpuje rozliczenie finansowe.
VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 22
1. Likwidacja Zwi¹zku wymaga uchwa³y Zgromadzenia
Zwi¹zku, podjêtej bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
przy obecnoci 2/3 przedstawcieli ogólnej liczby cz³onków Zwi¹zku.
2. Po rozliczeniu wierzytelnoci i d³ugów Zwi¹zku, maj¹tek Zwi¹zku ulega podzia³owi pomiêdzy wszystkich aktualnych cz³onków, proporcjonalnie do sumy sk³adek
cz³onkowskich wniesionych przez ka¿dego cz³onka
Zwi¹zku w ca³ym okresie jego cz³onkowstwa.
3. Uchwa³a Zwi¹zku o likwidacji Zwi¹zku okrela sposób
dokonania rozliczeñ wierzytelnoci i d³ugów Zwi¹zku.
§ 23
Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwo³uj¹ przewodnicz¹cy zarz¹du, cz³onków uczestnicz¹cych w Zwi¹zku w
terminie jednego miesi¹ca od daty og³oszenia Statutu
Zwi¹zku.
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§ 24

§ 25

Zmiana statutu nastêpuje w trybie przewidzianym dla
jego ustanowienia.

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