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494
UCHWA£A Nr XXIII/140/2001
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 28 czerwca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie utworzenia Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Skórczu.
Na podstawie art. 46 ust. 1 w zwi¹zku z art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz.
170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr
12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
h) i art. 40 ust. 2 pkt 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 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy
w Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IV/27/92 Rady Gminy w Skórczu z dnia
28 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Skórczu wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. Tworzy siê Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Skórczu o statusie gminnej jednostki bud¿etowej.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Nadaje siê Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej Statut  stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
3) skrela siê § 3, 4 i 5.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 7/92 Zarz¹du Gminy w Skórczu

z dnia 3 czerwca 1992 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Skórczu.
§3
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Batkowski
Za³¹cznik do uchwa³y
Nr XXIII/140/2001
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 28 czerwca 2001 r.
STATUT
GMINNEGO ORODKA
POMOCY SPO£ECZNEJ W SKÓRCZU
Postanowienia ogólne
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Skórczu, zwany dalej GOPS jest samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹
utworzon¹ w celu wykonywania zadañ w³asnych i zleconych wymienionych w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo³ecznej.
§1
Na budynku, w którym GOPS prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ, umieszcza siê tablicê informacyjn¹ o treci Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Skórczu GOPS
pos³uguje siê pieczêci¹ nag³ówkow¹ o treci: Gminny
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Skórczu, ul. G³ówna 28,
tel./fax 582-47-18.
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§2

1. GOPS jest pracodawc¹ dla zatrudnionych w nim pracowników.
2. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
kierownika GOPS dokonuje przewodnicz¹cy zarz¹du
gminy.
§3
1. Kierownik GOPS w dniu nawi¹zania stosunku pracy
lub w terminie nie przekraczaj¹cym trzech miesiêcy
otrzymuje od rady gminy upowa¿nienie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadañ zleconych. Rada gminy mo¿e upowa¿niæ kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadañ w³asnych gminy oraz
w³asnych o charakterze obowi¹zkowym.
2. Upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 1, mo¿e byæ tak¿e udzielone innej osobie na wniosek kierownika GOPS.
§4
Z zastrze¿eniem § 3 ust. 1 kierownik GOPS dzia³a w
granicach umocowania dokonanego przez zarz¹d gminy.
Zarz¹d gminy mo¿e ka¿dorazowo uchwa³¹ upowa¿niæ
kierownika GOPS do wykonania jednorazowo lub stale
okrelonych czynnoci przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d.
§5
1. Pracownicy zatrudnieni w GOPS s¹ pracownikami samorz¹dowymi i w sprawach pracowniczych maj¹ w
stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych.
2. Zasady wynagradzania i kwalifikacje pracowników
GOPS okrela rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego.
Zakres dzia³ania
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
§6
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej na podstawie
ustawy o pomocy spo³ecznej wymienionej w tytule wykonuje poni¿ej wymienione zadania zlecone:
1) przyznaje i wyp³aca zasi³ki sta³e, renty socjalne, przys³uguj¹ce dodatki do wiadczeñ,
2) przyznaje i wyp³aca zasi³ki okresowe, gwarantowane okresowe i specjalne okresowe,
3) op³aca sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 oraz w art. 31
ust. 4a ustawy o pomocy spo³ecznej,
4) op³aca sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne okrelone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym,
5) przyznaje i wyp³aca zasi³ki celowe na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku klêski ¿ywio³owej lub
ekologicznej,
6) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu
ochronê poziomu ¿ycia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich rodków.
§7
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej wykonuje ponad-
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to poni¿ej wymienione zadania w³asne i w³asne o charakterze obowi¹zkowym:
1) przyznaje i wyp³aca zasi³ki celowe i specjalne celowe,
2) przyznaje pomoc rzeczow¹,
3) przyznaje pomoc w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie siê,
4) przyznaje i wyp³aca zasi³ki i po¿yczki na ekonomiczne
usamodzielnienie,
5) wykonuje inne zadania z zakresu pomocy spo³ecznej
wynikaj¹ce z rozeznanych potrzeb Gminy,
6) udziela schronienia, posi³ku i niezbêdnego ubrania
osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
7) wiadczy us³ugi opiekuñcze, w tym specjalistyczne,
w miejscu zamieszkania,
8) pokrywa wydatki na wiadczenia zdrowotne, w szczególnoci osób bezdomnych i innych, które nie maj¹
¿adnych róde³ utrzymania i nie s¹ objête ubezpieczeniem zdrowotnym,
9) udziela zasi³ku celowego na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
10) wykonuje pracê socjaln¹,
11) sprawia pogrzeb.
§8
W celu realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
GOPS wspó³dzia³a z prowadz¹cymi na terenie Gminy
dzia³alnoæ organizacjami spo³ecznymi, Kocio³em Katolickim, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz
osobami prawnymi i fizycznymi.
Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
§9
Kierownik GOPS reprezentuje orodek na zewn¹trz, a
ponadto:
1. Organizuje jego pracê i sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ przez poszczególnych pracowników
GOPS.
2. Odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.
3. Ponosi odpowiedzialnoæ za przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych w zakresie danych osobowych
przetwarzanych przez GOPS.
4. Odpowiada za prawid³owoæ sporz¹dzenia planu finansowego i realizacjê tego planu.
5. Ponosi odpowiedzialnoæ za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
6. Wykonuje czynnoci w sprawach z zakresu prawa
pracy wobec pozosta³ych pracowników GOPS.
7. Opracowuje i przygotowuje do zatwierdzenia przez
zarz¹d gminy regulamin pracy GOPS.
8. Sk³ada radzie gminy corocznie sprawozdanie z dzia³alnoci orodka, podaj¹c w nim szczegó³owo wyniki w zaspokojeniu potrzeb mieszkañców oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej.
Finansowanie GOPS
§ 10
1. Gminny Orodek Pomocy jest jednostk¹ prowadz¹c¹
gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w
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ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych dla jednostek bud¿etowych.
2. ród³em finansowania dzia³alnoci GOPS jest bud¿et
Pañstwa i bud¿et Gminy.
3. Kierownik GOPS sk³ada corocznie plan finansowy
orodka w formie i terminach okrelonych uchwa³¹
rady gminy w sprawie procedury uchwalania bud¿etu
oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi.
4. GOPS sporz¹dza sprawozdania finansowe okrelone
rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca
2001 r. w sprawie sprawozdawczoci bud¿etowej.
Przepisy porz¹dkowe
§ 11
Regulamin pracy, o którym mowa w § 9 ust. 7 powinien opieraæ siê na regulaminie pracy Urzêdu Gminy i
powtarzaæ jego regulacje wszêdzie gdzie nie bêd¹ one
sprzeczne z zasadami pracy GOPS i przy uwzglêdnieniu
jego specyfiki.
§ 12
GOPS stale wspó³pracuje z domami pomocy spo³ecznej i orodkami opiekuñczymi a tak¿e z zarz¹dem gminy
sygnalizuj¹c potrzeby Gminy w zakresie wykonywania zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej.
Przepisy koñcowe
§ 13
Zmiany statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej mog¹ byæ dokonywane wy³¹cznie na wniosek kierownika GOPS lub zarz¹du gminy po uzgodnieniu z kierownikiem GOPS w drodze uchwa³y rady gminy.
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UCHWA£A Nr XXXIII/393/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 20 lipca 2001 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74 z pón. zm.: 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; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497), art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pon. zm.)
Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych ci¹g komunikacyjny pomiêdzy ulic¹ Moniuszki a ulic¹ S³owackiego w
S³upsku po³o¿ony na dzia³ce nr 509/3; 442/10 ; 952/3 
obrêb 13, wg. za³¹czonej mapy sytuacyjnej*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Poz. 494, 495, 496
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§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w S³upsku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

496
UCHWA£A Nr XXXIV/295/01
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Szemud.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pón. zm.: 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; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Szemud, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXII/181/2000 Rady Gminy Szemud z dnia
5 wrzenia 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 1 ust 6. otrzymuje brzmienie:
Herbem gminy jest tarcza dwubarwna: zielona od
góry, niebieska z do³u. Tarcza herbowa przedzielona
jest szarf¹ bia³o-czerwon¹ z lewej dolnej strony do prawej górnej. Na tarczy znajduje siê od góry ludowy
motyw kaszubski koloru ¿ó³tego oraz gryf kaszubski w
barwach naturalnych w z³otej koronie na g³owie. Na
tle dolnej niebieskiej czêci tarczy znajduje siê tr¹bka
pocztowa koloru z³otego, z której kielicha wychylaj¹
siê 3 z³ote k³osy zbo¿a i liæ dêbu wraz z 2 ¿o³êdziami.
Tarcza herbowa umieszczona jest na bia³ym tle. Pod
tarcz¹ wystêpuje wykonany czarnym gotykiem napis
,,GMINA SZEMUD na tle szarfy koloru ¿ó³tego.
Herb jest znakiem prawnie chronionym. Wzór herbu
stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszego statutu. Zasady
u¿ywania herbu okreli Rada Gminy.
Gmina posiada sztandar. Na awersie p³atu sztandarowego na czerwonym tle znajduje siê god³o Rzeczpospolitej Polskiej orze³ bia³y ze z³ot¹ koron¹, z³otym dziobem i szponami. Na rewersie p³atu sztandarowego na
bia³ym tle znajdujê siê:
 w rodku herb gminy Szemud z napisem pod herbem ,,GMINA SZEMUD oraz ,,-1994-   nad herbem i pod jego obu stronach napis: ,,Me trzimome
z Bogiem,
 w górnym lewym naro¿niku odcisk z³otego sygnetu
(piercienia) ksiêcia gdañsko-pomorskiego wiêtope³ka Wielkiego,
 w górnym prawym rogu god³o gryfowców, znak Tajnej Organizacji Wojskowej ,,Gryf Pomorski,
 w dolnym lewym rogu jedna z odmian herbu rodu
Donimirski  Brochwicz,
 w dolnym prawym rogu tarcza jednej z odmian herbu rodu £ebiñski-Sza³awa.

Poz. 496

2)

3)

4)
5)
6)
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Wzór sztandaru stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszego
statutu.
Prezentacja sztandaru mo¿e odbywaæ siê za wiedz¹ i
zgod¹ Wójta lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Poczet sztandarowy stanowi¹ wyznaczeni Radni Gminy Szemud.
Gmina Szemud jest przywi¹zana do tradycji, kultury i
jêzyka kaszubskiego. Stara siê nie tylko ocaliæ je od
zapomnienia, aby nie pozbawiaæ przysz³ych pokoleñ
ca³ego bogactwa kulturowego ziemi kaszubskiej, lecz
równie¿ rozwin¹æ je tak, by sta³y siê powodem dumy
dla przysz³ych pokoleñ mieszkañców naszej gminy.
§ 5 ust. 3. otrzymuje brzmienie:
Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z w³aciwoci województwa
na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego. Spory maj¹tkowe wynik³e z tych
porozumieñ rozpatruje s¹d powszechny.,
§ 5 ust. 4. otrzymuje brzmienie dotychczasowego ust.
3 z nastêpuj¹cymi zmianami:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹ oraz gaz,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
oraz dodaje siê:
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw,
§ 5 ust. 5. otrzymuje brzmienie dotychczasowego ust. 4,
w § 6 ust. 1 pkt 1 dodaje siê:
w tym organizacjami pozarz¹dowymi.,
§ 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
W gminie istniej¹ nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
1) Urz¹d Gminy,
2) Wiejski Orodek Kultury w Szemudzie,
3) Wiejski Orodek Kultury w Kielnie,
4) Kaszubski Zespó³ Regionalny Koleczkowianie,
5) Kaszubski Zespó³ Pieni i Tañca Checz,
6) Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Leona Heyke w
Szemudzie,

7)

8)
9)

10)

11)

12)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Szemudzie,
8) Szko³a Podstawowa w Bojanie,
9) Szko³a Podstawowa w Czêstkowie,
10) Szko³a Podstawowa w Jeleñskiej Hucie,
11) Szko³a Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte
w Kielnie
12) Szko³a Podstawowa im. Partyzantów Kaszubskich
w Koleczkowie
13) Szko³a Podstawowa im. Jana Paw³a II w £ebnie,
14) Szko³a Podstawowa w £ebieñskiej Hucie,
15) Szko³a Podstawowa w Przetoczynie,
16) Szko³a Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie,
17) Gminna Izba Regionalna im. Remusa w £ebnie,
18) Gimnazjum w Bojanie,
19) Gimnazjum w Kielnie,
20) Gimnazjum w £ebnie,
21) Gimnazjum w Szemudzie.
§ 7 otrzymuje brzmienie:
Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania z innymi jednostkami
samorz¹du terytorialnego.
§ 8 otrzymuje brzmienie dotychczasowego § 7,
§ 9 otrzymuje brzmienie dotychczasowego § 8 z nastêpuj¹cymi zmianami:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Tryb oraz skutki prawne przeprowadzania referendum gminnego reguluj¹ przepisy ustawy o referendum gminnym.
b) dodaje siê ust. 5 w brzmieniu dotychczasowego
§ 9,
dodaje siê § 10 ust. 3 w brzmieniu:
1) Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2) Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów
wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych,
w tym protoko³ów posiedzeñ rady gminy i jej komisji oraz zarz¹du gminy.
dodaje siê § 10 ust. 4 w brzmieniu:
1) Dokumenty rady gminy i zarz¹du gminy o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê oraz informacje
nt. wykonywania zadañ publicznych przez organy
gminy udziela siê we w³aciwej komórce organizacyjnej Urzêdu Gminy zgodnie z zakresem dzia³ania okrelonym w regulaminie organizacyjnym, w
obecnoci pracowników tam zatrudnionych, w
godzinach pracy Urzêdu.
2) Osoba, której zosta³y udostêpnione dokumenty,
mo¿e z nich sporz¹dzaæ notatki.
dodaje siê § 10 ust. 5 w brzmieniu:
1) Dokumenty rady gminy i zarz¹du gminy o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹ na pisemny wniosek z³o¿ony Wójtowi za porednictwem pe³nomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1, s¹ udostêpniane po zabezpieczeniu tych fragmentów, których
ujawnianie ograniczaj¹ ustawy.
3) W przypadku odmowy udzielenia informacji lub
udostêpnienia dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoci organów gminy z innych przyczyn ni¿ te, o któ-

Dziennik Urzêdowy
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13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)
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rych mowa w ust. 2., odmowê wydaje siê w formie
decyzji administracyjnej, od której wnioskodawcy
przys³uguje odwo³anie.
dodaje siê § 10 ust. 6 w brzmieniu:
Wójt gminy okrela w drodze zarz¹dzenia wzór wniosku o udostêpnienie dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez organy gminy.,
skrela siê § 12 ust. 5,
§ 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zadaniem przewodnicz¹cego rady jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku
nieobecnoci przewodnicz¹cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.,
dodaje § 15 ust. 3 w brzmieniu:
W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego rada podejmuje uchwa³ê w
sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
dodaje siê § 15 ust. 4 w brzmieniu:
Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 3, w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê gminy
z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.,
w § 16 ust. 1. dodaje siê:
Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.,
§ 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Przewodnicz¹cy rady jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania so³tysów o sesji rady na takich
samych zasadach jak radnych.,
§ 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie dotychczasowego
ust. 2,
§ 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Sesje rady s¹ jawne. W uzasadnionych przypadkach,
gdy przemawia za tym wa¿ny interes gminy lub poszczególnych obywateli, w razie rozpatrywania spraw
stanowi¹cych informacje niejawne, posiedzenia rady
mog¹ byæ tajne. W takich posiedzeniach uczestniczyæ
mog¹ wy³¹cznie cz³onkowie rady oraz osoby spoza
rady imiennie wskazane przez przewodnicz¹cego rady
lub zarz¹d.,
dodaje siê § 17 ust. 7 w brzmieniu:
Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w radzie, w zarz¹dzie ani w komisji, je¿eli dotyczy ono jego
interesu prawnego.,
§ 21 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
wybór i odwo³anie zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ
przewodnicz¹cego zarz¹du, stanowienie o kierunkach
dzia³ania zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z
jego dzia³alnoci,
§ 21 ust. 2 pkt 8d otrzymuje brzmienie:
ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹gniêtych w roku bud¿etowym,
§ 21 ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej, o której mowa w art. 8
ust. 2 i 2a ustawy,

Poz. 496

26) § 21 ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
27) § 21 ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie dotychczasowego pkt 12,
28) § 21 ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie dotychczasowego pkt 13,
29) § 21 ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie dotychczasowego pkt 14,
30) § 21 ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
31) § 21 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie dotychczasowego pkt 15,
32) § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni
nie bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w
dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
33) § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie dotychczasowego
ust. 4,
34) § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie dotychczasowego
ust. 5,
35) § 23 ust. 7 otrzymuje brzmienie dotychczasowego
ust. 6,
36) § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
W przypadku zbiegu w jednym dniu dwu lub wiêcej
posiedzeñ organów, o których mowa w ust. 1, nale¿noci tam okrelone mog¹ byæ wyp³acone tylko za
udzia³ w jednym posiedzeniu.
37) § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Rada gminy kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych oraz so³ectw; w tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.,
38) § 41 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi informacje niejawne w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej oraz przepisów o
ochronie danych osobowych,
39) w § 43 ust. 1 dodaje siê:
Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmowy podpisania protoko³u, przy czym zobowi¹zany jest
wówczas z³o¿yæ pisemne wyjanienie przyczyn odmowy.,
40) w § 50 ust. 6 dodaje siê:
z uwzglêdnieniem § 16 p. 3.,
41) w § 55 skrela siê zdanie:
W przypadku równej iloci g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego zarz¹du.
42) dodaje siê § 63 ust. 2 w brzmieniu:
Zarz¹dowi gminy przys³uguje wy³¹czne prawo:
a) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê
gminy,
b) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,
c) dokonywania wydatków bud¿etowych,
d) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
e) dysponowania rezerwami bud¿etu gminy,
f) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹,
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43) dodaje siê § 65 ust. 2 w brzmieniu:
Bez zgody zarz¹du gminy rada gminy nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w
planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia
róde³ tych dochodów.
§2
W Regulaminie Rady Gminy Szemud, stanowi¹cym za³¹cznik nr 5 za³¹cznika do uchwa³y Nr XXII/181/2000 Rady
Gminy Szemud z dnia 5 wrzenia 2000r., wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy objête
tajemnic¹, zgodnie z treci¹ ustawy o ochronie informacji niejawnych, jawnoæ sesji lub jej czêci
zostaj¹ wy³¹czone i rada obraduje przy drzwiach
zamkniêtych, przy czym osoby zaproszone do
udzia³u w sesji w myl § 7 regulaminu mog¹ byæ
obecne na sesji.,
2) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Na wniosek wójta przewodnicz¹cy rady gminy jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady gminy projekt uchwa³y, je¿eli
wnioskodawc¹ jest zarz¹d gminy, a projekt wp³yn¹³ do rady gminy co najmniej 7 dni przed rozpoczêciem sesji rady.,
3) § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Rada gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.,
4) § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie dotychczasowego
ust. 3,
5) § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie dotychczasowego
ust. 4,
6) w § 37 ust. 2 dodaje siê:
których jest cz³onkiem.,
7) skrela siê § 41 ust. 2,
8) § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Radni mog¹ uczestniczyæ w posiedzeniach komisji, których nie s¹ cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ
g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.,
9) § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w radzie, w zarz¹dzie ani w komisji, je¿eli dotyczy ono
jego interesu prawnego.,
10) § 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie dotychczasowego
ust. 2.,
11) § 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Bezwglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza, i¿ liczba
g³osów,,za przewy¿sza co najmniej o jeden pozosta³e oddane g³osy.,
12) dodaje siê § 58 ust. 2 w brzmieniu:
Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski

497
UCHWA£A Nr XXXIV/296/01
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na umieszczenie herbu, barw i nazwy Gminy Szemud w znakach
towarowych, nazwach innych podmiotów oraz na towarach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74 z pón. zm.: 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; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
Herb, barwy oraz nazwa Gminy Szemud s¹ prawnie
chronione.
§2
Herb, barwy oraz nazwa Gminy Szemud mog¹ byæ wykorzystywane jedynie w sposób zapewniaj¹cy im nale¿yt¹ czeæ i szacunek.
§3
1. Ka¿dy, kto zamierza umieciæ w znakach towarowych
oraz na towarach herb, barwy lub nazwê Gminy Szemud, albo chce u¿ywaæ herbu, barw lub nazwy Gminy
Szemud w nazwie podmiotu gospodarczego, przedsiêbiorstwa oraz innej jednostki organizacyjnej, powinien w ka¿dym z tych przypadków uzyskaæ na to zgodê Zarz¹du Gminy.
2. Pozwolenie na wykorzystywanie herbu, barw lub nazwy Gminy Szemud wyra¿one jest w formie umowy
cywilnoprawnej zawieranej miêdzy Zarz¹dem Gminy
a podmiotem ubiegaj¹cym siê o wydanie pozwolenia.
3. Wydanie pozwolenia uzale¿nione jest od rzetelnoci i
solidnoci podmiotu ubiegaj¹cego siê o pozwolenie,
formy i zakresu jego dzia³alnoci oraz jakoci jego wyrobów lub us³ug.
§4
1. Pozwolenie wydaje siê na okres 1 roku.
2. Pozwolenie ka¿dorazowo ulega przed³u¿eniu na kolejny rok, je¿eli na miesi¹c przed up³ywem jego wa¿noci nie zosta³o wypowiedziane przez Zarz¹d Gminy.
3. Zastrzega siê prawo Zarz¹du Gminy do wczeniejszego wypowiedzenia wa¿noci pozwolenia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku naruszenia przez podmiot korzystaj¹cy z pozwolenia warunków, na podstawie których pozwolenie zosta³o wydane.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§5
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski

498
UCHWA£A Nr XVIII/170/2001
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 14 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, zasad usytuowania na terenie Gminy Sulêczyno
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków
ich sprzeda¿y oraz wprowadzenia sta³ego zakazu spo¿ywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach
publicznych na terenie Gminy.
Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i 4 i 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 pón. zm.) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w iloci: 30.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki sprzeda¿y i zasad usytuowania na terenie gminy Sulêczyno miejsc sprzeda¿y
napojów alkoholowych:
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y
mo¿e byæ prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy.
2. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza
miejscem sprzeda¿y wydaje siê oddzielnie na nastêpuj¹ce rodzaje tych napojów:
a) do 4,5% zawartoci alkoholu oraz piwa,
b) powy¿ej 4,5% do 18% zawartoci alkoholu,
c) powy¿ej 18% zawartoci alkoholu.
3. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y s¹ wydawane w granicach liczby punktów
sprzeda¿y ustalonej przez Radê Gminy.
4. Zezwolenia na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y za wyj¹tkiem do
4,5% zawartoci alkoholu oraz piwa wydaje siê tylko tym placówkom, które s¹ usytuowane w budynkach nie pozostaj¹cych w bezporedniej stycznoci
z granicami nieruchomoci obejmuj¹cymi obiekty
szkó³ i innych placówek owiatowo  wychowaw-

czych, kultu religijnego oraz zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej.
5. Wprowadza siê zakaz spo¿ywania alkoholu przeznaczonego do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w sklepach pub punktach sprzeda¿y oraz w ich obrêbie.
Za obrêb rozumie siê teren dzia³ki, na której zlokalizowany jest punkt sprzeda¿y.
6. Zasady okrelone w punkcie 5 nie maj¹ zastosowania
w przypadku wydania zezwoleñ na sprzeda¿ jednorazow¹.
7. Zabrania siê spo¿ywania napojów alkoholowych na
przystankach autobusowych.
Teren zakazu obejmuje promieñ 10 metrów licz¹c od
znaku lub wiaty przystanku.
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów wymienionych w niniejszej uchwale:
1. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych sk³ada siê w Urzêdzie Gminy w
Sulêczynie.
2. Wniosek powinien zawieraæ:
a) imiê i nazwisko, adres, nazwê i siedzibê firmy,
b) adres punktu sprzeda¿y detalicznej lub zak³adu gastronomicznego,
c) okrelenia rodzaju napojów alkoholowych,
d) godziny sprzeda¿y napojów alkoholowych  godziny dzia³alnoci handlowej,
e) podpis przedsiêbiorcy lub osoby przez niego upowa¿nionej.
3. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
a) wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub
aktualny odpis w³aciwego rejestru,
b) tytu³ prawny do lokalu,
c) zgodê w³aciciela lub zarz¹dcy lokalu na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
d) pozytywn¹ opiniê sanitarn¹.
4. Po zaopiniowaniu wniosku przez Zarz¹d Gminy, Wójt
Gminy wydaje zezwolenie b¹d odmawia wydania
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
5. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y wydaje siê na okres dwóch lat, za zezwolenia
na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na okres czterech
lat.
6. W zezwoleniu wpisuje siê oprócz danych przedsiêbiorcy i rodzaju udzielonego zezwolenia:
a) godziny sprzeda¿y napojów alkoholowych,
b) wysokoæ pierwszej op³aty za zezwolenie,
c) pouczenie o ustawowym zakazie sprzeda¿y napojów alkoholowych osobom poni¿ej 18-go roku
¿ycia i sankcji cofniêcia zezwolenia w przypadku
naruszenia tego prawa.
7. Czyteln¹ kserokopiê zezwolenia umieszcza siê w
miejscach sprzeda¿y napojów alkoholowych w widocznym punkcie.
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady cofania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych:
1) zezwolenia cofa siê, je¿eli zachodz¹ przes³anki okrelone w art. 18 ust. 6 pkt 1-6 ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi i zo-
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sta³y one potwierdzone co najmniej jednym z ni¿ej wymienionych dowodów:
a) protoko³em z kontroli,
b) protoko³em Policji,
c) protoko³em (orzeczeniem) w³aciwego organu kontroli pañstwowej, np.: Pañstwowej Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej, Urzêdu Kontroli Skarbowej, Urzêdu Skarbowego,
d) zeznaniami co najmniej trzech wiadków z³o¿onymi
w postêpowaniu administracyjnym,
2) w postêpowaniu administracyjnym przy cofniêciu zezwolenia nale¿y uwzglêdniæ:
a) wyniki przeprowadzonej kontroli,
b) udokumentowanie przypadków, o których mowa w
art.18 ust. 6 pkt 1-6 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
3) przed wydaniem decyzji o cofniêciu zezwolenia w przypadkach, o których mowa w art.18 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi zasiêga siê opinii Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Komisji ds.
Turystyki, Kultury i Sportu Rady Gminy,
4) przedsiêbiorca, któremu cofniêto zezwolenie, mo¿e
wyst¹piæ z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wczeniej ni¿ po up³ywie trzech lat od dnia wydania decyzji o jego cofniêciu.
§5
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kontroli przedsiêbiorców
prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alkoholowych:
1) kontroli podlegaj¹ wszyscy przedsiêbiorcy prowadz¹cy sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y,
2) kontrolê przeprowadzaj¹ upowa¿nieni cz³onkowie
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, pracownik Referatu Handlu Urzêdu Gminy oraz Policja.
3) kontroli dokonuje siê w szczególnoci w zakresie:
a) przestrzegania porz¹dku publicznego wokó³
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych,
b) przestrzegania ustawowego zakazu nie sprzedawania napojów alkoholowych osobom nieletnim
i nietrzewym,
c) przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania
napojów alkoholowych,
d) przestrzegania zakazu spo¿ywania alkoholu w
sklepach (punktach sprzeda¿y) i ich obrêbie,
e) zgodnoci prowadzonej sprzeda¿y napojów alkoholowych z aktualnie wa¿nym zezwoleniem,
f) przestrzegania zasad i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych.
2. Kontrolê punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych, których zakres okrelono w punkcie 3 przeprowadzane
s¹ co najmniej przez dwie osoby, bez uprzedniego powiadomienia kontrolowanego.
3. Osoby upowa¿nione do dokonywania kontroli maj¹
prawo do:
a) wstêpu na teren nieruchomoci, obiektu, lokalu lub
ich czêci, gdzie przeprowadzana jest sprzeda¿ napojów alkoholowych,
b) ¿¹dania pisemnych lub ustnych wyjanieñ oraz zeznañ.
4. Czynnoci kontrolnych w przypadkach, o których

5.
6.

7.

8.

9.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

mowa w ust. 1 pkt 3 dokonuje siê w obecnoci kontrolowanego, osoby zastêpuj¹cej kontrolowanego lub
przez niego zatrudnionej.
Kontrolowany obowi¹zany jest zapewniæ warunki i
rodki niezbêdne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³, który wraz z wnioskiem niezw³ocznie przekazuje siê do
organu wydaj¹cego zezwolenia i Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Na podstawie wyników kontroli, organ wydaj¹cy zezwolenia wzywa przedsiêbiorcê do usuniêcia stwierdzonych uchybieñ w wyznaczonym terminie, o ile nie
s¹ one podstaw¹ do cofniêcia zezwolenia lub podejmuje inne dzia³ania przewidziane prawem.
Jednostka kontrolowana w terminie siedmiu dni od
dnia otrzymania wezwania do usuniêcia stwierdzonych
uchybieñ, przesy³a do organu wydaj¹cego zezwolenia
informacjê o wykonaniu zaleceñ.
Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrêbne zadanie kontrolne.
§6

Trac¹ moc uchwa³y:
 Nr XI/67/95 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 28 sierpnia
1995 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych,
 Nr XII/70/95 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 5 padziernika 1995 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych,
 Nr XI/114/99 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 28 grudnia
1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wy³¹czeniem piwa) do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski

499
UCHWA£A Nr XIX/183/2001
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 27 czerwca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, zasad usytuowania na
terenie Gminy Sulêczyno miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków ich sprzeda¿y oraz wprowadzenia sta³ego zakazu spo¿ywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie
Gminy.
Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i 4 oraz 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 pón. zm.) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 499, 500
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§1
W uchwale Nr XVIII/170/2001 Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y, zasad usytuowania na terenie
Gminy Sulêczyno miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków ich sprzeda¿y oraz wprowadzenia sta³ego zakazu spo¿ywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Gminy wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
 § 7 otrzymuje brzmienie:
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

3.
4.

5.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski

6.
7.

500
UCHWA£A Nr XX/215/2001
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian Statutu Gminy Sulêczyno.
Na podstawie art.11 b ust. 3 i art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.: 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; z
2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art.15 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w
województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Sulêczyno uchwala,
co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Sulêczyno stanowi¹cym za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y Nr XIII/129/2000 Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalania Statutu
Gminy Sulêczyno (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 87, poz. 568)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) po Rozdziale III dodaje siê Rozdzia³ III A w brzmieniu:
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania przez Gminê zadañ publicznych.
§ 44 a
1. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna.
2. Obywatele maj¹ prawo do:
1) uzyskiwania informacji o dzia³alnoci organów Gminy,
2) wstêpu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji z mo¿liwoci¹ rejestracji dwiêku i obrazu,

8.

3) dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania przez Gminê zadañ publicznych, w tym protoko³ów z sesji, protoko³ów z posiedzeñ Komisji Rady
Gminy i Zarz¹du.
Upowa¿nionymi do informacji i dostêpu do dokumentów s¹ wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby
wskazywania interesu prawnego b¹d faktycznego.
Informacji udziela siê niezw³ocznie na wniosek zainteresowanego z³o¿ony ustnie lub pisemnie, jednak¿e nie
póniej ni¿ w terminie 14 dni, za wyj¹tkiem tych sytuacji, do których maj¹ zastosowanie ogólne przepisy
dotycz¹ce terminów za³atwiania spraw wynikaj¹cych
z kodeksu postêpowania administracyjnego.
Wgl¹d w dokumenty odbywa siê wy³¹cznie w siedzibie Urzêdu Gminy w obecnoci merytorycznego pracownika, w dniach pracy Urzêdu, w godzinach przyjmowania interesantów.
Odmowa udzielenia informacji lub dostêpu do danego dokumentu nastêpuje w formie decyzji administracyjnej Wójta Gminy.
Udostêpnieniu nie podlegaj¹ dokumenty dotycz¹ce
spraw za³atwianych w drodze indywidualnych decyzji
administracyjnych, za wyj¹tkiem:
1) dokumentów udostêpnianych stronom na podstawie art. 73-74 kodeksu postêpowania administracyjnego,
2) informacji udzielanych w trybie ustawy o dostêpie
do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddzia³ywania na rodowisko.
Zasada jawnoci mo¿e byæ ograniczona wy³¹cznie ze
wzglêdu na:
1) ochronê wolnoci i praw innych osób,
2) ochronê uzasadnionego interesu przedsiêbiorców,
3) ochronê porz¹dku publicznego,
4) bezpieczeñstwo lub wa¿ny interes gospodarczy Pañstwa
okrelone w szczególnoci w ustawach: kodeksie postêpowania administracyjnego, o ochronie danych
osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych.
§ 44 b

1. Z dokumentów wskazanych w § 44 a ust. 2 pkt 3 z zachowaniem zasad wskazanych w § 44 a ust. 8 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi, fotografowaæ je lub sporz¹dzaæ z nich kserokopie.
Postanowienie § 44 a ust. 5 stosuje siê odpowiednio.
2. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie odpisów, wyci¹gów, fotografii lub
kserokopii, o których mowa w ust. 1, za odp³atnoci¹
wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cych stawek op³aty skarbowej.
2) w § 18 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. Postanowienia § 18 ust. 1 i 2 oraz § 17 ust. 4 stosuje siê odpowiednio do posiedzeñ komisji Rady
Gminy.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski
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UCHWA£A Nr XXXV/293/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Sztum.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.: 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; z
2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62,poz. 718) Rada Miejska w Sztumie uchwala co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Sztum stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XVIII/244/96 Rady Miejskiej w Sztumie z
dnia 14 padziernika z 1996 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Po § 5 dodaje siê § 5a w brzmieniu:
§5a.1. Gmina podejmuje dzia³ania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej
wród mieszkañców gminy, w tym zw³aszcza wród m³odzie¿y.
2. Rada Miejska na wniosek zainteresowanych
rodowisk mo¿e wyraziæ zgodê na utworzenie m³odzie¿owej rady gminy maj¹cej charakter konsultacyjny.
3. Rada Miejska, powo³uj¹c m³odzie¿ow¹ radê
miejsk¹, nadaje jej statut okrelaj¹cy tryb wyboru jej cz³onków i zasady dzia³ania.
2. W § 7 w ust. 2:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) edukacji publicznej,
3) w pkt 10 po wyrazach kultury fizycznej dodaje siê
wyrazy i turystyki,
4) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
5) w pkt 17 na pocz¹tku dodaje siê wyrazy  polityki
prorodzinnej, w tym oraz kropkê zastêpuje siê przecinkiem,
6) dodaje siê pkt 18-21 w brzmieniu:
18) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
19) promocji gminy,
20) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
21) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
3. W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ
umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi,
oraz dodaje siê ust. 7 i 8 w brzmieniu:
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7. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ z tymi
jednostkami samorz¹du terytorialnego,
8. Spory maj¹tkowe wynik³e z porozumieñ, o których
mowa w ust. 4, 5 i 7 oraz w art. 74 ustawy o samorz¹dzie gminnym, rozpatruje s¹d powszechny,
4. W § 8 ust. 1 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
1. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego,
3. Gminy, zwi¹zki miêdzygminne oraz stowarzyszenia
jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ sobie
wzajemnie b¹d innym jednostkom samorz¹du terytorialnego udzielaæ pomocy, w tym pomocy finansowej.
5. Po § 10 dodaje siê § 10a  10d w brzmieniu:
§ 10a.1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady Miejskiej
i posiedzenia jej komisji z mo¿liwoci¹ rejestracji dwiêku lub obrazu, a tak¿e dostêpu do
dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania
zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji Rady Miejskiej.
2. Uprawnionymi do dostêpu do informacji s¹
wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego, chc¹ce
uzyskaæ informacje zwi¹zane z dzia³aniem organów gminy.
3. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
§ 10b.1. Dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ
publicznych organów gminy oraz komisji Rady
(protoko³y) udostêpnia siê na ustny lub pisemny wniosek zainteresowanego:
1) bezporednio poprzez wgl¹d w dokumenty w Biurze Rady w obecnoci pracownika
obs³ugi Biura Rady, w godzinach urzêdowania Urzêdu b¹d w formie pisemnej (odpis, kserokopia lub wyci¹g z dokumentu) 
w przypadku dzia³alnoci Rady Miejskiej lub
jej Komisji,
2) wy³¹cznie w formie pisemnej (wyci¹g z protoko³u) w odniesieniu do dzia³alnoci Zarz¹du Miasta i Gminy,
2. Informacje bêd¹ udzielane zainteresowanym
niezw³ocznie, nie wczeniej jednak ni¿ w ci¹gu
7 dni od dnia zatwierdzenia protoko³u z posiedzenia danego organu.
3. Pisemna informacja dotycz¹ca dzia³alnoci Zarz¹du Miasta i Gminy przed przekazaniem zainteresowanemu winna byæ skwitowana przez
pe³nomocnika ds. informacji niejawnych b¹d
inn¹ osobê posiadaj¹c¹ powiadczenie bezpieczeñstwa w zakresie ochrony informacji niejawnych.
§ 10c. Wyszukiwanie i przegl¹danie w siedzibie organu dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania
zadañ publicznych przez organy gminy i komisje jest bezp³atne. Niedopuszczalne jest wynoszenie dokumentów poza teren siedziby organów.
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§ 10d.Odmowa udzielenia informacji b¹d dostêpu do
dokumentów nastêpuje w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem w oparciu o ustawowe
ograniczenia jawnoci.
W § 11 w ust. 2:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ Przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o
kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,"
2) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ, o których mowa w § 7 ust. 3 i 7"
3) po pkt 12 dodaje siê pkt 12a w brzmieniu:
12a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do
miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
4) po pkt 14 dodaje siê pkt 14a w brzmieniu:
14a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów"
W § 12 w ust. 3 wyrazy przewodnicz¹cy wojewódzkiej komisji wyborczej zastêpuje siê wyrazami wojewódzki komisarz wyborczy, oraz dodaje siê ust. 4 w
brzmieniu:
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Miejskiej, do
czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji,
W § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rada Miejska podejmuje
uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
oraz dodaje siê ust. 5 i 6 w brzmieniu:
5. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 4 w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez
Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego jest
równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê
Miejsk¹ z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w
którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
6. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad
Rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego. W
przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
W § 14:
1) w ust. 5 po wyrazach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
dodaje siê wyrazy  w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady,
2) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. czynnoci prawnych zwi¹zanych ze stosunkiem
pracy, z wyj¹tkiem ustalania wynagrodzeñ, w
odniesieniu do przewodnicz¹cego Zarz¹du dokonuje Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sztumie,
3) skrela siê ust. 11,
4) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
1) Uchwa³a Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna

2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

Poz. 501

ze z³o¿eniem wniosku o odwo³anie Zarz¹du, chyba
¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d zosta³
odwo³any z innej przyczyny. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium,
Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada Miejska podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady Miejskiej,
Rada Miejska rozpoznaje sprawê odwo³ania Zarz¹du
z przyczyny okrelonej w pkt 2 na sesji zwo³anej nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y
w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium. Po
zapoznaniu siê z opiniami Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz z uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady
Miejskiej o nieudzieleniu absolutorium i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du Rada Miejska mo¿e odwo³aæ
Zarz¹d wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym,
Rada Miejska mo¿e odwo³aæ Burmistrza z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
Wniosek, o którym mowa w pkt 4 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹,
Odwo³anie Burmistrza nastêpuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym. G³osowanie w sprawie odwo³ania Rada
Miejska przeprowadza po zapoznaniu siê z opini¹
Komisji rewizyjnej na nastêpnej sesji po tej, na której
zg³oszono wniosek o odwo³anie, nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 1 miesi¹ca od dnia zg³oszenia
wniosku. Je¿eli wniosek o odwo³anie Burmistrza nie
uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
Odwo³anie Burmistrza albo z³o¿enie przez niego rezygnacji jest odpowiednio równoznaczne z odwo³aniem ca³ego zarz¹du gminy albo z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y zarz¹d gminy.
Rada Miejska mo¿e na uzasadniony wniosek Burmistrza odwo³aæ poszczególnych cz³onków zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym,
W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Burmistrza jej
przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
W przypadku rezygnacji Burmistrza Rada Miejska na
najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego zarz¹du.
Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w pkt 10 jest
równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem
ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a siê sesja
Rady Miejskiej, o której mowa w pkt 10.
W przypadku odwo³ania albo rezygnacji ca³ego Zarz¹du Rada Miejska dokonuje wyboru nowego Zarz¹du w trybie, o którym mowa w art. 28 ustawy gminnej, odpowiednio, w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia przyjêcia rezygnacji. W przypadku
niedokonania wyboru nowego Zarz¹du w terminie 3
miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia przyjêcia
rezygnacji, przepisy art. 28a stosuje siê odpowiednio,

Poz. 501

 1069 

13) W przypadku odwo³ania cz³onka Zarz¹du nie bêd¹cego jego przewodnicz¹cym Rada Miejska dokonuje wyboru nowego cz³onka Zarz¹du w terminie 1 miesi¹ca od dnia odwo³ania,
14) Odwo³any Zarz¹d gminy lub jego poszczególni
cz³onkowie pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do
czasu wyboru nowego Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków. Rada Miejska mo¿e zwolniæ
cz³onka Zarz¹du z tego obowi¹zku,
15) Przepis pkt 14 zdanie pierwsze stosuje siê odpowiednio w przypadku z³o¿enia rezygnacji przez
ca³y Zarz¹d.
16) W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa
w Zarz¹dzie przez cz³onka niebêd¹cego jego przewodnicz¹cym, Rada Miejska podejmuje uchwa³ê
o rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków
cz³onka Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie
póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia
rezygnacji.
10. § 15 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Miejska obraduje na sesjach zwo³ywanych
przez Przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, nie
rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê
porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
2. Rada Miejska mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
3. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku
posiedzeñ.
4. O terminie sesji Rady nale¿y zawiadomiæ pisemnie cz³onków Rady co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia wskazuj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê posiedzenia. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania o sesji Rady Miejskiej przewodnicz¹cych
organów wykonawczych jednostek pomocniczych na takich samych zasadach jak radnych.
5. Zawiadomienie o sesji wraz z porz¹dkiem obrad
podaje siê do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty, najpóniej na 3 dni przed
planowanym terminem posiedzenia Rady.
6. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach jednej sesji ustala przewodnicz¹cy obrad i zawiadamia
ustnie o posiedzeniu.
7. O terminie kolejnego posiedzenia sesji Rady Miejskiej Przewodnicz¹cy informuje mieszkañców na
ostatnim posiedzeniu poprzedzaj¹cym wyznaczony termin.
8. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Miejskiej Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
9. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1 w zdaniu drugim.
10. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 7 stosuje siê przepis ust. 2,
z tym ¿e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
11. Na wniosek Burmistrza Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Miejskiej projekt
uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d Gminy,
a projekt wp³yn¹³ do Rady Miejskiej co najmniej 7
dni przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.
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12. Posiedzenia sesji Rady Miejskiej s¹ jawne.
11. w § 16 skrela siê ust. 6,
12. W § 19:
1) po ust. 3 dodaje siê ust. 3a i 3b w brzmieniu:
3a. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ
radni niebêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez
prawa udzia³u w g³osowaniu".
3b. Posiedzenia komisji s¹ jawne.O terminach posiedzeñ komisji zawiadamia siê podaj¹c do publicznej wiadomoci co najmniej na 3 dni
przed planowanym terminem ich posiedzeñ.
2) w ust. 6 po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
6.6a. Posiedzenia Komisji s¹ jawne. O terminie i
porz¹dku posiedzenia Komisji Rady informuje siê mieszkañców poprzez zamieszczenie
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu najpóniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
13. § 20 otrzymuje brzmienie:
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem
wspólnoty samorz¹dowej gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane przez
mieszkañców gminy postulaty i przedstawia je
organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak
zwi¹zany instrukcjami wyborców.
2. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach
Rady Miejskiej i jej komisji oraz innych instytucji
samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub
desygnowany.
3. W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje siê równie¿
do osób wchodz¹cych w sk³ad Zarz¹du niebêd¹cych radnymi.
4. Radny lub cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u
w g³osowaniu w Radzie, w Zarz¹dzie ani w komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
5. Dwa razy w roku tj. w styczniu i w lipcu Rada informuje wyborców o frekwencji na sesjach, zarz¹dach i zebraniach komisji.
6. Rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym wymaga
uprzedniej zgody Rady. Rada podejmuje w tej
sprawie uchwa³ê po zapoznaniu siê z opini¹ radnych dzia³aj¹cych w Komisji Rewizyjnej. Komisja
wyjania sprawê zapoznaj¹c siê ze stanowiskiem
radnego i pracodawcy.
7. Z radnymi nie mo¿na nawi¹zywaæ stosunku pracy w Urzêdzie Miasta i Gminy w Sztumie.
8. Radny nie mo¿e wykonywaæ funkcji kierownika
w jednostce organizacyjnej gminy.
9. Pracownik Urzêdu Miasta i Gminy w Sztumie lub
kierownik jednostki gminnej, który uzyska³ mandat radnego jest obowi¹zany do z³o¿enia w zak³adzie pracy wniosku o urlop bezp³atny na okres
sprawowania mandatu i trzech miesiêcy po jego
wyganiêciu w terminie 7 dni od daty og³oszenia
wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy.
10. Niez³o¿enie wniosku o urlop bezp³atny w powy¿szym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem
siê mandatu.
11. Zarz¹d lub Burmistrz Miasta i Gminy Sztum nie
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mo¿e powierzyæ radnemu Rady Miejskiej w Sztumie wykonywania pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
12. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych; zasady i tryb
tworzenia klubów okrela za³¹cznik Nr 5 do Statutu.
14. W § 21:
1) w ust. 2 dodaje siê drugie zdanie w brzmieniu: lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania «Tak
mi dopomó¿ Bóg».
2) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê mandatu.
15. W § 25 w ust. 2:
1) skrela siê pkt 6.
2) w pkt 8 wyraz zarz¹dzeñ zastêpuje siê wyrazem
uchwa³ oraz wyrazy zarz¹dzenie takie zastêpuje siê wyrazami uchwa³a taka.
16. W § 28:
1) w ust. 2 po pierwszym zdaniu dodaje siê zdanie w
brzmieniu:
Bez zgody Zarz¹du Rada Miejska nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nieznajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego
ustanowienia ród³a tych dochodów.
2) po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
4a. Zarz¹dowi Miasta i Gminy przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w
ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach upowa¿nieñ udzielonych
przez Radê Miejsk¹
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Miejsk¹,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
5) dysponowania rezerwami bud¿etu gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych ustaw¹.
§2
W Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowi¹cym za³¹cznik nr 4 do Statutu Gminy Sztum wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w § 8 skrela siê ust. 4".
§3
W Regulaminie Zarz¹du Miasta i Gminy Sztum stanowi¹cym za³¹cznik nr 6 do Statutu Gminy Sztum wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w § 14 skrela siê ust. 5 i 6.
§4
Pozosta³e postanowienia Statutu pozostaj¹ bez zmian.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podlega publikacji w Ratuszu Sztumskim
i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Sztumie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak
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UCHWA£A Nr XXV/413/2001
Rady Miasta Sopotu
z dmoa 26 padziernika 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia planu sieci publicznych szkó³
ponadgimnazjalnych w Sopocie.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.
U. Nr 91, poz. 578; Nr 155, poz. 1014; Dz. U. z 2000 r. Nr
26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz.
985; Nr 95, poz. 1014; Nr 91, poz. 1009); w zwi¹zku z 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; 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) i art. 2 ust. 3 ustawy
z dnia 8 stycznia 1999 r. o przepisach wprowadzaj¹cych
reformê ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96
ze zm.) w zwi¹zku z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 23 sierpnia
2001 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty, ustawy Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego, ustawy
 Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 111, poz. 1194) Rada Miasta Sopotu uchwala,
co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Sopocie, przewidzianych do funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r., zgodnie z treci¹ za³¹cznika do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXV/413/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 padziernika 2001 r.
PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓ£
PONADGIMNAZJALNYCH W SOPOCIE
LICEA PROFILOWANE
I Liceum Profilowane z siedzib¹ w Sopocie przy ul. Ksi¹¿¹t Pomorskich 16/18,
kszta³c¹ce w profilach:
 profil proakademicki
 profil techniczno  technologiczny
II Liceum Profilowane z siedzib¹ w Sopocie przy Alei
Niepodleg³oci 751,
kszta³c¹ce w profilach:
 profil proakademicki
 profil kulturowo  artystyczny
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III Liceum Profilowane z siedzib¹ w Sopocie przy ul. Kolberga 15,
kszta³c¹ce w profilach:
 profil proakademicki
 profil kulturowo  artystyczny
IV Liceum Profilowane z siedzib¹ w Sopocie przy ul. Kociuszki 18/20,
kszta³c¹ce w profilach:
 profil proakademicki
 profil spo³eczno  us³ugowy
SZKO£Y ZAWODOWE
Szko³a Zawodowa z siedzib¹ w Sopocie przy ul. Kociuszki 18/20,
kszta³c¹ca w zawodzie:
 sprzedawca
Szko³a Zawodowa Specjalna z siedzib¹ w Sopocie przy
ul. Polnej 16/20,
kszta³c¹ca w zawodach:
 krawiec, piekarz, cukiernik, pomoc kuchenna, pracownik gastronomii turystycznej
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UCHWA£A Nr XXV/419/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 padziernika 2001 r.
w sprawie oprocentowania rat oraz wyra¿enia zgody
na udzielenie bonifikaty od op³at z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego, ustanowionego na
nieruchomociach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miasta Sopotu, w prawo w³asnoci.
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. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i 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 z 2001 r. Nr
45, poz. 497) oraz art. 4, 4a ustawy z dnia 4 wrzenia
1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci (Dz. U. z 1998 r. Nr 65, poz. 746, zm.: z 2000 r. Nr 28,
poz. 352, Nr 114, poz. 1196, z 2001 r. Nr 72, poz. 749)
Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nale¿na op³ata za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania
wieczystego, ustanowionego na nieruchomociach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miasta Sopotu, w prawo
w³asnoci mo¿e zostaæ roz³o¿ona na raty z hipotecznym zabezpieczeniem nale¿noci Gminy.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, pierwsza rata
nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10% nale¿nej Gminie kwoty i
podlega zap³acie w terminie 14 dni od dnia w którym
decyzja o przekszta³ceniu sta³a siê ostateczna. Pozosta³a kwota mo¿e zostaæ roz³o¿ona na 9 rat równej
wysokoci, p³atnych w terminie do 31 marca ka¿dego
roku. Roz³o¿ona na raty, nie sp³acona czêæ op³aty za
przekszta³cenie podlega oprocentowaniu w wysokoci 1% rocznie.
3. Nieterminowe uiszczanie rat spowoduje naliczanie
odsetek ustawowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoci 50% nale¿nej op³aty, je¿eli przedmiotem decyzji o
przekszta³ceniu jest nieruchomoæ wykorzystywana lub
przeznaczona na cele mieszkaniowe a u¿ytkownik wieczysty zadeklaruje uiszczenie op³aty jednorazowo.
2. Nale¿na Gminie op³ata, pomniejszona o przys³uguj¹c¹
bonifikatê, p³atna jest w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja sta³a siê ostateczna.
§3
Realizacjê uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Sopotu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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UCHWA£A Nr XXXVIII/312/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/80/99 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miasta i
Gminy w Sztumie.
Na podstawie art. 33 ust. 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 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr
89, poz. 971) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Miasta i Gminy w Sztumie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 3 w pkt 4 dopisuje siê kolekny tiret o nastêpuj¹cym brzmieniu: komendant miejsko-gminny ochrony przeciwpo¿arowej  1/2 etatu  OP.
2. W § 13 wyrazy Stra¿ Miejska zastêpuje siê wyrazami: komendant miejsko-gminny ochrony przeciwpo¿arowej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Sztum.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Cz. Oleksiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXXIII/187/01
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dziemiany,
Piechowice, Raduñ, Schodno, P³êsy i Trzebuñ.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7÷12, art. 18÷21,
art. 27÷29 i art. 36, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Dz.U. Nr 15
poz. 139 z pón. zm. z 1999 r. w Dz. U. Nr 41, poz. 412 i
Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. w Dz. U. Nr 12, poz. 136)
i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126)
na wniosek Zarz¹du Gminy Dziemiany Rada Gminy Dziemiany uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê ¿e fragmenty wsi:
Dziemiany obejmuj¹ce:
 dzia³ki geod. nr 232/34 i nr 232/35  dotychczas tereny
upraw polowych przeznacza siê pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne
 dzia³ki geod. nr 191/6 i nr 191/7  dotychczas tereny
upraw polowych przeznacza siê pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne,
 czêæ dzia³ki geod. nr 240/4  dotychczas projektowane ogrody dzia³kowe dla mieszkañców istniej¹cej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej przeznacza siê
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
 dzia³kê geod. nr 243/4  dotychczas tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz us³ug i handlu przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.
Dla w/wym. fragmentów wsi Dziemiany ustala siê zasady zagospodarowania terenu i standardy zabudowy:
 maksymalny wskanik zabudowy (procent powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dzia³ki) maks. 20%
dla terenów oznaczonych symbolem MN1÷MN3
 powierzchnia dzia³ki biologicznie czynna  zieleñ ozdobna, drzewa owocowe, uprawy ogrodowe i trawniki min.
60%
 obrysy projektowanych budynków nie mog¹ przekraczaæ nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na
rysunkach planów
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek okrelonych na rysunkach planów (w zakresie jednej funkcji)
 dojazd do dzia³ek drogami istniej¹cymi lub drogami
projektowanymi (nowymi i modernizowanymi ³¹cznie
z ich poszerzeniem) oznaczonymi symbolami Kl1, Kx1
i Kd1
 nie okrela siê miejsc wjazdu z ulic lub dróg na teren
dzia³ek  ustalenie to nast¹pi w uzgodnieniu z Zarz¹dc¹ drogi na etapie projektu budowlanego
 na terenie dzia³ki geod. nr 240/4 ustala siê wzd³u¿ granicy lasu drogê gospodarczo-po¿arow¹ ozn. symbolem Kg-p
 ustala siê zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie w³asnym min. 2 miejsca postojowe na terenie 1
dzia³ki
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 wysokoæ budynków mieszkalnych jednorodzinnych
maks. 5,00 m do okapu od poziomu istniej¹cego terenu, a w przypadku budynków usytuowanych na terenie o rzêdnej ni¿szej od rzêdnej przyleg³ej drogi, maks.
5,00 do okapu od poziomu krawê¿nika tej drogi
 k¹t nachylenia po³aci dachowych 45°
 zabudowa kszta³towana w nawi¹zaniu do tradycyjnej
architektury regionu z zastosowaniem tradycyjnych
materia³ów jak dachówka ceramiczna; holenderka, karpiówka lub zak³adkowa, ciany tynkowane w kolorach
jasnych i bia³e lub licowane ceg³¹ ceramiczn¹, kamieniem ³amanym (z granitów narzutowych  polnych),
ewent. szalowane drewnem, jak równie¿ fragmenty
cian ryglowych
 w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siê sytuowanie wbudowanych us³ug o charakterze nieuci¹¿liwym
(nie powoduj¹cych ha³asu, drgañ, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów) a tak¿e wolnostoj¹cych gara¿y
Zasady infrastruktury technicznej:
 woda z istniej¹cego systemu wodoci¹gowego wsi rozbudowanego dla zaopatrzenia nowej zabudowy
 odprowadzenie cieków sanitarnych do systemu kanalizacyjnego wsi Dziemiany rozbudowanego dla potrzeb nowej zabudowy
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ sieci¹ kablow¹ na
warunkach okrelonych przez dostawcê energii
 odprowadzenie wód opadowych do studzienek ch³onnych w granicach w³asnych dzia³ek, a z ulic i powierzchni utwardzonych do studzienek ch³onnych poprzez ³apacze b³ota i piasku oraz separatory t³uszczu i oleju
 odpady sta³e selekcjonowane i gromadzone w pojemniki asortymentowe  do zagospodarowania przez wyspecjalizowane przedsiêbiorstwo
 ogrzewanie indywidualne z zastosowaniem ró¿nych
noników energii z wy³¹czeniem wêgla i koksu.
Warunki szczególne:
 teren wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu i 5 m
od linii elektro-energet. SN
 zabudowa i zagospodarowanie terenu musi byæ zgodne z przepisami Rozporz¹dzenia Nr 11/98 Wojewody
Gdañskiego w sprawie ochrony krajobrazu (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59 z 1998 r. poz. 294)
 obligatoryjne jest wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej na terenach wskazanych na rysunkach planów.
Piechowice obejmuj¹ce:
 dzia³kê geod. nr 23/1  dotychczas tereny upraw polowych przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.
Dla w/wym. fragmentu wsi Piechowice ustala siê zasady zagospodarowania terenu i standardy zabudowy:
 maksymalny wskanik zabudowy (procent powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dzia³ki) maks. 20%
dla terenu oznaczonego symbolem MN1
 powierzchnia dzia³ki biologicznie czynna  zieleñ ozdobna, drzewa owocowe, uprawy ogrodowe i trawniki min.
60%
 obrysy projektowanych budynków nie mog¹ przekraczaæ nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na
rysunku planu
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek okrelonych na rysunku planu (w zakresie funkcji MN1)
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 dojazd do dzia³ek drogami istniej¹cymi (oraz drog¹
zmodernizowan¹ i poszerzon¹ ozn. symbolem Kd1)
 nie okrela siê miejsca wjazdu z drogi na teren dzia³ek
 ustalenie to nast¹pi w uzgodnieniu z Zarz¹dc¹ drogi
na etapie projektu budowlanego
 ustala siê zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie w³asnym (min. 2 miejsca postojowe na terenie 1
dzia³ki)
 wysokoæ budynków mieszkalnych jednorodzinnych
maks. 5,00 m do okapu od poziomu istniej¹cego terenu
 k¹t nachylenia po³aci dachowych 45°
 zabudowa kszta³towana w nawi¹zaniu do tradycyjnej
architektury regionu z zastosowaniem tradycyjnych
materia³ów jak dachówka ceramiczna  holenderka, karpiówka lub zak³adkowa, ciany tynkowane w kolorach
jasnych i bia³e lub licowane ceg³¹ ceramiczn¹, kamieniem ³amanym (z granitów narzutowych  polnych),
ewent. szalowane drewnem, jak równie¿ fragmenty
cian ryglowych
 w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siê sytuowanie wbudowanych us³ug o charakterze nieuci¹¿liwym
(nie powoduj¹cych ha³asu, drgañ, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów) a tak¿e wolnostoj¹cych gara¿y.
Zasady infrastruktury technicznej:
 woda z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego (Æ 90 w drodze dojazdowej)
 odprowadzenie cieków do budowanego systemu kanalizacji wiejskiej z grupow¹ oczyszczalni¹ cieków
 energia elektryczna na warunkach okrelonych przez
dostawcê energii
 odprowadzenie wód opadowych do studzienek ch³onnych w granicach w³asnych dzia³ek, a z drogi dojazdowej i powierzchni utwardzonych do studzienek ch³onnych poprzez ³apacze b³ota i piasku oraz separatory
t³uszczu i oleju
 odpady sta³e selekcjonowane i gromadzone w pojemniki asortymentowe  do zagospodarowania przez wyspecjalizowane przedsiêbiorstwo
 ogrzewanie indywidualne z zastosowaniem ró¿nych
noników energii z wy³¹czeniem wêgla i koksu.
Warunki szczególne:
 teren dzia³ki nr 23/1 znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej  obszar dzia³ki mo¿e zostaæ zagospodarowany (parcelacja i zabudowa) po wczeniejszym
przeprowadzeniu archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu stosownej dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej
 zabudowa i zagospodarowanie terenu musi byæ zgodne z przepisami Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokó³
nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ (Dz.Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 27
poz. 139) zmiana; Rozporz¹dzenie Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 59 z 1998 r. poz. 294)
 projekt budowlany z projektem zieleni nale¿y uzgodniæ z dyrektorem Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Raduñ obejmuj¹ce:
 czêæ dzia³ki nr 257/4  dotychczas tereny upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹ indywidualn¹ oraz czêæ dzia³ki geod. nr 257/4  dotychczas tereny upraw polowych przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
Dla w/wym. fragmentów wsi Raduñ ustala siê zasady
zagospodarowania terenu i standardy zabudowy:
 maksymalny wskanik zabudowy (procent powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dzia³ki) maks. 20%
dla terenów oznaczonych symbolami MN2 oraz ML1
 powierzchnia dzia³ki biologicznie czynna  zieleñ ozdobna, drzewa owocowe, uprawy ogrodowe i trawniki min.
60%
 obrysy projektowanych budynków nie mog¹ przekraczaæ nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na
rysunku planu
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek okrelonych na rysunku planu (w zakresie jednej funkcji)
 dojazd do dzia³ek drogami istniej¹cymi lub drogami
projektowanymi oznaczonymi symbolami Kd1 i Kd2
 nie okrela siê miejsc wjazdu z ulic lub dróg na teren
dzia³ek  ustalenie to nast¹pi w uzgodnieniu z Zarz¹dc¹ drogi na etapie projektu budowlanego
 na terenie dzia³ki geod. nr 257/4 ustala siê wzd³u¿ granicy lasu drogê gospodarczo-po¿arow¹ ozn. symbolem Kg-p
 ustala siê zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie w³asnym (min. 2 miejsca postojowe na terenie 1
dzia³ki)
 wysokoæ budynków mieszkalnych jednorodzinnych
(na obszarach ozn. symbolami MN) maks. 5,00 m do
okapu od poziomu istniej¹cego terenu, a w przypadku
budynków usytuowanych na terenie o rzêdnej ni¿szej
od rzêdnej przyleg³ej drogi, maks. 5,00 do okapu od
poziomu krawê¿nika tej drogi
 wysokoæ budynków mieszkalnych o charakterze letniskowym indywidualnym (na obszarze ozn. symbolem ML1) maks. 4,00 m do okapu od poziomu istniej¹cego terenu
 k¹t nachylenia po³aci dachowych 45°
 zabudowa kszta³towana w nawi¹zaniu do tradycyjnej
architektury regionu z zastosowaniem tradycyjnych
materia³ów jak dachówka ceramiczna; holenderka, karpiówka lub zak³adkowa, ciany tynkowane w kolorach
jasnych i bia³e lub licowane ceg³¹ ceramiczn¹, kamieniem ³amanym (z granitów narzutowych  polnych),
ewent. szalowane drewnem, jak równie¿ fragmenty
cian ryglowych
 w zabudowie mieszkaniowej ozn. symbolem MN dopuszcza siê sytuowanie wbudowanych us³ug o charakterze nieuci¹¿liwym (nie powoduj¹cych ha³asu,
drgañ, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz
uci¹¿liwego ruchu pojazdów) a tak¿e wolnostoj¹cych
gara¿y
Zasady infrastruktury technicznej:
 woda z projektowanego wodoci¹gu wiejskiego lub
studni i hydroforni lokalnej
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników
szczelnych wywo¿onych do oczyszczalni cieków w
Dziemianach lub minioczyszczalnie indywidualne
 odprowadzenie wód opadowych do studzienek ch³onnych w granicach w³asnych dzia³ek, a z ulic i powierzchni utwardzonych do studzienek ch³onnych poprzez ³a-
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pacze b³ota i piasku oraz separatory t³uszczu i oleju
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ sieci¹ kablow¹ na
warunkach okrelonych przez dostawcê energii
 odpady sta³e selekcjonowane i gromadzone w pojemniki asortymentowe do zagospodarowania przez wyspecjalizowane przedsiêbiorstwo
 ogrzewanie indywidualne z zastosowaniem ró¿nych
noników energii z wy³¹czeniem wêgla i koksu
Warunki szczególne:
 teren wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu
 zabudowa i zagospodarowanie terenu musi byæ zgodne z przepisami Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokó³
nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 27
poz. 139) zmiana; Rozporz¹dzenie Nr 11/98 z dnia 3
wrzenia 1998 r. (Dz.Urz. Woj. Gd. Nr 59 z 1998 r. poz.
294)
 obligatoryjne jest wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej na terenach wskazanych na rysunkach planów.
Schodno obejmuj¹ce:
 dzia³kê geod. nr 34/18  dotychczas teren pastwisk przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Dla w/wym. fragmentu wsi Schodno ustala siê zasady
zagospodarowania terenu i standardy zabudowy;
 maksymalny wskanik zabudowy (procent powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dzia³ki) maks. 20%
 powierzchnia dzia³ki biologicznie czynna  zieleñ ozdobna, drzewa owocowe, uprawy ogrodowe i trawniki min.
60%
 obrysy projektowanych budynków nie mog¹ przekraczaæ nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na
rysunku planu
 dojazd do dzia³ki istniej¹c¹ drog¹
 nie okrela siê miejsc wjazdu z drogi na teren dzia³ek 
ustalenie to nast¹pi w uzgodnieniu z Zarz¹dc¹ drogi
na etapie projektu budowlanego
 ustala siê zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie w³asnym (min. 2 miejsca postojowe na terenie 1
dzia³ki)
 wysokoæ budynków mieszkalnych jednorodzinnych
maks. 4,00 m do okapu od poziomu istniej¹cego terenu
 k¹t nachylenia po³aci dachowych 45°
 zabudowa kszta³towana w nawi¹zaniu do tradycyjnej
architektury regionu z zastosowaniem tradycyjnych
materia³ów jak dachówka ceramiczna  holenderka, karpiówka lub zak³adkowa, ciany tynkowane w kolorach
jasnych i bia³e lub licowane ceg³¹ ceramiczn¹, kamieniem ³amanym (z granitów narzutowych  polnych),
ewent. szalowane drewnem, jak równie¿ fragmenty
cian ryglowych
 w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siê sytuowanie wbudowanych us³ug o charakterze nieuci¹¿liwym
(nie powoduj¹cych ha³asu, drgañ, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów) a tak¿e wolnostoj¹cych gara¿y.
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Zasady infrastruktury technicznej:
 woda z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
 odprowadzenie cieków do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej Æ 150 przez dobudowê nowego odcinka kana³u
 odprowadzenie wód opadowych do studzienek ch³onnych w granicach w³asnych dzia³ek
 odpady sta³e selekcjonowane i gromadzone w pojemniki asortymentowe  do zagospodarowania przez wyspecjalizowane przedsiêbiorstwo
 ogrzewanie indywidualne z zastosowaniem ró¿nych
noników energii z wy³¹czeniem wêgla i koksu
Warunki szczególne:
 teren wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu
 zabudowa i zagospodarowanie terenu musi byæ zgodne z przepisami Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokó³
nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 27
poz. 139) zmiana; Rozporz¹dzenie Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz.Urz. Woj.
Gd. Nr 59 z 1998 r. poz. 294)
 projekty budowlane z projektami zieleni nale¿y uzgodniæ z dyrektorem Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
P³êsy obejmuj¹ce:
 dzia³kê geod. nr 44/1  dotychczas teren czêci zabudowy mieszkaniowej rolniczej, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
 dzia³kê geod. nr 46/1  teren stanowi¹cy pastwisko PSVI przeznaczony w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie
pod zalesienie, obecnie przeznacza siê pod budowê
domu mieszkalnego jednorodzinnego.
Dla w/wym. fragmentów wsi P³êsy ustala siê zasady
zagospodarowania terenu i standardy zabudowy:
 maksymalny wskanik zabudowy (procent powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dzia³ki) maks. 20%
 powierzchnia dzia³ki biologicznie czynna  zieleñ ozdobna, drzewa owocowe, uprawy ogrodowe i trawniki min.
60%
 obrysy projektowanych budynków nie mog¹ przekraczaæ nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na
rysunkach planów
 dojazd do dzia³ek drogami istniej¹cymi (do dz. nr 46/1
drog¹ lokaln¹ poszerzon¹ KL1)
 nie okrela siê miejsc wjazdu z dróg na teren dzia³ek 
ustalenie to nast¹pi w uzgodnieniu z Zarz¹dc¹ drogi
na etapie projektu budowlanego
 ustala siê zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie w³asnym (min. 2 miejsca postojowe na terenie 1
dzia³ki)
 wysokoæ budynków mieszkalnych jednorodzinnych
maks. 4,00 m do okapu od poziomu istniej¹cego terenu
 k¹t nachylenia po³aci dachowych 45°
 zabudowa kszta³towana w nawi¹zaniu do tradycyjnej
architektury regionu z zastosowaniem tradycyjnych
materia³ów jak dachówka ceramiczna; holenderka, karpiówka lub zak³adkowa, ciany tynkowane w kolorach
jasnych i bia³e lub licowane ceg³¹ ceramiczn¹, kamieniem ³amanym (z granitów narzutowych  polnych),
ewent. szalowane drewnem, jak równie¿ fragmenty
cian ryglowych
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 w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siê sytuowanie wbudowanych us³ug o charakterze nieuci¹¿liwym
(nie powoduj¹cych ha³asu, drgañ, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów) a tak¿e wolnostoj¹cych gara¿y
Zasady infrastruktury technicznej:
 woda z ujêcia w³asnego
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników
szczelnych wywo¿onych do oczyszczalni cieków
 odprowadzenie wód opadowych do studzienek ch³onnych w granicach w³asnych dzia³ek
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii n.n.
na warunkach okrelonych przez dostawcê energii
 odpady sta³e selekcjonowane i gromadzone w pojemniki asortymentowe do zagospodarowania przez wyspecjalizowane przedsiêbiorstwo
 ogrzewanie indywidualne z zastosowaniem ró¿nych
noników energii z wy³¹czeniem wêgla i koksu
Warunki szczególne:
 na terenie dzia³ki nr 44/1 po obu stronach rowu nale¿y
pozostawiæ pas wolny od zainwestowania, a bezporednie s¹siedztwo rowu nale¿y pozostawiæ w stanie
naturalnym (ukszta³towanie terenu oraz sk³ad gatunkowy i charakter rolinnoci)
 teren wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu i 5 m
od linii elektro-energetycznej SN.
 zabudowa i zagospodarowanie terenu musi byæ zgodne z przepisami Rozporz¹dzenia Nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokó³
nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich
zakazów i ograniczeñ (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 27
poz. 139) zmiana; Rozporz¹dzenie Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz.Urz. Woj.
Gd. Nr 59 z 1998 r. poz. 294)
 projekty budowlane z projektami zieleni nale¿y uzgodniæ z dyrektorem Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
Trzebuñ obejmuje:
 czêæ dzia³ki geod. nr 625/14 (po podziale dz. nr 625/12)
oraz dzia³kê geod. nr 625/9  dotychczas tereny upraw
polowych przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
 dzia³kê geod. nr 120/14  dotychczas tereny upraw polowych przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowej jednorodzinne
 czêæ dzia³ki geod. nr 408/12  dotychczas tereny upraw
polowych przeznacza siê pod przemys³ drzewny i budowê domu mieszkalnego jednorodzinnego
Dla w/wym. fragmentów wsi Trzebuñ ustala siê zasady zagospodarowania terenu i standardy zabudowy;
 maksymalny wskanik zabudowy (procent powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dzia³ki) maks. 20%
dla terenów oznaczonych symbolem MN1, dla terenów oznaczonych symbolem TPd nie okrela siê
 powierzchnia dzia³ki biologicznie czynna  zieleñ ozdobna, drzewa owocowe, uprawy ogrodowe i trawniki min.
60% dla terenów okrelonych na rysunkach planu symbolem MN
 powierzchnia dzia³ki biologicznie czynna na terenach
zak³adu przemys³u drzewnego ozn. symbolem TPd w
tym pasy zieleni izolacyjnej min. 40%
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 obrysy projektowanych budynków nie mog¹ przekraczaæ nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na
rysunkach planu, (nie dotyczy to ewentualnej stacji
transformatorowej wnêtrzowej, która zostanie usytuowana na terenie zak³adu przemys³u drzewnego ozn.
symbolem TPd;  lokalizacja tej stacji okrelona zostanie przed dostaw¹ energii w warunkach zasilania)
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek okrelonych na rysunkach planu (w zakresie funkcji MN1)
 dojazd do dzia³ek drogami istniej¹cymi (oraz drog¹
zmodernizowan¹ i poszerzon¹ ozn. symbolem Kd1)
 nie okrela siê miejsc wjazdu z dróg na teren dzia³ek 
ustalenie to nast¹pi w uzgodnieniu z Zarz¹dc¹ dróg na
etapie projektu budowlanego
 na terenie dzia³ek geod. nr 625/14 i nr 625/9 ustala siê
wzd³u¿ granicy lasu drogê gospodarczo-po¿arow¹ ozn.
symbolem Kg-p
 ustala siê zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie w³asnym dla dzia³ek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne min. 2 miejsca postojowe na terenie 1 dzia³ki, a na terenie zak³adu przemys³u drzewnego min. 1 miejsca na 4 pracowników + 4 miejsca
postojowe dla samochodów interesantów. Iloæ miejsc
postojowych samochodów ciê¿arowych na terenie TPd
wyznaczona zostanie stosownie do potrzeb
 wysokoæ budynków mieszkalnych jednorodzinnych
maks. 4,00 m do okapu od poziomu istniej¹cego terenu
 wysokoæ obiektów przemys³owych na terenie TPd zale¿na od technologii  nie okrela siê
 k¹t nachylenia po³aci dachowych 45° dla budynków
mieszkalnych na terenach ozn. symbolem MN
 k¹t nachylenia po³aci dachowych od 3° do 45° dla budynków przemys³owych na terenie ozn. symbolem TPd
 zabudowa kszta³towana w nawi¹zaniu do tradycyjnej
architektury regionu z zastosowaniem tradycyjnych
materia³ów jak dachówka ceramiczna; holenderka, karpiówka lub zak³adkowa, ciany tynkowane w kolorach
jasnych i bia³e lub licowane ceg³¹ ceramiczn¹, kamieniem ³amanym (z granitów narzutowych  polnych),
ewent. szalowane drewnem, jak równie¿ fragmenty
cian ryglowych
 obiekty przemys³owe na terenie ozn. symbolem TPd
kszta³towane w sposób nawi¹zuj¹cy do architektury
regionu z mo¿liwoci¹ stosowania materia³ów nowej
generacji dla osi¹gniêcia wymaganych warunków technologicznych oraz ochrony rodowiska
 w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza siê sytuowanie wbudowanych us³ug o charakterze nieuci¹¿liwym
(nie powoduj¹cych ha³asu, drgañ, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz uci¹¿liwego ruchu pojazdów) a tak¿e wolnostoj¹cych gara¿y
Zasady infrastruktury technicznej:
 woda z ujêæ w³asnych lub studni i hydroforni lokalnych
 odprowadzenie cieków sanitarnych do zbiorników
szczelnych wywo¿onych do oczyszczalni cieków w
Dziemianach lub minioczyszczalnie indywidualne
 odprowadzenie wód opadowych do studzienek ch³onnych w granicach w³asnych dzia³ek, a z modernizowanej drogi Kd1 (na czêci dzia³ek 625/9 i 625/14) do studzienek ch³onnych poprzez ³apacze b³ota i piasku oraz
separatory t³uszczu i oleju
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ sieci¹ kablow¹ na
warunkach okrelonych przez dostawcê energii
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 odpady sta³e selekcjonowane i gromadzone w pojemniki asortymentowe do zagospodarowania przez wyspecjalizowane przedsiêbiorstwo
 ogrzewanie indywidualne z zastosowaniem ró¿nych
noników energii z wy³¹czeniem wêgla i koksu.
Warunki szczególne:
 teren wolny od zabudowy 30 m od granicy lasu (za
wyj¹tkiem zabudowy na dzia³ce geod. nr 625/9  gdzie
z uwagi na kontynuacjê istniej¹cej zabudowy wsi dopuszczono zabudowê w odleg³oci 10 m od granicy
lasu)
 zabudowa i zagospodarowanie terenu musi byæ zgodne z przepisami Rozporz¹dzenia Nr 11/98 Wojewody
Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r. w sprawie ochrony krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Gd. Nr 59 z 1998 r. poz.
294)
 obligatoryjne jest wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej na terenach wskazanych na rysunkach planów
 istniej¹ce stawy podlegaj¹ ochronie.
§2
Stawka procentowa do naliczania op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu:
 ustala siê op³atê w wysokoci 30% od powiêkszonej wartoci.
§3
Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y s¹ rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi:
Dziemianyobejmuj¹ce dzia³ki geod. nr 232/34 i nr 232/35
obejmuj¹ce dzia³ki geod nr 191/6 i nr 191/7, obejmuj¹ce
czêæ dz. geod. nr 240/4, obejmuj¹ce dzia³kê geod. nr
243/4
Piechowice obejmuj¹ce dzia³kê geod. nr 23/1
Raduñ obejmuj¹ce czêæ dz. geod. nr 257/4
Schodno obejmuj¹ce dzia³kê geod. nr 34/18
P³êsy obejmuj¹ce dzia³kê geod. nr 44/1 obejmuj¹ce
dzia³kê geod. nr 46/1
Trzebuñ obejmuj¹ce czêæ dz. geod. nr 625/14 i dz.
geod. nr 625/9 obejmuj¹ce dzia³kê geod. nr 120/14
obejmuj¹ce czêæ dz. geod. nr 408/12
Na rysunkach planów oznaczono:
a) granice opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania terenu,
c) linie podzia³u na dzia³ki,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) rodzaje zabudowy,
f) linie rozgraniczaj¹ce ulice i drogi oraz ich rodzaje.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Dziemiany do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Dziemianach.
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych ustalenia planów i wy-

dawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów  na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku wymienionego w § 5 planu  zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ Uchwa³¹.
§5
Na obszarach okrelonych granicami niniejszych planów traci moc miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dziemiany zatwierdzony
Uchwa³¹ Nr XI/41/91 Rady Gminy Dziemiany z dnia 15 lutego 1991 r. (og³oszony w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 9, poz. 82
z pón. zm.).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

506
UCHWA£A Nr XXVI/427/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za wodê pobran¹ z urz¹dzeñ
zaopatrzenia w wodê i za cieki wprowadzone do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 zm. Nr 106, poz. 679, Nr 121,
poz. 770 z 1998 r. Nr 106, poz. 668) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
1. Ustaliæ cenê 1 metra szeciennego cieków odprowadzanych do gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych
w wysokoci 2,52 z³ + podatek VAT.
2. Ustaliæ cenê 1 metra szeciennego wody dla wszystkich odbiorców korzystaj¹cych z gminnej sieci wodoci¹gowej w wysokoci 1,59 z³ + podatek VAT.
3. Zasady i sposób naliczania op³at z uwzglêdnieniem
kosztów eksploatacyjnych oraz udzia³u ludnoci w
kosztach budowy tych urz¹dzeñ okreli Zarz¹d Gminy.
4. Powy¿sze ceny bêd¹ obowi¹zywaæ od dnia 1 stycznia 2002 roku.
5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
i Gminnemu Zak³adowi Gospodarki Komunalnej, który jest uprawniony do zawierania umów o dostawê
wody i odprowadzanie cieków.
6. Traci moc Uchwa³a Nr XVII/285/2000 Rady Gminy w
Chojnicach z dnia 15 grudnia 2000 roku, w sprawie:
ustalenia op³at za wodê pobran¹ z urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i za cieki wprowadzone do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
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7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

507
UCHWA£A Nr XXXIX/302/2001
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za dostarczon¹
wodê i oczyszczenie cieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze
zmianami) Rada Miejska na wniosek Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji  Spó³ki z o.o. w Krynicy Morskiej uchwala, co nastêpuje:
§1
m3

1. Ustala siê cenê 1
dostarczenia wody i 1 m3 oczyszczania cieków na 2002 rok w nastêpuj¹cych wysokociach:
Dostarczenie wody:
Gospodarstwa domowe  2,60 z³ za 1 m3 + 7% VAT
Pozostali odbiorcy  3,65 z³ za 1 m3 + 7% VAT
Oczyszczanie cieków:
Gospodarstwa domowe  2,60 z³ za 1 m3 + 7% VAT
Pozostali odbiorcy  3,31 z³ za 1 m3 + 7% VAT
cieki dowo¿one  3,65 z³ za 1 m3 + 7% VAT
§2
Op³aty, o których mowa w § 1 obowi¹zuj¹ od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Zarz¹du PWiK Spó³ki z o.o. w Krynicy Morskiej
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UCHWA£A Nr 315/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdañski.
Na podstawie art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón.
zm.) oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014 i 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
uchwala siê co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdañski obowi¹zuj¹cy do koñca
2002 r. stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy w Nowym Dworze Gdañskim.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr 316/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 21 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie szczegó³owych zasad
wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz
art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.) uchwala siê co
nastêpuje:

2) stadionu Klubu Sportowego ¯u³awy tylko w przypadku organizowania imprez (z wy³¹czniem imprez organizowanych dla dzieci i m³odzie¿y),
3) na terenach wiejskich wy³¹cznie w miejscach organizowanych do¿ynek i innych imprez lokalnych, z wy³¹czeniem imprez organizowanych dla dzieci i m³odzie¿y.
 w dziale II w pkt 3 skrela siê wyrazy Komisji Porz¹dku Publicznego i Spraw Obywatelskich przy Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim, a w to
miejsce wpisuje siê Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na obszar dzia³ania
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

§1
W uchwale Nr 236/XXXV/97 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W za³¹czniku do uchwa³y:
 w dziale I dopisuje siê pkt 9 i 10 w brzmieniu:
9. Zasady wydawania zezwoleñ jednorazowych.
Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego powinien zawieraæ:
1) imiê i nazwisko lub nazwê przedsiêbiorcy,
2) adres zamieszkania lub siedzibê,
3) miejsce sprzeda¿y alkoholu,
4) dni sprzeda¿y i godziny,
5) okrelenie rodzajów napojów alkoholowych.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub aktualny wypis z w³aciwego rejestru przedsiêbiorców oraz
kserokopie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych  nie dotyczy przedsiêbiorców posiadaj¹cych
wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej i zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych wydany przez
Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski,
2) zgodê w³aciciela terenu lub obiektu na sprzeda¿ napojów alkoholowych w czasie organizowania imprezy.
10. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu
mo¿e odbywaæ siê na imprezach na otwartym powietrzu i za zezwoleniem na terenie;
1) placu i terenach zielonych przy ¯u³awskim Orodku Kultury i w obrêbie ulic; W¹skiej, Sikorskiego
do skrzy¿owania z ulic¹ Wejhera, Wejhera do
skrzy¿owania z ulic¹ Kopernika i Kopernika do
skrzy¿owania z ulic¹ W¹sk¹ (z wy³¹czeniem imprez organizowanych dla dzieci i m³odzie¿y) w/g
za³¹czonej mapy terenu stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y,
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UCHWA£A Nr 320 /XXXVI/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu dla najmu lokali mieszkalnych w ¯u³awskim Towarzystwie Budownictwa Spo³ecznego spó³ka z o. o w Nowym Dworze Gdañskim.
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 26 padziernika
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 133, poz. 654 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 9, art. 29 i
art. 38 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego w oparciu o postanowienia Uchwa³y
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim Nr 113/XVI/99
z 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad ustalania stawek
czynszu regulowanego i czynszu socjalnego uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê bazow¹ czynszu dla potrzeb najmu
lokali mieszkalnych w ¯u³awskim TBS, wybudowanych
przy udziale kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, na rok 2002 w wysokoci 3,95 z³/m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu mieszkalnego.
§2
Wysokoæ czynszu najmu wyliczona w oparciu o stawkê bazow¹ okrelon¹ w § 1 nie mo¿e przekroczyæ rocznie
4% wartoci aktualnego wskanika wartoci odtworzeniowej 1 m2 powierzchni u¿ytkowej mieszkania, ustalanego przez Wojewodê dla powiatu nowodworskiego.
§3
Ustala siê stawkê bazow¹ czynszu na 2002 r., dla po-
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Poz. 510, 511, 512

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

trzeb najmu lokali mieszkalnych w ¯u³awskim TBS op³acaj¹cych do 31 grudnia 2001 r. czynsz regulowany, w wysokoci:
 od 1 stycznia 2002 r. do 30 czerwca 2002 r. w wysokoci 2,93 z³/m2,
 od 1 lipca 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. w wysokoci
3,01 z³/m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego.

§ 3 otrzymuje brzmienie:
1. Op³atê targow¹ uiszcza siê w dniu pobrania lub miesiêcznie z góry w formie wykupu abonamentu w wysokoci iloczynu op³aty dziennej i iloci dni.
Wysokoæ abonamentu miesiêcznego nie mo¿e przekroczyæ dwudziestokrotnej op³aty dziennej.
2. Stawka op³aty targowej okrelona w § 1 nie mo¿e przekroczyæ 560,17 z³ dziennie.

§4

§2

Wysokoæ czynszu najmu wyliczona w oparciu o stawki
bazowe okrelone w § 3 nie mo¿e przekroczyæ rocznie
3% wartoci aktualnego wskanika wartoci odtworzeniowej 1 m2 powierzchni u¿ytkowej mieszkania, ustalanego przez Wojewodê dla powiatu nowodworskiego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§5
Wysokoæ czynszu socjalnego ustala siê w wysokoci
50% stawki bazowej okrelonej w § 3.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê ¯u³awskiemu Towarzystwu Budownictwa Spo³ecznego spó³ka z o.o. w Nowym Dworze Gdañskim.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki
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UCHWA£A Nr 321/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 21 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca w sprawie okrelenia dziennych stawek
op³aty targowej, sposobu jej poboru inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso na terenie
miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski.
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 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz
art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z 1991 r. z pón. zm.) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z z dnia 18 padziernika 2001 r.
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 306/XXXV/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty targowej, sposobu jej poboru inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Nowy
Dwór Gd. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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UCHWA£A Nr 322/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 21 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym
podatku na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014 i 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz
art. 10 pkt 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 1991 r. z pón. zm.) Rada Miejska w Nowym
Dworze Gdañskim uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 304/XXXV/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gd. z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie:
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na terenie miasta i
gminy Nowy Dwór Gdañski wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. W § 1:
 pkt 2 lit. c kwotê 2.000 zastêpuje siê kwot¹ 2.200,
 pkt 4 lit. c kwotê 2.000 zastêpuje siê kwot¹ 2.210,
 pkt 6 lit. d kwotê 1.200 zastêpuje siê kwot¹ 1.480,
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkó³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 512, 513, 514, 515
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki
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UCHWA£A Nr XXX /183/ 2001
Rady Powiatu S³upskiego
z dnia 31 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie s³upskim.
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 42 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 z pón. zm.), art. 5 ust. 5a i art. 17 ust. 5
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 2 ust. 3 i art.
10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96
z pón. zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie S³upskim rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ od 1 wrzenia 2002 r., zgodnie z za³¹cznikiem do
niniejszej uchwa³y.

 liceum profilowane,
 technikum.
4. Zespó³ Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie z siedzib¹ w Warcinie, 77-230 Kêpice:
 liceum ogólnokszta³c¹ce,
 liceum profilowane,
 technikum.
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UCHWA£A Nr XXXIX/245/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 19 luty 2002 r.
w sprawie ustalenia op³at za wodê.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, art. 40 ust. 2 pkt 4
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.), art. 4 ust. 1 pkt
1 i 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. poz. 43 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
Traci moc punkt 1 w § 1 Uchwa³y Rady Gminy XXXVII/
236/01 z dnia 18 grudnia 2001 r. w czêci dotycz¹cej stawki
op³aty za dostarczon¹ wodê.
§2
Ustala siê op³atê za dostarczon¹ wodê na terenie Gminy Czarna D¹brówka  1,47 z³/m3 brutto.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski

Przewodnicz¹cy Rady
T. Wszó³kowski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Rady Powiatu
Nr XXX/183/2001
z dnia 31 grudnia 2001 r.
PLAN SIECI PUBLICZNYCH
SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH
OD DNIA 1 WRZENIA 2002 ROKU
PROWADZONYCH
PRZEZ RADÊ POWIATU S£UPSKIEGO
1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Ustce z siedzib¹ w Ustce
ul.Bursztynowa 12.
2. Zespó³ Szkó³ Technicznych w Ustce z siedzib¹ w Ustce
ul. Dar³owska 3b:
 zasadnicza szko³a zawodowa,
 liceum profilowane,
 technikum.
3. Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku z siedzib¹
w S³upsku ul. Szczeciñska 36:
 zasadnicza szko³a zawodowa,
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UCHWA£A Nr XXXIX/248/2002
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków, przeznaczonych na wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy w odniesieniu do pomocy w do¿ywianiu
uczniów na rok 2002.
Na podstawie art. 34 ust. 5 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414
z dnia 28 maja 1998 r. z pón. zm.) Rada Gminy Czarna
D¹brówka ustala, co nastêpuje:
§1
W przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy o pomocy spo³ecznej wydatki poniesione na pomoc w formie do¿ywiania uczniów podlegaj¹ zwrotowi
w ca³oci od wiadczeniobiorcy.
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Poz. 515, 516
§2

Ustala siê comiesiêczny termin zwrotu wydatków od
wiadczeniobiorców.
§3
W przypadkach szczególnych, zw³aszcza je¿eli ¿¹danie
zwrotu wydatków na udzielone wiadczenie w ca³oci
stanowi³oby dla osoby nadmierne obci¹¿enie lub te¿ niweczy³oby skutki udzielonej pomocy, kierownik GOPS na
wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania takiego zwrotu.
§4

3.

4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Czarnej D¹brówce.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski
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UCHWA£A Nr XXXIX/249/2002
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 19 lutego 2002 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXXVII/237/2001 Rady Gminy
w Czarnej D¹brówce z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Czarnej D¹brówce na rok
2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41, 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 41 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ pkt 4 w za³¹czniku do Uchwa³y
Nr XXXVII/237/2001 Rady Gminy Czarna D¹brówka z dnia
18 grudnia 2001 GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2002, który przyjmuje nowe brzmienie w nastêpuj¹cy sposób:
4. USTALENIE SZCZEGÓ£OWYCH ZASAD WYDAWANIA
I COFANIA ZEZWOLEÑ NA PROWADZENIE SPRZEDA¯Y NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZOYCH
DO SPO¯YCIA NA MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM
SPRZEDA¯Y ORAZ KONTROLÊ PRZESTRZEGANIA
ZASAD OBROTU TYMI NAPOJAMI
I. Zasady wydawania zezwoleñ
1. Wnioski o wydanie zezwoleñ na sprzeda¿/podawanie
napojów alkoholowych sk³ada siê w Urzêdzie Gminy.
2. Wniosek powinien zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
a) imiê i nazwisko, adres, nazwê i siedzibê firmy,
b) adres punktu sprzeda¿y detalicznej lub zak³adu gastronomicznego,

5.
6.

7.
8.
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c) okrelenie rodzaju napojów alkoholowych:
A  napoje alkoholowe do 4,5% oraz piwo,
B  powy¿ej 4,5% do 18% zawartoci alkoholu,
C  powy¿ej 18% zawartoci alkoholu,
d) podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania
podmiotu gospodarczego.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
a) wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, lub aktualny odpis w³aciwego rejestru,
b) tytu³ prawny do lokalu,
c) pozytywn¹ opiniê sanitarn¹- w przypadku zak³adu
gastronomicznego.
W oparciu o otrzymany wniosek pracownik Urzêdu
Gminy przeprowadza wizjê we wspomnianym miejscu
sprzeda¿y, pod katem zgodnoci usytuowania punktu
i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych przez Radê Gminy i sporz¹dza protokó³ z wizji.
Zebrany materia³ po zaopiniowaniu przez Zarz¹d Gminy jest zwracany Wójtowi celem wydania lub odmowy
wydania zezwolenia.
Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y wydaje siê na okres nie krótszy ni¿ 2 lata, za zezwolenie
na sprzeda¿ tych¿e napojów w miejscu sprzeda¿y wydaje siê na okres 4 lat.
Druk zezwolenia (zezwoleñ) powinien zostaæ umieszczony w miejscu sprzeda¿y napojów alkoholowych na
widocznym miejscu.
Na odwrocie zezwolenia winno byæ umieszczone pouczenie uwzglêdniaj¹ce:
a) warunki obrotu napojami alkoholowymi okrelone w art. 13, 15 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
b) zasady cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych okrelonych a art.18 ust. 8 pkt 1-5 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi,
c) zasady wygasania zezwoleñ okrelonych w art. 18
ust. 8 pkt 1-5 ustawy o wychowaniu w trzewoci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
d) przepisy karne okrelone w art. 43, 431  45 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi,
e) wysokoæ pierwszej op³aty za zezwolenia pobieranej w dniu wydania zezwolenia, oraz informacjê o
nastêpnych op³atach wnoszonych do 31 stycznia
ka¿dego roku objêtym zezwoleniem.
W/w op³ata jest wnoszona do kasy Urzêdu Gminy lub
konto gminy w ca³oci bez mo¿liwoci rozk³adania na
raty.
I a. Zasady wydawania zezwoleñ jednorazowych
w wietle art. 181 ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi

Zezwolenie jednorazowe na sprzeda¿/podawanie napojów alkoholowych na organizowanie imprez wydaje siê
przedsiêbiorcom posiadaj¹cych zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej na okres do 2 dni.
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia winien
zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
a) imiê i nazwisko, adres, nazwê i siedzibê firmy,
b) adres i miejsce organizowania imprezy na której ma
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byæ prowadzona sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych,
c) okrelenie rodzajów napojów alkoholowych,
d) datê i godzinê sprzeda¿y/podawania napojów alkoholowych,
e) datê i nr posiadanego zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y,
f) numer i datê wydania zawiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub aktualny odpis rejestru dot. spó³ek z o.o.,
g) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.
Dalsze procedury za³atwienia wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia s¹ takie same jak przy zezwoleniu sta³ym.
II. Zasady cofania zezwolenia
1. Zezwolenie cofa siê, jeli zachodz¹ przes³anki okrelone w art. 18 ust. 6 pkt 1-6 ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi i zosta³y
potwierdzone jednym z ni¿ej wymienionych dokumentów:
a) protokó³em Policji,
b) protokó³em kontroli dokonanej przez Urz¹d Gminy
lub Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie,
c) protokó³em w³aciwego organu kontroli pañstwowej np. Pañstwowej Inspekcji Handlowej, Urzêdu
Kontroli Skarbowej,
d) zeznaniem co najmniej 3 wiadków w z³o¿onym postêpowaniu administracyjnym.
2. W postêpowaniu administracyjnym przy cofaniu zezwolenia nale¿y uwzglêdniæ:
a) wyniki przeprowadzonej kontroli,
b) potwierdzenia dwukrotnego udokumentowania potwierdzaj¹cych siê przypadków nie przestrzegania
przepisów ustawy o wychowaniu w trzewoci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, o których mowa w
art.art.13 i 15 oraz art.18 ust. 6 pkt 2 i 4.
3. Przed wydaniem decyzji o cofniêciu zezwolenia w przypadkach o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu Alkoholizmowi, zasiêga siê opinii Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Opinia tego organu kolegialnego ma postaæ postanowienia wydanego na podstawie art.106 KPA. Postanowienie w tej sprawie podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
Komisji bior¹cy udzia³ w wydawaniu postanowienia.
Od postanowienia Komisji s³u¿y prawo wniesienia za¿alenia do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za
porednictwem Przewodnicz¹cego Zarz¹du. Jeli strona siê nie odwo³a w terminie 7 dni, to Wójt Gminy przygotowuje decyzjê w sprawie cofniêcia zezwolenia/eñ/.
Wójt Gminy w wietle art.10 ust. 1 KPA umo¿liwia stronie zapoznania siê z ca³oci¹ zebranych dowodów w
sprawie. Po podpisaniu decyzji jest ona dorêczona stronie. Od decyzji cofaj¹cej zezwolenie stronie s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego.

III. Kontrola podmiotów gospodarczych
prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alkoholowych
1. Kontroli podlegaj¹ wszystkie podmioty gospodarcze
prowadz¹ce sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu jak i poza
miejscem sprzeda¿y.
2. Kontrole przeprowadzaj¹:
a) upowa¿niony przez Wójta Gminy pracownik Urzêdu
Gminy,
b) cz³onkowie Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie.
3. Zakres kontroli:
a) zgodnoæ prowadzonej sprzeda¿y napojów alkoholowych z aktualnie wa¿nym zezwoleniem /niami/,
b) przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
c) przestrzeganie zasad i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych w uchwa³ach Rady Gminy,
4. Kontrole punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych,
których zakres okrelono w pkt 3 przeprowadzone s¹
co najmniej przez 2 osoby, bez uprzedniego powiadomienia kontrolowanego.
5. Osoby upowa¿nione do dokonywania kontroli maj¹
prawo do:
a) wstêpu na teren nieruchomoci, obiektu lokalu lub
ich czêci, gdzie prowadzona jest sprzeda¿ napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach w
jakich prowadzona jest dzia³alnoæ,
b) ¿¹danie pisemnych lub ustnych wyjanieñ oraz zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
6. Kontroli w przypadkach okrelonych w pkt 3 dokonuje
siê w obecnoci kontrolowanego, osoby zastêpuj¹cej
kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.
7. Z przeprowadzonej kontroli zespó³ sporz¹dza protokó³, który wraz z wnioskiem niezw³ocznie przekazuje
do organu wydaj¹cego zezwolenie.
8. Na podstawie wyników kontroli, organ wydaj¹cy zezwolenie wzywa podmiot gospodarczy do usuniêcia
stwierdzonych uchybieñ w wyznaczonym terminie, o
ile nie s¹ one podstawa do cofniêcia zezwolenia, lub
wszczêcia postêpowania o cofniêcia zezwolenia lub podejmuje inne dzia³anie przewidziane prawem.
9. Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wezwania do usuniêcia uchybieñ przesy³a
do organu wydaj¹cego zezwolenie informacje o wykonaniu zaleceñ.
§2
Pozosta³e zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych pozostaj¹ bez
zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski
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UCHWA£A Nr XLIV/656/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Rumi na 2002
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 3 i 4 ustawy z
dnia 16 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. z 1998 r.
Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r., Nr 95, poz.
1041, z 2001 r. Nr 55, poz. 574, Nr 39, poz. 459 oraz Nr
145, poz.1623), art. 109, 110, 112, 116, 117, 118, 124, 128
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1999 r., Nr 38, poz.
260, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255
z 2000 r., Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz.
961, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 116 i Nr 125 poz. 1368),
Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta Rumi w 2002 r. w
wysokoci
51 832 646 z³
w tym:
a) z podatków i op³at lokalnych
10 701.542 z³
b) z mienia komunalnego
2.923 411 z³
c) z udzia³u Gminy w podatku dochodowym
11.645.000 z³
d) z subwencji
18.168.384 z³
e) z dotacji na zadania zlecone
2.616.408 z³
f) z dotacji na zadania w³asne
417.548 z³
g) z dotacji powiatu na zadania powierzone 937.474 z³
h) z innych dotacji
1.469.716 z³
i) z pozosta³ych wp³ywów
2.953.163 z³
w tym:
z op³at za zezwolenia alkoholowe
430.000 z³
2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta Rumi w 2002 r. w
wysokoci
50.365.241 z³
w tym:
a) wydatki bie¿¹ce na zadania zlecone
2.616.408 z³
z tego: wynagrodzenia
328 700 z³
pochodne
355 100 z³
pozosta³e wydatki
1.932.608 z³
b) wydatki bie¿¹ce na zadania w³asne i powierzone
36.664.885 z³
z tego: wynagrodzenia
18.969.522 z³
pochodne
3.926.657 z³
dotacje
2.085.262 z³
pozosta³e
11.683.444 z³
w tym:
na profilaktykê przeciw alkoholow¹
430.000 z³
c) obs³uga d³ugu publicznego (odsetki) 1.793.278 z³
d) wydatki maj¹tkowe
9.290.670 z³
z tego:
 wydatki inwestycyjne
8.751.470 z³
 udzia³y maj¹tkowe
539.200 z³
§2
1. Szczegó³owy podzia³ dochodów na dzia³y, rozdzia³y i
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paragrafy zawiera tabela stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y*.
2. Szczegó³owy podzia³ wydatków na grupy i podgrupy
zawiera tabela stanowi¹ca za³¹cznik nr 2 do uchwa³y*.
3. Plan finansowy zadañ zleconych Gminie Rumia w podziale na dochody i wydatki zawarto w tabeli stanowi¹cej za³¹cznik nr 3 do uchwa³y*.
§3
1. Wykaz wydatków inwestycyjnych Gminy Rumia w 2002
roku zawiera tabela, stanowi¹ca za³¹cznik nr 4 do
uchwa³y*.
2. Wykaz inwestycji wieloletnich Gminy Rumia w latach
2002  2005 zawiera tabela, stanowi¹ca za³¹cznik nr 5
do uchwa³y*.
§4
Ustala siê przychody i wydatki gminnych zak³adów bud¿etowych oraz rodków specjalnych jednostek bud¿etowych na 2002 rok w sposób okrelony w tabeli, stanowi¹cej za³¹cznik 6 i 7 do uchwa³y*.
§5
Ustala siê prognozê sp³aty d³ugu Gminy Rumia okrelon¹ w tabeli stanowi¹cej za³¹cznik nr 8 do Uchwa³y*.
§6
Ustala siê dochody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska na 2002 rok w sposób okrelony w
tabeli stanowi¹cej za³¹cznik nr 9 do uchwa³y*.
§7
1. Ustala siê przychody bud¿etu miasta Rumi na 2002 rok
w wysokoci
2 365 395 z³
w tym:
 po¿yczki z NFO i GW
1 361 000 z³
 wolne rodki
1 004 395 z³
2. Ustala siê rozchody bud¿etu miasta Rumi na 2002 rok
w wysokoci
3 832 800 z³
w tym:
sp³ata kredytów i po¿yczek
3.832.800 z³
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do dokonywania przesuniêæ w wydatkach bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami i
paragrafami w ramach dzia³u.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek
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UCHWA£A Nr XLIV/665/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 lutego 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XLI/609/2001 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nie publikuje siê.
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Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591), w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 2) i ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733) oraz art. art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej
(t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr
117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118; z 1999 r. Nr 20, poz.
170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 238; z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194) Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XLI/609/2001 Rady Miejskiej Rumi w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 14 ust. 1. Wnioski o przyznanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego, wg wzoru okrelonego przez
Zarz¹d Miasta, sk³adane s¹ w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony rodowiska.
Wnioski osób, które nie spe³niaj¹ warunków okrelonych w §§ 3 i 5 niniejszej uchwa³y, zostaj¹ za³atwione odmownie.
2. W § 15 dodaje siê pkt 6 o treci:
,,6. Osoby, o których mowa w § 17.
3. § 17 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
,,§ 17 ust. 1. Dopuszcza siê zamianê lokali pomiêdzy
najemcami lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamianê pomiêdzy tymi
najemcami a osobami posiadaj¹cymi tytu³ prawny
do lokali w innych zasobach, za zgod¹ Zarz¹du Miasta.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków o zamianê lokali Zarz¹d Miasta uwzglêdnia warunki mieszkaniowe i
materialne oraz stan maj¹tkowy stron, a tak¿e racjonalne wykorzystanie posiadanego zasobu
mieszkaniowego, przy czym osoba, z któr¹ w
wyniku dokonanej zamiany ma byæ zawarta umowa najmu na lokal z mieszkaniowego zasobu
gminy nie musi spe³niaæ kryteriów okrelonych
w § 3 i § 5 niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

519
UCHWA£A Nr XXXI/313/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.

poz. 84) i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXIX/283/01 z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) skrela siê w § 1 lit. c i lit. d.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

520
UCHWA£A Nr XXXI/315/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulic w Kinicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaæ nastêpuj¹ce nazwy ulicom w Kinicach (za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y  mapa)*):
1) Lena  od dzia³ki nr 624 w kierunku na po³udnie
do dzia³ki nr 645,
2) Zielona  od dzia³ki nr 625 w kierunku na zachód
do dzia³ki nr 609,
3) G³ówna  od dzia³ki nr 633/2 w kierunku na wschód
do dzia³ki nr 638,
4) Górna  od dzia³ki nr 670 w kierunku na wschód,
5) Myliwska  od dzia³ki nr 642/1 w kierunku na po³udnie do dzia³ki nr 645,
6) Sosnowa  od dzia³ki nr 590/6 w kierunku na zachód do dzia³ki nr 584/1,
7) wierkowa  od dzia³ki nr 641 w kierunku na pó³noc do dzia³ki nr 609.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchw¹³a podlega og³oszeniu w drodze obwieszczenia.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 lipca 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIX/283/01.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr XIII/1/2002
Rady Gminy Smo³dzino
z dnia 23 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. c, d, e oraz pkt
10 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 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i 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 z
2001 r. Nr 45, poz. 497) , art. 116, art. 122, art. 124 ust. 1
i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014 z pón. zm.) oraz Uchwa³y Nr IX/29/2001 Rady Gminy Smo³dzino z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu oraz rodzaju i szczegó³owoci
materia³ów informacyjnych do projektu bud¿etu i Uchwa³y Nr X/39/2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 29 wrzenia 2001 r. w sprawie zmiany treci uchwa³y Nr IX/29/
2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 20 sierpnia 2001 r.
w sprawie procedury uchwalania bud¿etu oraz rodzaju i
szczegó³owoci materia³ów informacyjnych do projektu
bud¿etu oraz zakresu informacji o przebiegu jego wykonania za I pó³rocze 2001 r. Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dochody gminy w wysokoci
5.395.496 z³
z tego:
 udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych
i od osób prawnych
294.527 z³
 wp³ywy z op³at za zezwolenia, sprzeda¿ alkoholi
50.000 z³
 pozosta³e dochody w³asne
1.483.908 z³
 subwencja ogólna
2.894.989 z³
 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej zlecone gminie
625.880 z³
 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 41.192 z³
 rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin pozyskane z innych róde³
5.000 z³
Podzia³ dochodów wed³ug róde³ ich pochodzenia zawiera za³¹cznik nr 1 do uchwa³y*.
Podzia³ dochodów wed³ug dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej zawiera za³¹cznik nr 2 do uchwa³y*.
2. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
5.245.496 z³
z tego:
1) wydatki bie¿¹ce:
 wynagrodzenia
2.568.155 z³
 pochodne od wynagrodzeñ
586.886 z³
 dotacje
434.000 z³
 wydatki na przeciwdzia³anie alkoholizmowi
50.000 z³
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce
1.485.955 z³
2) wydatki maj¹tkowe:
 na finansowanie inwestycji
120.500 z³

* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Podzia³ wydatków wg dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 3 do uchwa³y*.
Nadwy¿kê w kwocie 150.000 z³ przeznacza siê na sp³atê
kredytu w Banku Spó³dzielczym w Ustce w kwocie 150.000
z³.
§2
Wyodrêbnia siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci:
 dochody
625.880 z³
 wydatki
625.880 z³
Podzia³ dochodów i wydatków zawiera za³¹cznik nr 4
do uchwa³y*.
§3
Przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych w wysokoci:
 przychody
508.700 z³
 wydatki
508.700 z³
Podzia³ przychodów i wydatków zawiera za³¹cznik nr 5
do uchwa³y*.
§4
Przychody i wydatki funduszy celowych w wysokoci:
 przychody
2.000 z³
 wydatki
3.000 z³
Podzia³ przychodów i wydatków zawiera za³¹cznik nr 6
do uchwa³y*.
§5
Wykaz zadañ inwestycyjnych stanowi za³¹cznik nr 7 do
uchwa³y*.
§6
Wykaz dotacji przyznanych z bud¿etu gminy w wysokoci 434.000 z³ przedstawia za³¹cznik nr 8 do uchwa³y*.
§7
D³ug publiczny przedstawia za³¹cznik nr 9 do uchwa³y*.
§8
Rezerwa ogólna w wysokoci 5.000 z³.
§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie, polegaj¹cych na przeniesieniach wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
do wysokoci 250.000 z³,
3) zaci¹gania d³ugu oraz do sp³at zobowi¹zañ przewidzianych w bud¿ecie do wysokoci 400.000 z³,
4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹

* Za³¹czników Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

522

o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zmianami) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XI /59 /2001 z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci dodaje siê
§§ 1 a, 1 b o nastêpuj¹cej treci:
§ 1 a.

UCHWA£A Nr XIII/8/2002
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 23 marca 2002 r.
w sprawie utraty mocy obowi¹zuj¹cej uchwa³y Nr XI/
48/2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 29 listopada
2001 r. w sprawie op³aty administracyjnej za wpis do
ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz
art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 ze zm.) Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Z dniem 23 stycznia 2002 r. traci moc obowi¹zuj¹ca
uchwa³a Nr XI/48/2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia
29 listopada 2001 r. w sprawie op³aty administracyjnej za
wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

523
UCHWA£A Nr III/12/2002 r.
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XI/59/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok.
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 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz
art. 5, ust. 1 i art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

1. Okrela siê stawkê podatku od nieruchomoci w wysokoci 11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza i lena, w których osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej prowadz¹c dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwiêkszy³y w roku podatkowym
rednioroczne zatrudnienie co najmniej o:
1) 1/2 etatu przeliczeniowego, przy zatrudnieniu od 1
do 10 osób,
2) 1 etat przeliczeniowy, przy zatrudnieniu od 10 do 20
osób,
3) 2 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 20 do
50 osób,
4) 4 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 50 do
100 osób,
5) 8 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu powy¿ej 100 osób,
zatrudniaj¹c osoby uprzednio zarejestrowane w ewidencji organu zatrudnienia jako osoby bezrobotne i
maj¹ce sta³e miejsce zamieszkania na terenie miasta.
2. Okrela siê stawkê podatku od nieruchomoci w wysokoci 8,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza i lena, w których osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej prowadz¹c dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwiêkszy³y w roku podatkowym
rednioroczne zatrudnienie co najmniej o:
1) 1/2 etatu przeliczeniowego, przy zatrudnieniu od 1
do 10 osób,
2) 1 etat przeliczeniowy, przy zatrudnieniu od 10 do 20
osób,
3) 2 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 20 do
50 osób,
4) 4 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 50 do
100 osób,
5) 8 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu powy¿ej 100 osób,
zatrudniaj¹c absolwentów maj¹cych sta³e miejsce zamieszkania na terenie miasta w iloci stanowi¹cej co
najmniej 50% wzrostu zatrudnienia.
3. Zastosowanie stawki okrelonej w ust. 1 nastêpuje na
udokumentowany wniosek podatnika, z³o¿ony w terminie 14 dni po up³ywie roku podatkowego.
§ 1 b.
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci, nieruchomoci lub ich czêci albo obiekty budowlane nie z³¹czone
trwale z gruntem, bêd¹ce w posiadaniu:
1) osób wymienionych w art. 2, ust. 1, pkt 1, 2, 3 i 4
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które w
okresie od wejcia w ¿ycie uchwa³y do 31 grudnia
2002 r. rozpoczn¹ po raz pierwszy dzia³alnoæ gospodarcz¹,

Poz. 523, 524, 525, 526, 527

 1095 

2) osób, które podjê³y dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
2002 r. i by³y zarejestrowane jako bezrobotni w Powiatowym Urzêdzie Pracy w okresie bezporednio
poprzedzaj¹cym podjêcie dzia³alnoci.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie
do koñca roku podatkowego 2002 i nie obejmuje nieruchomoci wynajêtych lub wydzier¿awionych innym
podmiotom gospodarczym.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie
pod warunkiem prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej do koñca 2002 roku. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje zwrotem udzielonych ulg.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

524
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie okrelenia zwolnieñ od op³at za wniosek o
wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
Na podstawie 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. 115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2)
Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od op³at za wniosek o wpis do ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej osoby posiadaj¹ce status absolwenta w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdzia³aniu bezrobociu, jeli rejestruje dzia³alnoæ
po raz pierwszy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28b ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) Rada Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
gminy za 2001 r. udziela siê absolutorium Zarz¹dowi
Gminy.
§2
Informacja z wykonania bud¿etu stanowi za³¹cznik do
uchwa³y*).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Skórski

526
UCHWA£A Nr XXXI/346/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 6 marca 2002 r.
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego, wchodz¹cego
w sk³ad gminnego zasobu nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591) w zwi¹zku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 i z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1998 r. Nr 48, poz. 484, Nr 86, poz. 966, 2000 r.
Nr 6, poz. 70), po zasiêgniêciu opinii swoich komisji, Rada
Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
§1
Przeznacza siê do zbycia w drodze przetargu lokal
mieszkalny po³o¿ony w Tczewie, przy ul. Jod³owej 1a/1.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Tczew.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

527
UCHWA£A Nr XXX/222/2002
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 26 marca 2002 r.

525

w sprawie wprowadzenia dziennej op³aty targowej na
obszarze gminy Liniewo.

UCHWA£A Nr XXX/213/2002
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 26 marca 2002 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 19 ustawy z

w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy.

* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, ze zm.) Rada Gminy w Liniewie
uchwala co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê dzienn¹ op³atê targow¹ od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od 1 pojazdu  8 z³,
2) od 1 stoiska  5 z³,
3) od 1 stoiska z prosiêtami  4 z³.
§2
Traci moc § 4 Uchwa³y Nr XXVII/198/2001 Rady Gminy w Liniewie z dnia 29 listopada 2001 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê zarz¹dowi gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Skórski

529
UCHWA£A Nr XXXI/193/2002
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Mi³oradz na rok
2002.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r.) oraz art. 109, art. 117 i 124 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 w
wysokoci 4.381.720 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Dochody, o których mowa w punkcie 1 obejmuj¹ wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napoi alkoholowych w wysokoci 33.900 z³.
3. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002 w
wysokoci 4.471.720 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
4. Kwota wydatków okrelona w punkcie 3 obejmuje
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych
w wysokoci 47.218 z³.
§2

528
UCHWA£A Nr I/1/02
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr VII/52/01 Rady Gminy
Stary Dzierzgoñ z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i 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 z 2001 r. Nr 45, poz.
497) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala co nastêpuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr VII/52/01 Rady Gminy Stary
Dzierzgoñ z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia
op³aty administracyjnej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Stary Dzierzgoñ.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Steinborn

ród³em pokrycia niedoboru bud¿etu w wysokoci
90.000z³ s¹ wolne rodki.
§3
1. Uchwala siê przychody finansowe bud¿etu gminy na
rok 2002 w wysokoci 190.000z³.
2. Ustala siê rozchody finansowe bud¿etu w wysokoci
100.000z³ na sp³atê po¿yczki zaci¹gniêtej w WFOiGW
w Gdañsku.
3. Plan przychodów i rozchodów finansowych bud¿etu
stanowi za³¹cznik Nr 3*.
§4
Z bud¿etu gminy wyodrêbnia siê i uchwala dochody i
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 374.315z³ zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 4*.
§5
Plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych
i rodków specjalnych stanowi za³¹cznik Nr 5*.
§6
Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§7
Wydatki okrelone w pkt 1 obejmuj¹ dotacje dla jednostek gospodarki pozabud¿etowej w wysokoci 154.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§8
Wydatki inwestycyjne na rok 2002 stanowi za³¹cznik
Nr 8*.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie publikuje siê.
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§9
Ustala siê prognozê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
§ 10

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

Projekt planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych stanowi za³¹cznik Nr 10*.
§ 11
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy Mi³oradz do dokonania
zmian w planie wydatków w rozdzia³ach i paragrafach w
ramach poszczególnych dzia³ów.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
 zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na
bie¿¹ce finansowanie wydatków do kwoty 120.000 z³,
 samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci
100.000 z³.
§ 13
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania d³ugu oraz
sp³at zobowi¹zañ jak w niniejszej uchwale.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga

531
UCHWA£A Nr XXXI/195/2002
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXIX/180/2001 Rady
Gminy Mi³oradz z dnia 22 listopada 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze
zm.) Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1

§ 14

Uchyla siê uchwa³ê nr XXIX/180/2001 Rady Gminy Mi³oradz z dnia 22 listopada 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2002.

§2

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga

530
UCHWA£A Nr XXXI/194/2002
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie zmiany do uchwa³y Nr XXIX/189/2001 z dnia
28 grudnia 2001 r. dotycz¹cej ustalenia wysokoci podatku od nieruchomoci na 2002 r.
Na podstawie art.5 ust. 1 i 2, art.7 ust. 2, art. 20 ust. 1 i
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444,
z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz.704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z
2000 r. Nr 105, poz. 1115, z 2001 r. Nr 125, poz. 1375)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Mi³oradz Nr XXX/189/2001 z
dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian do uchwa³y
Nr XXIX/181/2001 w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatkowych podatku od nieruchomoci na 2002 r.
skrela siê w ca³oci § 2 i 3 i nadaje im siê nowe brzmienie:
§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
* Za³¹czników Nr 9, 10 nie publikuje siê.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga

532
UCHWA£A Nr XXXIV/241/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 27 marca 2002 r.
o zmianie Uchwa³y Nr XXX/214/2001 Rady Gminy w
Gardei z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe,
ustalenia wysokoci stawek op³aty, terminów p³atnoci oraz sposobu jej poboru, zmienionej Uchwa³¹
Nr XXXIII/234/2002 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 lutego 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 18 i 19 pkt 1, lit.  c  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.
1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371)
oraz § 1 pkt 4, lit. c  rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Gardei
uchwala , co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XXX/214/2001 Rady Gminy w Gardei z
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dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe, ustalenia wysokoci stawek op³aty, terminów p³atnoci oraz sposobu
jej poboru w § 2 skrela siê w ca³oci punkt 2 i 3.
§2
Pozosta³a treæ zmienionej uchwa³y zostaje bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

1. Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w wysokoci 1.187.610,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do Uchwa³y*.
2. Wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu w
kwocie 63.000,-z³.
3. Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadania wspólnego realizowanego ze Starostwem Powiatowym w kwocie
72.600,-z³ zgodnie z za³. Nr 1*.
§3
Wydatki okrelone w § 1 ust. 2 obejmuj¹ miêdzy innymi:
1. Wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w kwocie
1.187.610,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do Uchwa³y*.
2. Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 63.000,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do Uchwa³y*.
3. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadania wspólnego realizowanego w drodze porozumienia ze Starostwem
Powiatowym w kwocie 72.600.-z³ zgodnie z za³.
Nr 2*.
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§4

UCHWA£A Nr XXXV/215/02
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 27 marca 2002 r.

1. Ustala siê plan przychodów i wydatków dla zak³adów
bud¿etowych i rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do Uchwa³y*.
2. Ustala siê zakres i kwoty dotacji zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 4 do Uchwa³y*.

w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) art. 22 ust. 4, art. 69
ust. 4 pkt 1 lit. d, art. 109, art. 112, art. 117 ust. 1 i 2,
art.118 ust. 1 i 2, art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pó¿n. zm.), art. 79 ust 1a i b ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z pó¿n. zm.), art. 28 ust. 3 w zwi¹zku z
art. 32 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z pó¿n. zm.) oraz art. 88 h ust. 3
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z pón.
zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy Dzierzgoñ na rok
2002 w wysokoci 15.625.357,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do Uchwa³y*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy Dzierzgoñ na rok
2002 w wysokoci 14.872.188.,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do Uchwa³y*.
3. Ustala siê rozchody bud¿etowe w kwocie 753.169,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do Uchwa³y*.
4. Nadwy¿kê w kwocie 753.169,- z³ przeznacza siê na sp³atê rat po¿yczek i kredytów zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.

§5
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do zaci¹gania zobowi¹zañ i sp³aty zobowi¹zañ do kwoty 1.000.000,-z³ oraz
kredytów i po¿yczek krótkoterminowych na pokrycie
wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu
bud¿etu gminy Dzierzgoñ do kwoty 400.000,-z³.
2. Prognoza kwoty d³ugu Gminy Dzierzgoñ stanowi za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y*.
§6
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do dokonywania zmian
w planie wydatków bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami i
paragrafami w ramach danego dzia³u.
§7
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w/g za³¹cznika Nr 7 do Uchwa³y*.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
H. Po³om

§2
Dochody okrelone w § 1 ust. 1 obejmuj¹ miêdzy innymi:
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr XXXV/218/2002
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 27 marca 2002 r.

OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXVI/158/2001 Rady
Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia op³at za czynnoci urzêdowe.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Damnica w okrêgu wyborczym Nr 4 przeprowadzonych
w dniu 24 marca 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w zwi¹zku z art. 88a ust. 1 i 4
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 178, z 2000 r. Nr 86,
poz. 958 i Nr 14, poz. 193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643 i z
2002 r. Nr 1, poz. 2) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1 Uchwa³y Nr XXVI/158/2001 Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu z dnia 26 lutego 2001 r. skrela siê pkt od 1
do pkt 4.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Dzierzgoniu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
H. Po³om

1. Na dzieñ 24 marca 2002 r. zosta³y zarz¹dzone wybory
uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Damnica w okrêgu wyborczym Nr 4.
2. Wybory odby³y siê.
3. W okrêgu wyborczym nie przeprowadzono g³osowania, poniewa¿ zosta³ zarejestrowany tylko jeden kandydat na radnego.
4. Gminna Komisja Wyborcza w Damnicy w dniu 24 marca 2002 r. sporz¹dzi³a protokó³ z obsadzenia mandatu
radnego bez g³osowania i za wybranego na radnego
w okrêgu wyborczym Nr 4 uzna³a zarejestrowanego
kandydata KOSTRZEWA Teresê z listy KOMITETU WYBORCZEGO D¥BRÓWKA.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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