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UCHWA£A Nr XXX/485/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki 320/13 obr. Kartuzy
 Burchardztwo, gm. Kartuzy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085) oraz w zwi¹zku z art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w Kartuzach uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rada Narodowa Miasta i Gminy Kartuzy z dnia
22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z 1990 r.),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Obszar dzia³ki nr 320/13 obr. Kartuzy-Burchardztwo, o
powierzchni 1,6675 ha, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy na funkcjê upraw rolnych, przeznacza siê aktualnie na funkcjê:
Zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych (oznaczenie w za³¹czniku graficznym MN,U)
§2
1. SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1) zabudowa mieszkaniowa jest funkcj¹ dominuj¹c¹,
us³ugi nieuci¹¿liwe nie mog¹ przekraczaæ 50% powierzchni u¿ytkowej budynków. Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w osobnym, wolnostoj¹cym budynku lub na parterze budynku mieszkalnego
2) minimalna powierzchnia dzia³ek 1000 m2, dopuszcza siê pokrycie dzia³ki zabudow¹ nie przekraczaj¹ce 60%;
3) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych;
4) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej dróg dojazdowych KS i KW1,
z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
6) linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej o nr ew. 320/12, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
7) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków mieszkalnych (kalenicy)  maksymalnie 10,0 m;
8) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego (kalenicy) 
maksymalnie 6,0 m;
9) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
10) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
11) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + pod-
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dasze u¿ytkowe,
12) budynek mieszkalno-us³ugowy powinien byæ sytuowany kalenic¹ dachu równolegle do krawêdzi
jezdni, oprócz budynków znajduj¹cych siê w naro¿nikach,
13) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, symetryczne,
14) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie 210, maksymalnie 450,
15) pokrycia dachów dachówk¹ lub materia³ami dachówko-podobnymi w odcieniach br¹zu lub czerwieni.
2. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu istniej¹c¹ drogê dojazdow¹ gminn¹ o nr ew. 320/12 oraz
projektowane o wymiarach:
a) drogê wewnêtrzn¹ KW1 zakoñczona placem nawrotowym o szerokoci 8,0 w liniach rozgraniczaj¹cych, droga po wydzieleniu nie przechodzi na
w³asnoæ gminy,
b) poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej  KS o
szerokoci 5,0 m,
2) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania  lokalizacja miejsc postojowych wynikaj¹cych z projektowanych inwestycji w obrêbie dzia³ek w³asnych.
3. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej; dla cieków technologicznych
nale¿y przewidzieæ na terenie posesji punkt kontroli
cieków;
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni nieutwardzonych  powierzchniowo w granicach dzia³ek;
b) z dróg i placów nawrotowych  po podczyszczeniu
w separatorach ropopochodnych i piasku, powierzchniowo do gruntu w obrêbie w³asnej dzia³ki,
4) zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowniczej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej,
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
5) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach
wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
7) usuwanie odpadów sta³ych:
a) nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych,
b) odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych,
c) odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne,
d) odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne
komunalne przedsiêbiorstwo,
e) osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
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4. USTALENIA INNE:
1) podzia³ dzia³ek wg zasad przedstawionych w za³¹czniku graficznym do uchwa³y, minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2,
2) nale¿y zachowaæ co najmniej 20% powierzchni ogólnej dzia³ki jako biologicznie czynnej, wprowadzaj¹c
zakrzewienia i zadrzewienia wg warunków siedliskowych;
3) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
z rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego
z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn,
4) teren znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej. Wszelkie inwestycje na etapie projektu nale¿y
uzgodniæ z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku,
5) teren znajduje siê w obrêbie Kartuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim zalecenia i ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 z dnia 8 listopada
1994 r. i 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 z dnia 25 listopada 1994 r.
i Dz. Urz. Nr 59, poz. 294 z dnia 14 wrzenia 1998 r.),
6) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji us³ug
szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi, wszelkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z us³ugami musz¹ zawieraæ swoje uci¹¿liwoci w granicy swojej dzia³ki, poziom ha³asu i zanieczyszczeñ musi odpowiadaæ normom przewidzianym dla zabudowy mieszkaniowej,
7) wszystkie obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci zwi¹zanych
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, winny
posiadaæ techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§4
Ustala siê 15% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Kartuzach,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§6

Traci moc miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy
z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50
z 1990 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXXIX/589/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie trybu udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej
rozliczania oraz kontroli wykonania zadañ zleconych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 118 w zwi¹zku z art. 71
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Z bud¿etu gminy mog¹ byæ udzielane dotacje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i
nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku na realizacjê
zadañ publicznych gminy, a w szczególnoci:
1) kultury i sztuki,
2) sportu i turystyki.
§2
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb przyznawania dotacji:
1) podmioty ubiegaj¹ce siê o dotacjê zobowi¹zane s¹ do
z³o¿enia wniosku zawieraj¹cego: za³o¿enia merytoryczne zadania, szczegó³owy kosztorys zadania wraz z informacj¹ o innych ród³ach jego finansowania, dane
dotycz¹ce podmiotu, takie jak: NIP regon, statut, wyci¹g z rejestru,
2) wnioski nale¿y sk³adaæ do Urzêdu Gminy w ¯ukowie.
§3
Dotacje przyznawane s¹ przez Zarz¹d Gminy po uprzednim otrzymaniu pozytywnej opinii przez odpowiednio
Komisjê Owiaty i Kultury Rady Miejskiej w ¯ukowie lub
Komisjê Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w ¯ukowie.
§4
Zarz¹d Gminy postanawia o przyznaniu dotacji w ramach rodków przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie
gminy.
§5
1. Zarz¹d Gminy przyznaj¹c dotacjê kieruje siê nastêpuj¹cymi kryteriami:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) ocen¹ merytoryczn¹ zadania,
2) kosztem realizacji zadania,
3) opini¹ odpowiedniej komisji.
2. Dotacje przyznane zgodnie z niniejsz¹ uchwa³¹ powinny byæ wykorzystane w tym samym roku bud¿etowym,
w którym zosta³y przyznane.
3. rodki przekazywane bêd¹ poszczególnym podmiotom
na podstawie umów.
Umowy powinny okrelaæ:
1) szczegó³owy opis zadania i termin jego wykonania,
2) wielkoæ dotacji celowej i termin p³atnoci,
3) tryb kontroli wykonania zadania,
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu nie wykorzystanej czêci dotacji,
5) tryb rozwi¹zania umowy.
§6
1. Podmioty, które otrzyma³y dotacje s¹ zobowi¹zane do
z³o¿enia sprawozdania merytorycznego i finansowego w terminie okrelonym w umowie.
2. Sprawozdania merytoryczne i finansowe powinny zawieraæ w szczególnoci:
1) informacjê z przebiegu wykonania projektu,
2) szczegó³owe rozliczenie finansowe,
3) owiadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z
ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
§7
Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli:
1. W³aciwe merytorycznie referaty Urzêdu Gminy w
¯ukowie prowadziæ bêd¹ kontrolê sposobu realizacji objêtych umowami zadañ.
2. Kontrole obejmowaæ bêd¹ przede wszystkim:
1) gospodarnoæ i rzetelnoæ w sposobie wydatkowania rodków,
2) zgodnoæ wydatkowania dotacji z celami, na które zosta³a przyznana;
3. Stwierdzenie niew³aciwego (niezgodnego z umow¹) wykorzystania dotacji skutkowaæ bêdzie wstrzymaniem dotacji, rozwi¹zaniem umowy, ¿¹daniem
zwrotu przekazanych i niew³aciwie wykorzystanych
rodków.

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

552
UCHWA£A Nr XXXIX/591/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 15 luty 2002 r.
w sprawie ustalenia odp³atnoci na rzecz Gminy ¯ukowo za wiadczone us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.) art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 10 ust. 2
pkt 2, oraz art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo³ecznej (j.t. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z pón.
zm.) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odp³atnoci wiadczeniobiorców us³ug opiekuñczych i specjalistycznych us³ug
opiekuñczych wg poni¿szej tabeli:

Wysokoæ odp³atnoci
us³ugi w % liczona od kosztu
Kryterium dochodowe
wg art. 4 ustawy
o pomocy spo³ecznej
Osoba
samotnie
gospodaruj¹ca

osoba
w rodzinie

5
10
15
50
100

15
20
30
100
100

101-150 kryterium doch.
151-200 j. w.
201-300 j. w.
300-400 j. w.
powy¿ej 400

§8
W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami i zasadami okrelonymi w umowie podmiot realizuj¹cy zadanie traci prawo do ubiegania siê o
dotacjê z bud¿etu Gminy ¯ukowo przez kolejne trzy lata.
§9
W celu zapewnienia jawnoci postêpowania Zarz¹d
Gminy podaje do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na urzêdowych tablicach og³oszeñ nastêpuj¹cych
informacji:
1) o miejscu i terminie sk³adania wniosków,
2) o wysokoci dotacji przyznanej poszczególnym podmiotom,
3) o rozliczeniu wykorzystanej dotacji.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§2
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze stanowi nadmierne obci¹¿enie dla wiadczeniobiorcy Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej  na wniosek pracownika socjalnego mo¿e zwolniæ tê osobê z odp³atnoci pod warunkiem, ¿e miesiêczny dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy spo³ecznej.
§3
Op³ata za us³ugi opiekuñcze oraz specjalistyczne us³ugi opiekuñcze wnoszona jest na konto Orodka Pomocy
Spo³ecznej do 15-go dnia ka¿dego nastêpuj¹cego miesi¹ca po wykonaniu us³ugi przez osobê zobowi¹zan¹ do
uiszczenia op³aty.

Dziennik Urzêdowy
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§4

Traci moc Uchwa³a Nr XXVIII/311/96 Rady Miejskiej w
¯ukowie z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia
odp³atnoci na rzecz Gminy ¯ukowo za wiadczone us³ugi opiekuñcze.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

zwrotu ca³oci lub czêci wydatków na wiadczenia z
pomocy spo³ecznej w postaci us³ug leczniczych, pomocy rzeczowej, zasi³ków celowych i do¿ywiania.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XXXIX/592/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 15 luty 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na wiadczenia przyznawane w ramach zadañ
w³asnych Gminy w postaci do¿ywiania uczniów szkó³
podstawowych oraz gimnazjalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (j.t. Dz. U. Nr 64, poz. 414
z 1998 r. z póñ. zm.) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Gmina ¯ukowo mo¿e udzieliæ pomocy dzieciom i m³odzie¿y w okresie nauki w szkole w formie do¿ywiania.
§2
1. Pomoc w formie do¿ywiania przyznawana jest w zale¿noci od sytuacji dochodowej rodziców lub opiekunów.
2. Uczeñ korzysta z posi³ków nieodp³atnie, je¿eli dochód
w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej
3. W przypadku gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200% zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej, przyznana pomoc w formie posi³ku mo¿e odbywaæ siê na zasadzie zwrotu przez
rodzinê w czêci lub ca³oci poniesionych wydatków.
§3
Ustala siê zasady zwrotu wydatków poniesionych na
zakup posi³ków przy dochodach na osobê w rodzinie wynosz¹cych:
a) od 201%-250% ustawowego kryterium dochodowego w wysokoci 30% udzielonej pomocy,
b) od 251-300% ustawowego kryterium dochodowego w wysokoci 50% udzielonej pomocy,
c) powy¿ej 300% ustawowego kryterium dochodowego odp³atnoæ za posi³ki wynosi 100%.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/466/2001 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zasad
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UCHWA£A Nr XXXIX/590/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 15 luty 2002 r.
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie ¯ukowo
na rok 2002.
1

Na podstawie art. 4 ust 2 ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi z dnia 26 padziernika 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.) w
zwi¹zku art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê program Profilaktyki i rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Gminie ¯ukowo na rok 2002,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/443/2001 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów alkoholowych w gminie ¯ukowo na rok 2001.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XIII/173/99 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 20 sierpnia 1999 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 oraz zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) ¯ukowo miejsc sprzeda¿y
napojów alkoholowych, a tak¿e warunków ich sprzeda¿y
i usytuowania.
§4
Traci moc uchwa³a XXVI/396/2000 Rady Miejskiej w
¯ukowie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie wynagrodzenia dla cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w ¯ukowie
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIX/590/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 15 luty 2002 r.
PROGRAM PROFILAKTYKI
Maj¹c na wzglêdzie wagê problemu i zagro¿enia zwi¹zane z nadu¿ywaniem alkoholu ustala siê na rok 2002 nastêpuj¹ce kierunki dzia³añ zmierzaj¹cy do poprawy sytuacji w tym zakresie:
1. Kontynuowanie dzia³alnoci Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
 Realizowanie zadañ GKRPA zgodnie z regulaminem nadanym jej przez Zarz¹d Gminy.
 Wspó³praca z innymi Komisjami na terenie Powiatu Kartuskiego i Pe³nomocnikami ds. Profilaktyki
oraz Urzêdem Marsza³kowskim i Pe³nomocnikiem
Wojewody.
 Podnoszenie kwalifikacji cz³onków GKRPA.
 Wspó³praca z Pe³nomocnikiem Zarz¹du ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
2. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
 Budowanie akceptacji spo³ecznej dla postaw proabstynenckich i trzewociowych,  akcje plakatowe, ulotki ca³y rok.
 organizowanie szkoleñ dla zaproszonych nauczycieli (wytypowanych przez dyrektorów) z Gimnazjów (nr 1 i nr 2 z ¯ukowa, Lena, Chwaszczyna,
Przyjani) i Szko³y redniej.
 zapewnienie szko³om odpowiedniej literatury do
prowadzenie zajêæ z zakresu profilaktyki na terenie szko³y.
 Ustalenie dzia³añ profilaktycznych w szkole, tematy na godziny wychowawcze poprzedzaj¹ce zaplanowane przedstawienia teatralne zwi¹zane z
profilaktyk¹ uzale¿nieñ.
 Dalsze d¹¿enie do powo³ywania (Skrzeszewo, Niestêpowo) i utrzymania (Leno) na terenie Gminy
Klubów Profilaktyki rodowiskowej przy wspó³udziale m³odzie¿y i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
 Utworzenie nowej wietlicy dla dzieci i klubu dla
m³odzie¿y w Widlinie i zakup kontenerów do prowadzenie zajêæ.
 Zakup sprzêtu do Klubów celem alternatywnego
spêdzania czasu bez alkoholu przez m³odzie¿.
 Przeprowadzenie na terenie Gminy dla uczniów
szkó³ Podstawowych Gimnazjalnych i rednich
konkursu (plastycznego, literackiego, strony internetowej, o tematyce profilaktycznej, z nagrodami, bêd¹cego podsumowanie cie¿ki miêdzy lekcyjnej: Dziêkuje z³u mówiê NIE.
 Cykl przedstawieñ teatralnych dotycz¹cych zagro¿eñ spo³ecznych i uzale¿nieniem dla uczniów szkó³
 Wspó³uczestniczenie z Referatem Kultury i Owiaty w przygotowaniu i wyposa¿eniu alternatywnych
miejsc spêdzania wolnego czasu przez m³odzie¿.
 Zakup krzese³ do salki teatralnej zlokalizowanej w
Gimnazjum w ¯ukowie przy ul. Armii Krajowej.
3. Zwiêkszanie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu
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Realizacja tego zadania odbywaæ siê bêdzie poprzez:
 finansowanie zajêæ terapeutycznych dla pacjentów uzale¿nionych od alkoholu,
 finansowanie zajêæ w programie ponad podstawowym
dla osób uzale¿nionych,
 dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych dla
pracowników lecznictwa odwykowego, w celu podniesienia kwalifikacji,
 uzupe³nienie wyposa¿enia Punktu Konsultacyjnego w
pomoce i sprzêty niezbêdne dla prowadzenia zajêæ terapeutycznych,
 prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych od alkoholu i cz³onków ich rodzin,
 pokrywanie kosztów kierowania osób uzale¿nionych
na badania psychologiczne i wystêpowanie do s¹du z
wnioskiem o przymusowe leczenie,
 wstêpne motywowanie do terapii,
 zwrot kosztów przejazdu na terapie dla osób bezrobotnych i w trudnej sytuacji materialnej powiadczonej przez GOPS po okazaniu biletu przejazdu i powiadczenia z piecz¹tka orodka leczenia z dat¹ zgadzaj¹ca
siê z biletem przejazdu,
 wynagrodzenie dla cz³onków GKRPA.
Ustala siê wynagrodzenie dla cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w ¯ukowie (GKRPA).
I. Ustala siê zrycza³towane wynagrodzenie miesiêczne okrelone procentowo w stosunku do obowi¹zuj¹cej w dniu wyp³aty wysokoci najni¿szego wynagrodzenia dla cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania problemów alkoholowych w ¯ukowie  z
uwzglêdnieniem pe³nionych funkcji w Komisji:
a) dla Przewodnicz¹cego Komisji  15%,
b) dla Sekretarza Komisji  65%,
c) dla pozosta³ych cz³onków  15%.
II. Cz³onek Komisji traci prawo do czêci wynagrodzenia za ka¿d¹ nieobecnoæ na posiedzeniu Komisji.
III.Wysokoæ potr¹ceñ, o których mowa w pkt 2 wynosi 50% kwoty wynagrodzenia ustalonego wed³ug
zasad okrelonych w pkt 1.
IV.Potwierdzenia obecnoci na posiedzeniu Komisji jest
podpis z³o¿ony przez cz³onka Komisji na licie obecnoci potwierdzony przez Przewodnicz¹cego Komisji.
V. Zrycza³towane wynagrodzenie miesiêczne p³atne
jest do 5 dnia nastêpnego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni. Listy wyp³at wynagrodzenia sporz¹dza Sekretarz Komisji i przekazuje do Referatu Finansowego celem dokonania wp³aty.
4. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie;
Realizacja tego zadania odbywaæ siê poprzez:
 finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej (doros³ych i
dzieci),
 powo³anie i prowadzenie grupy terapeutycznej dla
ofiar przemocy domowej,
 edukacja publiczna (przewodniki, ulotki, poradniki,
broszury),
 podejmowanie dzia³añ zachêcaj¹cych uczestników
terapii do powo³ywania grup wsparcia,
 prowadzenie na terenie Gminy wietlic socjoterapeutycznych (opiekuñczo  wychowawczych) i zatrud-
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nianie wychowawców i socjoterapeutów do prowadzenia zajêæ,
 organizowanie obozu terapeutycznego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym,
 kontynuowanie we wspó³pracy z policj¹ programu
Bezpieczne miasto,
 wspó³dzia³anie z policj¹, pracownikami socjalnymi
GOPS, nauczycielami (szko³ami) pracownikami s³u¿by zdrowia, parafiami oraz wyspecjalizowanymi placówkami i s³u¿bami w celu udzielania profesjonalnej pomocy rodzinie.
5. Ustalenie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz kontrolê przestrzegania zasad obrotu tymi
napojami, a tak¿e:
 monitorowanie ewentualnych spraw s¹dowych odnonie nielegalnej reklamy,
 sprawdzenie regularnoci op³aty do Urzêdu Gminy
za zezwolenie za sprzeda¿ napojów alkoholowych 
Stra¿ Gminn¹ i GKRPA oraz Pe³nomocnik ds. Profilaktyki oraz podjêcie kroków prawnych w sytuacji
stwierdzenia uchybieñ prawnych.
I. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y w iloci 100.
2. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu sprzeda¿y
w iloci 40.
II. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych
1. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych sk³ada siê w Urzêdzie Gminy ¯ukowo.
2. Podmiot ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na sprzeda¿
napojów alkoholowych mo¿e odbyæ nieodp³atne
szkolenie z zakresu podstawowych wiadomoci
dotycz¹cych profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych prowadzonego przez Pe³nomocnika
ds. Profilaktyki. Szkolenie to mo¿e byæ przeprowadzone w czasie dwóch tygodni od z³o¿enia wniosku. Datê szkolenia zainteresowany ustala z Pe³nomocnikiem. Koszty dojazdu pokrywa podmiot ubiegaj¹cy siê o zezwolenie. Szkolenie przeprowadzane
jest na terenie Urzêdu Gminy. Osoby przeszkolone
otrzymuj¹ powiadczenie o odbyciu szkolenia.
3. Punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych winien byæ
estetyczny i zapewniaæ mo¿liwie wysoki standard obs³ugi klienta.
4. Wniosek powinien zawieraæ:
 imiê i nazwisko w³aciciela, adres, nazwê i siedzibê podmiotu gospodarczego ubiegaj¹cego siê o
zezwolenie,
 adres punktu sprzeda¿y detalicznej lub zak³adu
gastronomicznego,
 okrelenie rodzajów napojów alkoholowych o których zezwolenie ubiega siê podmiot,
 sposób sprzeda¿y alkoholu na miejscu czy poza
miejscem spo¿ycia,
 godziny sprzeda¿y napojów alkoholowych i dzia³alnoci handlowej,
 imiê i nazwisko osoby (osób) uprawnionej do
reprezentowania podmiotu gospodarczego
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5. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
 wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub
aktualny odpis w³aciwego rejestru,
 tytu³ prawny do lokalu,
 zgodê w³aciciela lub zarz¹du lokalu na sprzeda¿
napojów alkoholowych,
 opiniê w³aciw¹ miejscu sprzeda¿y rady So³eckiej
lub Rady Osiedla miasta ¯ukowo,
 pozytywn¹ opiniê sanitarn¹.
6. W oparciu o otrzymany wniosek pracownicy Referatu Budownictwa UG ¯ukowo wraz ze Stra¿¹ Gminn¹
przeprowadzaj¹ wizjê we wspomnianym miejscu
sprzeda¿y, pod k¹tem zgodnoci usytuowania punktu i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych przez Radê Miejsk¹ i sporz¹dzony jest protokó³ z wizji, podpisany przez uczestników wizji. Protokó³ przekazywany jest Pe³nomocnikowi ds. profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
7. Zebrany materia³ po zaopiniowaniu i powiadczeniu
przez:
 Radê so³eck¹ lub Osiedla,
 Ref. Budownictwa UG,
 Stra¿ Gminn¹,
 Pe³nomocnika ds. Profilaktyki,
Przekazywany jest Zarz¹dowi Gminy
8. Zarz¹d gminy opiniuje wniosek Burmistrzowi Gminy
a ten wydaje zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych w formie pisemnej.
9. Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
wydaje siê na okres 2 lat za zezwolenie na sprzeda¿
tych¿e napojów w miejscu sprzeda¿y wydaje siê na
okres 4 lat.
10. W zezwoleniu wpisuje siê:
 adres podmiotu gospodarczego i jego nazwê,
 wysokoæ pierwszej wp³aty,
 rodzaj alkoholu, na który otrzymano zezwolenie
 przypomnienie o Ustawowym zakazie sprzeda¿y
napojów alkoholowych niezgodnie z prawem i
sankcje cofniêcia zezwolenia w przypadku jego
naruszenia,
 przypomnienie o nieprzekraczalnym terminie do
31.01, nastêpnego roku uiszczenia do kasy Gminy
op³aty.
11. Druk zezwolenie powinien zostaæ umieszczony w miejscu sprzeda¿y napojów alkoholowych i dostêpny w
sytuacji kontroli.
III.Ustala siê nastêpuj¹ce warunki sprzeda¿y i zasady usytuowania na terenie Gminy (miasta) ¯ukowo miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych
1. Nie wydaje siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych:
 na terenie dzia³ek rekreacyjnych,
 na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych
z wy³¹czeniem pozwoleñ jednorazowych,
 na terenie po³o¿onym licz¹c w linii prostej minimum 50 metrów od k¹pielisk, jezior, targowisk.
2. Wprowadza siê wymagana odleg³oæ od punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych do tzw. Obiektów
chronionych, wyra¿ona w iloci minimum 50 metrów  mierzon¹ po ci¹gach komunikacyjnych, najkrótsz¹ drog¹ dojcia od najbli¿szego wejcia na
teren ogrodzonej posesji obiektu chronionego do
wejcia do punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych.
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Za obiekt chroniony przyjmuje siê: przedszkole,
¿³obki, wszystkie typy szkó³, miejsca kultu religijnego (kocio³y, kaplice, cmentarze, krzy¿e itp.) placówki prowadz¹ce zajêcia dydaktyczno  wychowawcze pozalekcyjne z dzieæmi i m³odzie¿¹ do 18
lat.
3. Sprzeda¿ podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% oraz piwa
mo¿e odbywaæ siê na imprezach na otwartej przestrzeni tylko za zezwoleniem jednorazowym.
4. Wprowadza siê zakaz spo¿ywania alkoholu w sklepach i w ich obrêbie. Przez obrêb rozumie teren
dzia³ki na której zlokalizowany jest punkt sprzeda¿y. Do przestrzegania tego zakazu zobowi¹zany jest
w³aciciel podmiotu gospodarczego, sprzedawca
i klienci sklepu. W³aciciel i sprzedawca powinni
informowaæ klientów o zakazie. W sytuacji naruszenia zakazu grzywnê otrzymuje klient za gdyby
sprzedawca nie zwróci³by uwagi w sklepie lub w
jego obrêbie klientowi, karê grzywny otrzymuje
w³aciciel . Udokumentowanie trzykrotne w ci¹gu
roku, w formie notatki, niniejszego zakazu powoduje utratê zezwolenia przez podmiot. Podmiot
gospodarczy maj¹cy problemy z klientami ³ami¹cymi owy zakaz mo¿e pisemnie prosiæ o pomoc
Stra¿ Gminn¹, która mo¿e ukaraæ grzywn¹ lub skierowaæ wniosek do S¹du.
5. Wprowadza siê zakaz picia alkoholu na cmentarzach
IV. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki cofania zezwoleñ
1. Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych jest
cofane w przypadkach okrelonych w Ustawie z
dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi (Dz. U. 35,
poz. 230 z póñ. zm.)
2. Postêpowanie w sprawie cofniêcia zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych wszczyna siê na
podstawie ni¿ej wymienionych dokumentów:
 protokó³ Stra¿y Gminnej podpisany przez co
najmniej 2 funkcjonariuszy,
 informacj¹ Policji o naruszeniu Ustawy o wychowaniu w trzewoci...,
 protoko³em (orzeczeniem) w³aciwego organu
kontroli pañstwowej,
 zeznaniem co najmniej 2 wiadków z³o¿onym w
postêpowaniu administracyjnym,
 wniosek rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci albo m³odzie¿y, którym sprzedano alkohol,
 protokó³ kontroli GKRPA lub upowa¿nionego
cz³onka Komisji i Stra¿nika Gminnego.
3. W postêpowaniu administracyjnym przy cofaniu zezwoleñ 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.
4. Przed wydaniem decyzji o cofniecie zezwolenia w
przypadkach o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt 1-6 Ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi zasiêga siê opinii GKRPA.
5. Zezwolenie mo¿e byæ cofniête, gdy w obrêbie lokalu lub najbli¿szej okolicy nast¹pi³o co najmniej
dwukrotne naruszenie porz¹dku publicznego spo-
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wodowanego opuszczaniem lokalu przez osoby w stanie upojenia alkoholowego które zak³óca³y porz¹dek
publiczny.
V. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kontroli punktów sprzeda¿y alkoholu do spo¿ycia na miejscu i poza miejscem
1. Kontroli podlegaj¹ wszystkie podmioty gospodarcze prowadz¹ce sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
i poza miejscem sprzeda¿y
2. Kontrole prowadz¹:
a) upowa¿niony przez Burmistrza Gminy ¯ukowo
Pe³nomocnik ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w obecnoci cz³onka GKRPA lub Stra¿nika Gminnego,
b) Cz³onkowie GKRPA, którzy otrzymali czasowe
upowa¿nienie do kontroli na wniosek Przewodnicz¹cego GKRPA skierowany do Burmistrza,
c) Stra¿ Gminna,
d) Pañstwowe organy kontroli (Pañstwowa Inspekcja Handlowa, Inspekcja Sanitarna, Urz¹d kontroli
Skarbowej Urz¹d Skarbowy itp.) w tym Policja,
które powinny poinformowaæ o naruszeniu Ustawy GKRPA w ¯ukowie.
3. Zakres kontroli obejmuje:
a) zgodnoæ prowadzonej sprzeda¿y napojów alkoholowych z aktualnie wa¿nym zezwoleniem,
b) przestrzeganie warunków Ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
c) przestrzeganie zasad i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych w Uchwale
Rady Miejskiej.
4. Ka¿dy podmiot maj¹cy zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu na miejscu i poza miejscem sprzeda¿y podlega kontroli co najmniej dwa razy w roku.
5. Pierwsza kontrola powinna dokonaæ siê w miesi¹cu lutym, druga za nie póniej jak do koñca listopada. W miejscach wobec których nastêpuje naruszenie porz¹dku publicznego lub na probê zainteresowanych kontrole powinny odbywaæ siê
czêciej.
6. Kontrola odbywa siê w godzinach otwarcia sklepu.
7. Kontrola mo¿e odbyæ siê bez obecnoci w³aciciela lub kierownika Wymagana jest jednak obecnoæ
innej osoby przez niego zatrudnionej.
8. Osoby upowa¿nione do kontroli przystêpuj¹c do
niej po okazaniu swych upowa¿nieñ. Do protoko³u
maj¹ prawo wpisaæ stan zasta³y przed wylegitymowaniem siê.
9. Z kontroli sporz¹dza siê protokó³ podpisany przez
w³aciciela lub osobê przez niego zatrudnion¹ oraz
wiadków naruszenia Ustawy lub Uchwa³y, gdy
wyra¿aj¹ na to zgodê. W sytuacji odmowy podpisu nale¿y odnotowaæ to w protokole z uwzglêdnieniem motywu.
10. Ustala siê wzór protoko³u kontroli stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do Programu.
11. Ustala siê wzór zezwolenia na kontrolê punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy ¯ukowo z wy³¹czeniem funkcjonariuszy Stra¿y
Gminnej w czasie s³u¿by, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do programu.
6. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
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Realizacja tego zadania odbywaæ siê bêdzie na podstawie odrêbnej uchwa³y z uwzglêdnieniem ustawy o
finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych:
 dofinansowanie (w oparciu o jasno sformu³owane
kryteria) dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych realizuj¹cych zadania zwi¹zane z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych,
 dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci
i m³odzie¿y uczestnicz¹cych z zajêciach wietlic socjoterapeutycznych i Klubów Profilaktyki rodowiskowej,
 zorganizowanie na wniosek zainteresowanych, dostêpu do szkoleñ przedstawicieli ró¿nych zawodów
stykaj¹cych siê w swej pracy z osobami z problemem alkoholowym i cz³onkami ich rodzin,
 d¹¿enie do utworzenie lokalnej koalicji trzewociowej tj. forum grupuj¹cego profesjonalistów, osoby
wp³ywowe, zainteresowane problematyk¹ polityki
wobec alkoholu a tak¿e entuzjastów:  np. abstynentów, trzewych alkoholików, cz³onków ich rodzin.
7. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów okrelonych w art. 13' i 15 ustawy oraz wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela
publicznego
 kontrola punktów sprzeda¿y alkoholu,
 szkolenie dla sprzedawców i w³acicieli w zakresie
przestrzegania Ustawy i lokalnej Uchwa³y dotycz¹cej wychowania w trzewoci.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
Za³¹cznik Nr 1
Wzór protoko³u kontroli sprzeda¿y
alkoholu na terenie Gminy ¯ukowo

Zalecenia pokontrolne:
................................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................
Kontroluj¹cy:

Podpis pracownika
lub w³aciciela
............................

............................
............................

Za³¹cznik Nr 2
Wzór imiennego zezwolenia (upowa¿nienia) na prowadzenie kontroli punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy ¯ukowo.
Celem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi i Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie ¯ukowo na rok 2002.
..................................

¯ukowo

stempel przewodnicz¹cego

...........................

od ...... do .......
(czas wa¿noci

Zarz¹du jednostki

(data wydania

upowa¿nienia)

Samorz¹du terytorialnego

zezwolenia)

...........................
(numer zezwolenia)

1

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 i 3 Ustawy o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi z dnia 26 padziernika 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 230
z pón. zm. I Uchwa³y Nr ... /... /... Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia ........... 2002 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w gminie
¯ukowo na rok 2002 upowa¿niam:
Pani¹ / Pana..........................................
(imiê i nazwisko)

W dniu .................. zosta³a przeprowadzona kontrola
podmiotu gospodarczego w ..................... na ulicy
....................., którego w³acicielem jest ............................
Kontrolê przeprowadzi³ /a ................................... maj¹ca zezwolenie wydane w dniu ........
Zgodnie z Uchwa³¹ Nr ... /... /... Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia .................... 2002.
Kontrole przeprowadzono w obecnoci:
............................................................................................
Zakres kontroli obejmuje przestrzegania na terenie Gminy ¯ukowo Ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi z dnia 26 padziernika 1982 r.
(Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm. I Uchwa³y Nr... /... /...
Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia ............ 2002 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w gminie ¯ukowo na rok 2002.
Protokó³ kontroli:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................

.............................................................
.............................................................
(stanowisko s³u¿bowe)

do prowadzenia kontroli, na terenie Gminy ¯ukowo, w
sprawie przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi z dnia 26 padziernika 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.. I Uchwa³y
Nr... /... /... Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia... 2002 r.
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w gminie ¯ukowo na rok 2002.
pieczêæ urzêdowa
....................................
(podpis z podaniem imienia i nazwiska
przewodnicz¹cego zarz¹du jednostki samorz¹du terytorialnego)

Potwierdzam odbiór kopii upowa¿nienia
................................................
(imiê i nazwisko)
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UCHWA£A Nr XXXV/333/02
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 1 marca 2002 r.

OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 8 kwietnia 2002 r.

w sprawie zasad u¿ywania herbu i flagi Powiatu Wejherowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592) oraz § 8 pkt 10 Statutu Powiatu Wejherowskiego Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. U¿ycie herbu i flagi Powiatu Wejherowskiego zwanych
dalej w uchwale herbem i flag¹ powiatu mo¿e mieæ
miejsce wy³¹cznie wg graficznego przedstawienia w
uchwale Rady Powiatu Wejherowskiego Nr XVI/176/
2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi powiatu.
2. Herbu i flagi powiatu nale¿y u¿ywaæ godnie i z nale¿ytym szacunkiem.
3. Herb powiatu mo¿e byæ u¿ywany jako jednobarwny
przy druku jednobarwnym.
4. Dopuszcza siê stosowanie stylizacji jednobarwnego
herbu powiatu w postaci p³askorzeby.
§2
1. Herbem i flag¹ powiatu mog¹ pos³ugiwaæ siê organy
Powiatu Wejherowskiego, jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe inspekcje, stra¿e i s³u¿by, szko³y i
instytucje u¿ytecznoci publicznej dzia³aj¹ce na terenie Powiatu Wejherowskiego.
2. Za zgod¹ Zarz¹du Powiatu herbem i flag¹ powiatu
mog¹ pos³ugiwaæ siê kluby i organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje i organizacje spo³eczne oraz
zwi¹zki wyznaniowe maj¹ce sw¹ siedzibê na terenie
Powiatu Wejherowskiego. Herb i flaga powiatu za zgod¹ Zarz¹du Powiatu mog¹ byæ tak¿e umieszczane na
plakatach i folderach powiatu oraz firm turystycznych,
na wydawnictwach promuj¹cych Powiat Wejherowski,
przewodnikach, opracowaniach turystycznych, a tak¿e winietach gazet i czasopism.
3. Poza przypadkami okrelonymi w ust. 1 u¿ycie herbu i
flagi powiatu wymaga pisemnej zgody Zarz¹du Powiatu.
4. Zabrania siê u¿ywania herbu i flagi powiatu przez partie polityczne i komitety wyborcze.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Gajewski

1. Na dzieñ 7 kwietnia 2002 r. zosta³y zarz¹dzone wybory
uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Sztutowo w okrêgu wyborczym Nr 2.
2. Wybory nie odby³y siê, z uwagi na niezarejestrowanie
¿adnej listy kandydatów.
3. Gminna Komisja Wyborcza w Sztutowie w dniu 7 kwietnia 2002 r. sporz¹dzi³a na okolicznoæ, o której mowa
w ust. 2 niniejszego obwieszczenia, odpowiedni protokó³, w zwi¹zku z czym w okrêgu wyborczym Nr 2
mandat, którego wybory dotyczy³y pozostanie nieobsadzony do koñca kadencji.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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ZARZ¥DZENIE Nr 54/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 11 kwietnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2002 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na obszarze województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.
1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220) w zwi¹zku z art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220),
art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z
2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 17 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê radnych wybieranych w wyborach w
2002 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na obszarze województwa pomorskiego:
1. Sejmik Województwa Pomorskiego  33 radnych
2. Rady Powiatów:
1) Bytowskiego  19 radnych,
2) Chojnickiego  21 radnych,
3) Cz³uchowskiego  17 radnych,
4) Gdañskiego  19 radnych,
5) Kartuskiego  23 radnych,
6) Kocierskiego  19 radnych,
7) Kwidzyñskiego  21 radnych,
8) Lêborskiego  19 radnych,
9) Malborskiego  19 radnych,
10) Nowodworskiego  15 radnych,
11) Puckiego  19 radnych,
12) S³upskiego  21 radnych,
13) Starogardzkiego  25 radnych,
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14) Sztumskiego  17 radnych,
15) Tczewskiego  23 radnych,
16) Wejherowskiego  29 radnych.
3. Rady Gmin:
 w miastach na prawach powiatu:
1) Gdañsk  34 radnych,
2) Gdynia  28 radnych,
3) S³upsk  23 radnych,
4) Sopot  21 radnych,
 w miastach powy¿ej 20 000 mieszkañców:
5) Chojnice  21 radnych,
6) Kocierzyna  21 radnych,
7) Kwidzyn  21 radnych,
8) Lêbork  21 radnych,
9) Malbork  21 radnych,
10) Pruszcz Gdañski  21 radnych,
11) Rumia  21 radnych,
12) Starogard Gdañski  21 radnych,
13) Tczew  23 radnych,
14) Wejherowo  21 radnych,
 w gminach powy¿ej 20 000 mieszkañców:
15) Bytów  21 radnych,
16) Czersk  21 radnych,
17) Kartuzy  21 radnych,
18) Miastko  21 radnych,
19) Puck  21 radnych,
20) ¯ukowo  21 radnych,
 w miastach do 20 000 mieszkañców:
21) Czarna Woda  15 radnych,
22) Cz³uchów  15 radnych,
23) Hel  15 radnych,
24) Jastarnia  15 radnych,
25) Krynica Morska  15 radnych,
26) £eba  15 radnych,
27) Puck  15 radnych,
28) Reda  15 radnych,
29) Skórcz  15 radnych,
30) Ustka  15 radnych,
31) W³adys³awowo  15 radnych,
 w gminach do 20 000 mieszkañców:
32) Bobowo  15 radnych,
33) Borzytuchom  15 radnych,
34) Brusy  15 radnych,
35) Cedry Wielkie  15 radnych,
36) Cewice  15 radnych,
37) Chmielno  15 radnych,
38) Choczewo  15 radnych,
39) Chojnice  15 radnych,
40) Czarna D¹brówka  15 radnych,
41) Czarne  15 radnych,
42) Cz³uchów  15 radnych,
43) Damnica  15 radnych,
44) Debrzno  15 radnych,
45) Dêbnica Kaszubska  15 radnych,
46) Dziemiany  15 radnych,
47) Dzierzgoñ  15 radnych,
48) Gardeja  15 radnych,
49) G³ówczyce  15 radnych,
50) Gniew  15 radnych,
51) Gniewino  15 radnych,
52) Kaliska  15 radnych,
53) Karsin  15 radnych,
54) Kêpice  15 radnych,
55) Kobylnica  15 radnych,
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56) Kocza³a  15 radnych,
57) Kolbudy  15 radnych,
58) Ko³czyg³owy  15 radnych,
59) Konarzyny  15 radnych,
60) Kosakowo  15 radnych,
61) Kocierzyna  15 radnych,
62) Krokowa  15 radnych,
63) Kwidzyn  15 radnych,
64) Lichnowy  15 radnych,
65) Linia  15 radnych,
66) Liniewo  15 radnych,
67) Lipnica  15 radnych,
68) Lipusz  15 radnych,
69) Lubichowo  15 radnych,
70) Luzino  15 radnych,
71) £êczyce  15 radnych,
72) Malbork  15 radnych,
73) Miko³ajki Pomorskie  15 radnych,
74) Mi³oradz  15 radnych,
75) Morzeszczyn  15 radnych,
76) Nowa Karczma  15 radnych,
77) Nowa Wie Lêborska  15 radnych,
78) Nowy Dwór Gdañski  15 radnych,
79) Nowy Staw  15 radnych,
80) Osieczna  15 radnych,
81) Osiek  15 radnych,
82) Ostaszewo  15 radnych,
83) Parchowo  15 radnych,
84) Pelplin  15 radnych,
85) Potêgowo  15 radnych,
86) Prabuty  15 radnych,
87) Pruszcz Gdañski  15 radnych,
88) Przechlewo  15 radnych,
89) Przodkowo  15 radnych,
90) Przywidz  15 radnych,
91) Pszczó³ki  15 radnych,
92) Ryjewo  15 radnych,
93) Rzeczenica  15 radnych,
94) Sadlinki  15 radnych,
95) Sierakowice  15 radnych,
96) Skarszewy  15 radnych,
97) Skórcz  15 radnych,
98) S³upsk  15 radnych,
99) Smêtowo Graniczne  15 radnych,
100) Smo³dzino  15 radnych,
101) Somonino  15 radnych,
102) Stara Kiszewa  15 radnych,
103) Stare Pole  15 radnych,
104) Starogard Gdañski  15 radnych,
105) Stary Dzierzgoñ  15 radnych,
106) Stary Targ  15 radnych,
107) Stegna  15 radnych,
108) Stê¿yca  15 radnych,
109) Studzienice  15 radnych,
110) Subkowy  15 radnych,
111) Suchy D¹b  15 radnych,
112) Sulêczyno  15 radnych,
113) Szemud  15 radnych,
114) Sztum  15 radnych,
115) Sztutowo  15 radnych,
116) Tczew  15 radnych,
117) Tr¹bki Wielkie  15 radnych,
118) Trzebielino  15 radnych,
119) Tuchomie  15 radnych,
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120) Ustka  15 radnych,
121) Wejherowo  15 radnych,
122) Wicko  15 radnych,
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123) Zblewo  15 radnych.
§2

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Po porozumieniu:
Komisarz Wyborczy w Gdañsku
K. Jankowska-Józefiak
Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski
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J.R. Kurylczyk
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