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UCHWA£A Nr XXV/209/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 maja 2001 r.

UCHWA£A Nr XXIII/213/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 23 sierpnia 2001 r.

w sprawie herbu i flagi Gminy Cedry Wielkie.

w sprawie zmiany Statutu Gminy S³upsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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 uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 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 S³upsk uchwala co nastêpuje:

§1

§1

Ustanawia siê herb i flagê Gminy Cedry Wielkie, których wzór stanowi¹ za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.

W za³¹czniku do Uchwa³y Nr VIII/83/99 Rady Gminy
S³upsk z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie Statutu Gminy S³upsk (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 108, poz. 1006)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

§2
Kolorystykê i obraz herbu dla insygniów i druków ustanawia siê nastêpuj¹co:
pole trójdzielne; w polu lewym (heraldycznie prawym)
górnym, czerwonym dwa krzy¿e srebrne ukoronowane
(herb Gdañska), w polu lewym dolnym, niebieskim trzy
srebrne fale, w polu prawym (heraldycznie lewym), zielonym k³os z³oty o 13 ziarnach.
§3
Kolorystykê i obraz flagi ustanawia siê nastêpuj¹co:
a) na p³acie prostok¹tnym z trzema poziomymi pasami
koloru czerwonego, z³otego i zielonego herb gminy
umieszczony centralnie na pasie z³otym,
b) proporcje flagi 5:8,
c) pas rodkowy szerokoci 1/2 p³ata.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

1) Po § 5 dodaje siê §§ 5a  5e w brzmieniu:
5a.1. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna.
2. Ograniczenia jawnoci dzia³alnoci organów
Gminy mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
5b.1.Ka¿dy pe³noletni obywatel ma prawo wstêpu na
sesje Rady Gminy S³upsk oraz na posiedzenia
Komisji Rady.
2.Obywatel, o którym mowa w ust. 1 ma prawo
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, a w szczególnoci
ma prawo wgl¹du do protoko³ów z posiedzeñ
Rady i Zarz¹du Gminy oraz Komisji Rady Gminy.
5c.1. Dokumenty, o których mowa w § 5b ust. 2 mog¹
byæ udostêpniane wy³¹cznie w siedzibie Urzêdu
Gminy na stanowisku ds. obs³ugi organów Gminy w czasie pracy Urzêdu.
2.Dokumentów nie mo¿na wynosiæ poza siedzibê
Urzêdu.
3.Obywatel mo¿e z udostêpnionych mu dokumentów sporz¹dzaæ notatki i odpisy.
5d.1.Przepisów §§ 5b i 5c nie stosuje siê, je¿eli dokumenty lub ich czêci objête s¹ ochron¹ wynikaj¹c¹ z przepisów prawa, a w szczególnoci z:
1) ustawy z 14 czerwca 1960 r.  kodeks postê-
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powania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071),
2) ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.),
3) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmian.),
4) ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zmian).
2. Przepisów §§ 5b i 5c nie stosuje siê równie¿ w
przypadkach wy³¹czenia jawnoci obrad sesji lub
jej czêci albo posiedzeñ Komisji Rady lub ich czêci na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
5e.1.W razie odmowy udostêpnienia dokumentów, o
których mowa w § 5b ust. 2 Obywatelowi s³u¿y
prawo wniesienia skargi do Rady Gminy S³upsk.
2. W razie zakazu wstêpu na obrady sesji Rady Gminy S³upsk lub na posiedzenia Komisji Rady, obywatelowi s³u¿y prawo wniesienia skargi do Wojewody Pomorskiego.
2) W § 6:
ust. 1 lit. b skrela siê wyraz gminami i dodaje siê
wyrazy: jednostkami samorz¹du terytorialnego.
W ust. 3 skrela siê kropkê i dodaje wyrazy: lub jednostki samorz¹du terytorialnego.
3) W § 8 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
1. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. Gmina mo¿e tworzyæ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego i byæ ich cz³onkiem. Do stowarzyszeñ jednostek samorz¹du terytorialnego stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach, z zastrze¿eniem art. 84 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
4) W § 12:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du Gminy S³upsk, ustalanie wynagrodzeñ Przewodnicz¹cego Zarz¹du, stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ,
o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorz¹dzie gminnym,
po pkt 12 dodaje siê pkt 12a w brzmieniu:
12a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy
ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowanie do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i
regionalnych,
po pkt 14 dodaje siê pkt 14a w brzmieniu:
14a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
5) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
6) W § 14 skrela siê ust. 1;
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest wy³¹cznie
organizowanie pracy Rady Gminy oraz prowadzenie jej obrad.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7) W § 15 skrela siê ust. 3.
8) W § 22 ust. 1 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, nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.
9) W § 24 w ust. 2 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania:
Tak mi dopomó¿ Bóg.
Po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
2a. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê mandatu.
10) W § 28 ust. 3 i ust. 4 otrzymuj¹ brzmienie:
3. W razie odwo³ania Wójta, Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków przed up³ywem kadencji,
Rada Gminy powo³uje Wójta, Zarz¹d lub poszczególnych jego cz³onków na zasadach i w terminach
okrelonych ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
4. Odwo³any Wójt, Zarz¹d lub jego poszczególni
cz³onkowie pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do
czasu wyboru nowego Wójta, Zarz¹du lub jego
poszczególnych cz³onków. Rada Gminy mo¿e
zwolniæ cz³onka Zarz¹du z wykonywania obowi¹zków.
W ust. 5 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzielenie absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o
nieudzieleniu absolutorium.
11) W § 29 skrela siê pkt 6.
12) W § 36 w ust. 3 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i
dodaje siê wyrazy w brzmieniu:
z zastrze¿eniem, ¿e Przewodnicz¹cy Rady nie ma prawa do ustalania wynagrodzenia Wójta.
13) § 49 otrzymuje brzmienie:
§ 49 Przewodnicz¹cy Rady jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych przewodnicz¹cych organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy S³upsk o
sesji Rady Gminy S³upsk.
14) W § 50 po wyrazie gminnych dodaje siê wyrazy z
wy³¹czeniem aktów prawa miejscowego.
§2
W za³¹czniku Nr 4 do Uchwa³y Nr VIII/83/99 Rady Gminy S³upsk z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie Statutu
Gminy S³upsk (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 108,
poz. 1006) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4.1. Do wy³¹cznej kompetencji Przewodnicz¹cego
Rady nale¿y organizowanie pracy Rady oraz
prowadzenie obrad Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy wyznacza do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
3. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego
Rady i wyznaczonego przez niego Wiceprzewodnicz¹cego Rady, obowi¹zki, o których
mowa w ust. 1 wykonuje kolejny Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
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2) §§ 5 i 6 skrela siê.
3) W § 9 dotychczasow¹ jego treæ oznacza siê jako ust.
1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
4) W § 10 ust. 3 po wyrazie radnych dodaje siê wyrazy
przewodnicz¹cych organów wykonawczych jednostek
pomocniczych, oraz dodaje siê zdanie drugie w
brzmieniu:
Do zawiadomienia do³¹cza siê projekty uchwa³.
W ust. 4 po wyrazie radnym dodaje siê wyrazy oraz
przewodnicz¹cym organów wykonawczych jednostek
pomocniczych.
5) W § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady,
czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy, a w razie jego
nieobecnoci kolejny Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
6) § 18 otrzymuje brzmienie:
§ 18.1. Po rozpoczêciu Sesji, Przewodnicz¹cy przedstawia Radzie wczeniej przes³any porz¹dek
obrad.
2. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
3. Na wniosek Wójta, Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest wprowadziæ do porz¹dku obrad
najbli¿szej sesji Rady Gminy projekty uchwa³,
je¿eli ich wnioskodawc¹ jest Zarz¹d Gminy, a
projekty uchwa³ wp³ynê³y do Przewodnicz¹cego Rady Gminy co najmniej 7 dni przed
dniem obrad Rady.
7) W § 52 skrela siê ust. 2.
8) W § 55 ust. 2 po wyrazie Przewodnicz¹cemu dodaje
siê wyraz Rady.
9) W § 57 ust. 1 po wyrazie Przewodnicz¹cemu dodaje
siê wyraz Rady.
§3
W za³¹czniku Nr 5 do Uchwa³y Nr VIII/83/99 Rady Gminy S³upsk z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie Statutu
Gminy S³upsk (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 108, poz.
1006) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2.1. Komisja jest powo³ana w celu kontrolowania
dzia³alnoci Zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
gminy.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbêdnych do oceny dzia³alnoci Zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek oraz pomoc
w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z kontroli dzia³alnoci Zarz¹du i jednostek, o których mowa w ust. 2 dokonywanych
przez inne podmioty. Dotyczy to równie¿ materia³ów z kontroli zewnêtrznych.
2) W § 7 w ust. 1 po wyrazie Gminy dodaje siê wyrazy
oraz jednostek pomocniczych Gminy.
3) § 20 skrela siê.

4) W § 24 ust. 4 skrela siê lit. a.
5) W § 25 skrela siê ust. 2.
§4
W za³¹czniku Nr 6 do Uchwa³y Nr VIII/83/99 Rady Gminy S³upsk z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie Statutu
Gminy S³upsk (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 108,
poz. 1006) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 19 skrela siê.
2) W § 22 skrela siê ust. 3.
3) W § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Decyzje wydawane przez Zarz¹d w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Wójt. W
decyzji wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków
Zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydawaniu decyzji.
4) W § 24 ust. 3 po wyrazie prawa stawia siê kropkê, a
pozosta³¹ treæ skrela siê.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

560
UCHWA£A Nr 298/XXXVI/01
Rady Miasta Malborka
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie Statutu Miasta Malborka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. 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 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91 poz. 1009 i nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 91, poz. 1009)
Rada Miasta Malborka stanowi, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Malborka wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
I. W rozdziale I dodaje siê § 6 a o nastepuj¹cym brzmieniu:
1. Gmina podejmuje dzia³ania na rzecz wspierania i
upowszechniania idei samorz¹dowej wród mieszkañców gminy, w tym zw³aszcza wród m³odzie¿y.
2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych rodowisk mo¿e wyraziæ zgodê na utworzenie m³odzie¿owej rady gminy maj¹cej charakter konsultacyjny.
3. Rada gminy, powo³uj¹c m³odzie¿ow¹ radê gminy,
nadaje jej statut okrelaj¹cy tryb wyboru i zasady
dzia³ania.
II. W rozdziale II w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
1) ³adu przestrzennnego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
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3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urzadzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
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,
11) tragowisk i hal targowych,
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,
17) wspierania i upowszechniania idei samorzadowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
III. W § 9 dodaje siê pkt 3 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
IV. Po § 16 dodaje siê § 16 a w nastepuj¹cym 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, posiedzenia
jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym
protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji
rady gminy.
3. Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z
nich okrela niniejszy statut.
V. W § 18 pkt 1 liczbê 32 zastêpuje siê liczb¹ 21.
VI. W § 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
wybór i odwo³anie zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ
przewodnicz¹cego zarz¹du, stanowienie o kierunkach
dzia³ania zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z
jego dzia³alnoci.
VII. W § 21 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ o
których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorz¹dzie gminnym.
VIII. W § 21dodaje siê pkt 12a o nastepuj¹cym brzmieniu:
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych.
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IX. W § 21 dodaje siê pkt 14a o nastepuj¹cym brzmieniu:
I. podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
X. W § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Rada gminy kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
XI. W § 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodniczacego Rady, Wiceprzewodnicz¹cych Rady oraz bêd¹cych cz³onkami
Zarz¹du.
XII. W § 40 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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.
XIII. § 30 otrzymuje nastêpuj¹c¹ treæ: W posiedzeniach
komisji mog¹uczestniczyæ radni niebêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ
wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
XIV. W § 41 dodaje siê zdanie o nastêpuj¹cej treci: Przepis ten stosuje siê równie¿ do osób wchodz¹cych w
sk³ad zarz¹du nie bêd¹cych radnymi.
XV. W § 43 Dodaje siê zdanie o nastêpuj¹cej treci: lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu
roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹
s³owo lubujê. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z
dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.
XVI. W § 44 dodaje siê zdanie o nastepuj¹cej treci: 
Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.
XVII. W § 49 skrela siê kropkê i dodaje s³owa o nastêpuj¹cej treci: oraz jego zastêpcy.
XVIII. po § 51 dodaje siê § 51a o nastêpuj¹cej treci: Zarz¹d gminy lub burmistrz nie mo¿e powierzyæ radnemu gminy, w której radny uzyska³ mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
XIX. dodaje siê § 51b o nastêpuj¹cej treci: 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.
XX.dodaje siê § 51c o nastêpuj¹cej treci:
Mandatu radnego gminy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego
XX.§ 56 otrzymuje nastepuj¹c¹ treæ: Cz³onkostwa w
zarz¹dzie gminy nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w
organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego oraz
z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej, a tak¿e z
mandatem pos³a i senatora.
XXI. § 57 otrzymuje nastêpujac¹ treæ:
1. Uchwa³a rady gminy w sprawie nieudzielenia zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1138 

¿eniem wniosku o odwo³anie zarz¹du, chyba ¿e
po zakoñczeniu roku bud¿etowego zarz¹d gminy
zosta³ odwo³any z innej przyczyny. Odrzucenie w
g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium
jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady gminy.
3. Rada gminy rozpoznaje sprawê odwo³ania zarz¹du z przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia zarz¹dowi
absolutorium. Po zapoznaniu siê z opiniami o których mowa w art. 18 a ustawy o.s.g, oraz z uchwa³¹ regionalnej izby obrachunkowej w sprawie
uchwa³y rady gminy o nieudzieleniu absolutorium
i po wys³uchaniu wyjanieñ zarz¹du rada gminy
mo¿e odwo³aæ zarz¹d wiêkszoci¹ co najmniej
3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
XXII.§ 58 otrzymuje brzmienie:
1. Rada gminy mo¿e odwo³aæ burmistrza z innej
przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie
na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisjê
rewizyjn¹.
3. Odwo³anie burmistrza nastêpuje wiêkszoci¹ co
najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w
g³osowaniu tajnym. G³osowanie w sprawie odwo³ania rada gminy 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.
4. Odwo³anie burmistrza albo z³o¿enie przez niego
rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem ca³ego zarz¹du gminy albo z³o¿eniem
rezygnacji przez ca³y zarz¹d gminy.
5. Rada gminy mo¿e na uzasadniony wniosek burmistrza odwo³aæ poszczególnych cz³onków zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
XXIII. § 59 otrzymuje brzmienie:
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez burmistrza jej przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. W przypadku rezygnacji burmistrza rada gminy
na najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego zarz¹du.
3. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 2,
jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a siê sesja rady gminy, o której mowa w ust. 2.
XXIV. § 60 otrzymuje brzmienie:
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1. W przypadku odwo³ania albo rezygnacji ca³ego
zarz¹du rada gminy dokonuje wyboru nowego zarz¹du w trybie, o którym mowa w art. 28 u.s.g,
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.
2. W przypadku odwo³ania cz³onka zarz¹du niebêd¹cego jego przewodnicz¹cym rada gminy dokonuje wyboru nowego cz³onka zarz¹du w terminie 1 miesi¹ca od dnia odwo³ania.
3. Odwo³any zarz¹d gminy lub jego poszczególni
cz³onkowie pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do
czasu wyboru nowego zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków. Rada gminy mo¿e zwolniæ
cz³onka zarz¹du z tego obowi¹zku.
4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje siê odpowiednio w przypadku z³o¿enia rezygnacji przez
ca³y zarz¹d.
XXV. po § 60 dodaje siê § 60a który otrzymuje brzmienie:
I.W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w
zarz¹dzie przez cz³onka niebêd¹cego jego przewodnicz¹cym, rada gminy podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia
rezygnacji
II. Niepodjêcie przez radê gminy uchwa³y w terminie,
o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
III. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez cz³onka zarz¹du nie bêd¹cego jego przewodnicz¹cym, burmistrz obowi¹zany jest, najpóniej w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia przyjêcia rezygnacji lub up³ywu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawiæ radzie
gminy now¹ kandydaturê na cz³onka zarz¹du.
XXVI. W § 61 skrela siê pkt 7.
XXVII. § 67 otrzymuje brzmienie: Po up³ywie kadencji
rady gminy zarz¹d dzia³a do dnia wyboru nowego zarz¹du.
XXVIII. po rozdziale VII dodaje siê rozdzia³ VIIa  Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du.
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów: protoko³y z sesji; protoko³y z
posiedzeñ komisji Rady; w tym Komisji Rewizyjnej; protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du; rejestr i
uchwa³y Rady Zarz¹du; rejestr, wnioski i opinie komisji Rady; rejestr, interpelacje i wnioski
radnych; treæ, odpowiedzi i stanowiska Zarz¹du na w/w wnioski.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹
udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa
oraz Statutem.
3. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady, w wyznaczony
dzieñ tygodnia, w godzinach przyjmowania interesantów.
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4. Dokumenty z zakresu dzia³ania Zarz¹du udostêpnia siê
w biurze Rzecznika Zarz¹du Miasta, w wyznaczony
dzieñ tygodnia, w godzinach przyjmowania interesantów.
5. Dokumenty wymienione w ust. 1 s¹ równie¿ dostêpne
w sieci informatycznej Urzêdu Miasta oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
6. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi lub kopie.
7. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta i w asycie pracownika Urzêdu.
8. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek, odpisów, wyci¹gów lub kopii. Przepisy o op³acie skarbowej stosuje siê odpowiednio.
9. Uprawnienia okrelone w ust. 1  8 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci w sytuacjach
okrelonych ustawami,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego,
3) w sprawach w których jawnoæ jest wy³¹czona na
podstawie ustaw.
§2
W za³¹czniku nr 8 do Statutu Miasta Malborka: Regulamin Rady Miasta Malborka wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
I. w § 2 pkt 2 liczbê 32 zastêpuje siê liczb¹ 21
II. § 5 otrzymuje brzmienie:
1. Na wniosek zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady gminy przewodnicz¹cy obowi¹zany
jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia
wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w § 7 Regulaminu Rady.
2. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie
okrelonym w ust. 1 stosuje siê przepis § 16 pkt 5, z
tym ¿e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
III.W § 16 dodaje siê pkt 5 o nastêpuj¹cej treci: Rada
gminy mo¿e wrowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady oraz
pkt 6 o nastêpuj¹cej treci:
Na wniosek burmistrza przewodnicz¹cy rady gminy
jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady miasta projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest zarz¹d miasta, a projekt wp³yn¹³ do rady
miasta co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji rady.
IV.§ 35 otrzymuje nastepuj¹ce brzmienie:
1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i 2 wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. 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 przewodnicz¹-

3.
4.
5.

6.
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cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
Funkcji, o których mowa w ust. 1, nie mo¿na ³¹czyæ z
funkcj¹ cz³onka zarz¹du.
Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych
nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu rady gminy w trybie okrelonym w ust. 1.
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.
Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5, w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê miasta z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
§3
Przepisy przejciowe i koñcowe

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z tym ¿e:
2. Przepisy § 1 pkt V; XI; XII; XVI; XVII; XIX; XX; XXI;
XXII; XXIII; XXIV; XXV; § 2 pkt I maj¹ zastosowanie do
kadencji nastêpuj¹cych po kadencji, w czasie której
uchwa³a wesz³a w ¿ycie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski
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UCHWA£A Nr XXXV/295/2001
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiejskiej Starogard
Gdañski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 11 b
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 Starogard Gdañski
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê nastêpuj¹ce zmiany do Statutu Gminy
Wiejskiej Starogard Gdañski:
1) W miejsce dotychczasowej czêci IV Statutu wprowadza siê czêæ o nazwie:
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, komisji i Zarz¹du
z nastêpuj¹cymi paragrafami:
§ 57
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
 protoko³y z sesji,
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 protoko³y z posiedzeñ komisji Rady,
 protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
 rejestr wniosków i opinii Rady,
 rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 58
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, komisji i Zarz¹du
udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy, w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 59
1. Z dokumentów wymienionych w § 57 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy w asycie
pracownika Urzêdu.
§ 60
Uprawnienia okrelone w § 57-59 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci.
2) do spraw z zakresu administracji publicznej, o ile
ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
§2
Zmienia siê numeracjê dotychczasowych czêci Statutu w ten sposób, ¿e czêæ IV Referendum uzyskuje numer V z paragrafem nr 61, czêæ V So³ectwo  samorz¹d
mieszkañców wsi uzyskuje numer VI z § 62 do § 68,czêæ
VI Honorowe obywatelstwo gminy uzyskuje numer VII
z § 69 do § 71, czêæ VII Medal  Za zas³ugi dla gminy
Starogard Gdañski uzyskuje numer VIII z § 72 do 73 oraz
czêæ VIII Postanowienia przejciowe i koñcowe uzyskuje numer IX z § 74 do 76.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

562
UCHWA£A Nr XXVIII/166/2001
Rady Gminy w Malborku
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany statutu gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 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 Malborku uchwala, co nastêpuje:

§1
W statucie Gminy Malbork w Malborku, stanowi¹cym
za³¹cznik do uchwa³y Nr XV/79/96 Rady Gminy w Malborku z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z 1996 r. Nr 9,
poz. 48) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
I. Po § 14 dodaje siê § l4 a w brzmieniu:
1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna, a 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 protokó³ów posiedzeñ organów gminy i
komisji rady gminy.
3. Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z
nich okrela niniejszy statut.
II. W § 20 ust. 2 cyfry 15 zastêpuje siê cyframi 12.
III. W § 22 ust. 4 po wyrazie obrad skrela siê kropkê i
dodaje siê wyrazy w sytuacjach okrelonych ustawami.
IV. W § 25 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
wybór i odwo³anie zarz¹du, ustalanie wynagrodzenia przewodnicz¹cego zarz¹du, stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du i przyjmowanie sprawozdañ z
jego dzia³alnoci,
V. § 27 otrzymuje brzmienie:
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
a) komisja rewizyjna,
b) komisja rozwoju gospodarczego,
c) komisja spraw spo³ecznych.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni z wyj¹tkiem osób pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego
rady i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz bêd¹cych
cz³onkami zarz¹du.
3. W sk³ad pozosta³ych komisji mog¹ wchodziæ osoby
spoza rady, w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy sk³adu komisji.
4. Liczbê cz³onków komisji, ich sk³ad osobowy oraz
szczegó³owy zakres dzia³ania rada okreli w odrêbnej uchwale.
VI. Po rozdziale VII dodaje siê rozdzia³ VII a w brzmieniu:
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów organów gminy.
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje
dokumentów:
protokó³y z sesji, z posiedzeñ komisji rady i zarz¹du, uchwa³y rady oraz zarz¹du, wnioski i opinie komisji, interpelacje oraz wnioski radnych, odpowiedzi i stanowiska zarz¹du na w/w wnioski, opinie
oraz interpelacje.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i niniejszym statutem.
3. Dokumenty z zakresu dzia³ania rady, komisji oraz
zarz¹du udostêpnia siê w siedzibie Urzêdu Gminy
Malbork na stanowisku organizacyjnosamorz¹dowym, w wyznaczonym dniu przyjmowania interesantów.
4. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi lub kopie.
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5. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. I mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy Malbork i w
obecnoci jego pracownika.
6. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia odpisów,
wyci¹gów lub kopii dokumentów wymienionych w ust.
1 i przepisy o op³acie skarbowej stosuje siê odpowiednio.
7. Uprawnienia okrelone w ust. 1-7 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez radê, komisjê lub zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci w sytuacjach
okrelonych ustawami,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego,
3) w sprawach, w których jawnoæ jest wy³¹czona na
podstawie ustaw.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Nadaje siê nazwê ulicy  Skandynawska w miejscowoci £ebcz, Gmina Puck.
Za³¹cznik Nr 1  mapa z opisem ulicy*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Sprawozdanie z wykonania uchwa³y z³o¿y Wójt Gminy
w terminie jednego roku od jej podjêcia.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

§2
W za³¹czniku Nr 2 do Statutu Gminy Malbork wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
I. W pkt 2 litera a skrela siê wyrazy:  Punkt Filialny
Szko³y Podstawowej w Nowej wsi z siedzib¹ w Stogach.
II. W pkt 2 litera c skrela siê wyrazy: Przedszkole w Tragaminie, zastêpuj¹c wyrazami Gimnazjum Gminne w
Malborku.
III.Dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z tym ¿e
przepis § 1 pkt II ma zastosowanie do kadencji nastêpuj¹cych po kadencji, w czasie której uchwa³a wesz³a w
¿ycie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Malborku
M. Idzikowski
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UCHWA£A Nr XXXVII/52/01
Rady Gminy Puck
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uzupe³nienia nadania nazw ulicom w miejscowoci £ebcz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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
Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28
czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji porz¹dkowej
(Monitor Polski Nr 30, poz. 197) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:

564
UCHWA£A Nr XXVII/172/2001
Rady Gminy w Koczale
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kocza³a.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 22
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 Koczale uchwala,
co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Kocza³a og³oszonym w Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1997 r. Nr 3, poz. 10: zmienionym uchwa³¹
Nr XXX/187/98 z dnia 31 stycznia 1998 r. og³oszon¹ w Dz.
Urz. Woj. S³upskiego Nr 4, poz. 14, uchwa³¹ Nr IX/61/99
z dnia 18 padziernika 1999 r. og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 35, poz. 211 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. po § 4 dodaje siê § 4a w brzmieniu:
§ 4a.
1) Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2) Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów organów
Gminy oraz komisji, w szczególnoci protoko³ów posiedzeñ oraz uchwa³ podejmowanych przez organy
Gminy.
3) Udostêpnianie dokumentów organów Gminy oraz
komisji  z wyj¹tkiem uchwa³  mo¿e nast¹piæ na
ustny wniosek zainteresowanego.
Je¿eli wniosek jest zbyt obszerny  zainteresowany
winien z³o¿yæ go na pimie.
4) Dokumenty organów Gminy i komisji udostêpniane
s¹ wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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 w przypadku udostêpniania protoko³ów wniosek
nale¿y z³o¿yæ nie wczeniej ni¿ w terminie 10 dni
od daty odbycia posiedzenia,
 uchwa³y organów Gminy udostêpniane s¹ niezw³ocznie po ich podjêciu.
5) Dokumenty organów Gminy i komisji udostêpniane
s¹ przez inspektora ds. obs³ugi Rady Gminy.
6) Mieszkañców Gminy powiadamia siê o sesji Rady
Gminy w drodze zawiadomienia og³aszanego na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy oraz na tablicach
informacyjnych poszczególnych so³ectw  najpóniej na 7 dni przed terminem sesji.
7) Powiadamianie mieszkañców Gminy o terminach
posiedzeñ komisji nastêpuje w drodze zawiadomieñ
og³aszanych na tablicach og³oszeñ Gminy najpóniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
2. W Regulaminie Rady Gminy w Koczale stanowi¹cym
za³¹cznik nr 2 do Statutu Gminy Kocza³a:
1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
2) w § 7 ust. 2 po wyrazach jej cz³onków dodaje siê
wyraz oraz so³tysów,
3) w § 7 ust. 3 wyrazy projekt porz¹dku zastêpuje siê
wyrazem porz¹dek,
4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Sesje Rady Gminy s¹ jawne.
5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Jawnoæ sesji oznacza prawo obywateli wstêpu
na sesjê Rady Gminy,
6) § 15 otrzymuje brzmienie:
§ 15. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka przewodnicz¹cy Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego.
W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego,
zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
7) w § 17 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad przewodnicz¹cy przedstawia porz¹dek obrad.
2. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
Na wniosek wójta  przewodnicz¹cy Rady Gminy jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku
obrad najbli¿szej sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d Gminy, a projekt
wp³yn¹³ do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczêcia sesji Rady.
8) § 36 otrzymuje brzmienie:
§ 36. Akty prawa miejscowego og³aszane s¹ na zasadach i w trybie okrelonym ustaw¹ z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718).
3. W Regulaminie Zarz¹du Gminy,stanowi¹cym za³¹cznik
nr 3 do Statutu Gminy:
1) w § 10 skrela siê ust. 3.
4. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowi¹cym za³¹cznik nr 4 do Statutu Gminy:

1) w § 8 ust. 6 skrela siê kropkê po zdaniu pierwszym i
dodaje siê wyrazy w g³osowaniu jawnym. Zdanie drugie skrela siê.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
B. Mrozewski
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UCHWA£A Nr XXXII/192/2001
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
zmieniaj¹ca Statut Powiatu Starogardzkiego, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y w sprawie przyjêcia Statutu
Powiatu Starogardzkiego.
Na podstawie art. 12, pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 z pón. zm.)  Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W Za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr III/12/99 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 stycznia 1999 r. w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu Starogardzkiego, zmienionym uchwa³¹ Nr XV/80/2000 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 4 lutego 2000 r. i uchwa³¹ Nr XXX/177/2001
Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 11 maja 2001 r. 
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 5 otrzymuje brzmienie:
1. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy spo³ecznej,
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepe³nosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7) kultury i ochrony dóbr kultury,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomociami,
11) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony rodowiska i przyrody,
14) rolnictwa, lenictwa i rybactwa ródl¹dowego,
15) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpo¿arowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska,
17) przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urz¹dzeñ
u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
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20) obronnoci,
21) promocji powiatu,
22) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Do zadañ publicznych powiatu nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawach
zadañ i kompetencji kierowników powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
3. Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te sprawy jako
nale¿¹ce do zakresu dzia³ania powiatu.
4. Ustawy mog¹ nak³adaæ na powiat obowi¹zek wykonywania zadañ z zakresu organizacji przygotowañ i
przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Po § 8 dodaje siê § 8a w brzmieniu:
§ 8a.1. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna.
Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów powiatu obejmuje
w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje rady powiatu i posiedzenia komisji rady powiatu, a
tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych
z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów powiatu i komisji rady powiatu.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady dostêpu do dokumentów, o których mowa w ust. 2:
1) obywatele maj¹ prawo do dostêpu do dokumentów zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ publicznych powiatu, mog¹ je przegl¹daæ oraz sporz¹dzaæ z nich notatki,
2) dokumenty, o których mowa w pkt 1 obejmuj¹ w szczególnoci:
a) protoko³y z posiedzeñ rady powiatu starogardzkiego,
b) protoko³y z posiedzeñ komisji rady powiatu starogardzkiego,
c) protoko³y z posiedzeñ zarz¹du powiatu,
d) porozumienia, regulaminy i rejestry zwi¹zane z wykonywaniem zadañ publicznych,
3) dokumenty wymienione w pkt 2 mog¹ byæ
udostêpniane w Wydziale Organizacyjnym
 Referat Biuro Rady Powiatu oraz w Biurze
obs³ugi Zarz¹du Powiatu Starogardzkiego,
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdañskim, po uprzednim zg³oszeniu na pimie zamiaru przegl¹dania okrelonych dokumentów Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu Starogardzkiego
w odniesieniu do dokumentów zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ publiczn¹ Rady Powiatu Starogardzkiego i jej komisji oraz Starocie Starogardzkiemu w odniesieniu do pozosta³ych dokumentów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ publiczn¹ powiatu. Dokumenty mog¹
byæ udostêpniane w obecnoci pracownika Starostwa Powiatowego, merytorycznie
prowadz¹cego sprawy w zakresie udostêpnianych dokumentów.
4. Udostêpnianie dokumentów nastêpuje po
stwierdzeniu przez pe³nomocnika ds. ochrony
informacji niejawnych, ¿e w dokumentach nie
wystêpuj¹ informacje niejawne.
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5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, pkt 2 s¹ udostêpniane po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
6. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 2, mo¿e
wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
3. W § 11, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wybór i odwo³anie zarz¹du oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego,
4. W § 11, w pkt 3 po wyrazach skarbnika powiatu, dodaje siê zapis bêd¹cego g³ównym ksiêgowym bud¿etu
powiatu,
5. W § 11, po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:
8a) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie
powierzenia zadañ publicznych jednostkom lokalnego samorz¹du terytorialnego, a tak¿e województwu pomorskiemu,
6. W § 11, po pkt 9 dodaje siê pkt 9a-c w brzmieniu:
9a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy
ze spo³ecznociami innych pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych,
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa
obywateli i porz¹dku publicznego,
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
7. W § 11, po pkt 10 dodaje siê pkt 10a w brzmieniu:
10a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
8. W § 13, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie prac rady oraz prowadzenie obrad rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
9. W § 13, po ust. 5 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
6. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5 w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez
przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest
równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê
z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym
powinna byæ podjêta uchwa³a.
10. W § 14, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Na wniosek zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady powiatu przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia
z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w § 16, ust. 2.
11. W § 14 skrela siê ust. 3.
14. W § 16, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych, co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie powinno zawieraæ miejsce,
dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad
wraz z projektami uchwa³.
15. W § 16, po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
2a. Na wniosek starosty przewodnicz¹cy rady powiatu jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹d-
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ku obrad najbli¿szej sesji rady powiatu projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest zarz¹d powiatu, a projekt
wp³yn¹³ do rady powiatu co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczêcia sesji rady.
16. W § 19, ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Rada powiatu mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu rady. Do zmiany porz¹dku
obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w § 14,
ust. 2 dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
17. W § 28, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie uchwa³ rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich
podjêcia. Uchwa³y organów powiatu w sprawie
wydania przepisów porz¹dkowych podlegaj¹
przekazaniu w ci¹gu dwóch dni od ich podjêcia".
18. § 29 otrzymuje brzmienie:
§ 29.1. Na podstawie i w granicach upowa¿nieñ zawartych w ustawach rada powiatu stanowi
akty prawa miejscowego obowi¹zuj¹ce na
obszarze powiatu.
2. W zakresie nie uregulowanym w odrêbnych
ustawach lub innych przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu mo¿e
wydawaæ powiatowe przepisy porz¹dkowe,
je¿eli jest to niezbêdne do ochrony ¿ycia,
zdrowia lub mienia obywateli, ochrony rodowiska naturalnego albo do zapewnienia
porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego, o ile przyczyny te wystêpuj¹ na obszarze wiêcej ni¿ jednej gminy.
3. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi
rada powiatu w formie uchwa³y, je¿eli ustawa upowa¿niaj¹ca do wydania aktu nie stanowi inaczej.
4. Akty prawa miejscowego podpisuje niezw³ocznie po ich uchwaleniu przewodnicz¹cy rady powiatu i kieruje do publikacji.
5. Akty prawa miejscowego og³asza siê w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6. Dzieñ wydania dziennika urzêdowego, w którym opublikowano akt prawa miejscowego,
za wyj¹tkiem przepisu porz¹dkowego, o którym mowa w ust. 2 jest dniem og³oszenia
aktu.
7. Akty prawa miejscowego, za wyj¹tkiem przepisów porz¹dkowych, o których mowa w ust.
2 wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
ich og³oszenia, chyba ¿e ustawa lub przepis
powiatowy stanowi inaczej.
8. Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w
ust. 2 og³asza siê w drodze obwieszczeñ, a
tak¿e w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie powiatu lub w rodkach masowego
przekazu. Za dzieñ og³oszenia przepisów porz¹dkowych uwa¿a siê dzieñ wskazany w obwieszczeniu. Przepisy porz¹dkowe wchodz¹
w ¿ycie po up³ywie trzech dni od dnia ich
og³oszenia. W uzasadnionych przypadkach
przepisy porz¹dkowe mog¹ wchodziæ w ¿ycie w terminie krótszym ni¿ trzy dni, a je¿eli
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zw³oka w wejciu w ¿ycie przepisów porz¹dkowych
mog³aby spowodowaæ nieodwracalne szkody lub
powa¿ne zagro¿enie ¿ycia, zdrowia lub mienia,
mo¿na zarz¹dziæ wejcie w ¿ycie takich przepisów
z dniem ich og³oszenia.
9. Starosta przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze
powiatu i starostom s¹siednich powiatów nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.
W § 36, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i
wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu oraz bêd¹cych cz³onkami zarz¹du powiatu.
W § 37, ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Cz³onków komisji rewizyjnej powo³uje rada powiatu.
W § 51 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
6. Tryb wyboru i odwo³ywania oraz przyjmowania
rezygnacji zarz¹du powiatu, jego przewodnicz¹cego oraz cz³onków zarz¹du okrelaj¹ przepisy art.
27-31c ustawy o samorz¹dzie powiatowym.
W § 52, ust. 2 w pkt 5 skrela siê zapis z zastrze¿eniem § 63, ust. 4,
W § 52, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy
starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzêdu pracy.
W § 53, po ust. 4 dodaje siê ust.4a w brzmieniu:
4a. Organizacjê i zasady funkcjonowania starostwa
powiatowego okrela regulamin organizacyjny
uchwalony przez radê powiatu na wniosek zarz¹du powiatu.
W § 63, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu
wykonywania zadañ powiatu.
Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca oraz wyposa¿a w maj¹tek rada powiatu.
W § 63, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do jednostek, o których mowa w ust.1 nale¿¹ w
szczególnoci:
1) starostwo powiatowe,
2) powiatowe centrum pomocy rodzinie,
3) domy pomocy spo³ecznej,
4) szpital powiatowy,
5) szko³y ponadgimnazjalne i powiatowe placówki
owiatowe,
6) powiatowy zarz¹d dróg,
7) powiatowy urz¹d pracy,
8) zak³ad obs³ugi starostwa powiatowego.
W § 63, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarz¹d powiatu, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.
W § 63, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Status prawny pracowników jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ przepisy ustawowe.
W § 64, ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek,
w uzgodnieniu z wojewod¹, a tak¿e wykonuje
wobec nich czynnoci z zakresu prawa pracy, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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30. W § 64, ust. 2 w pkt 5 wyraz prowadzenie zastêpuje
siê wyrazem przeprowadzenie,
31. W § 64 po ust. 3 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
ust. 4.1) Kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i
stra¿y wykonuj¹ okrelone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych  komend i inspektoratów,
2) Jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat
pomocniczy kierowników powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y mo¿e tworzyæ, przekszta³caæ i likwidowaæ wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez w³aciwego kierownika zespolonej s³u¿by, inspekcji
lub stra¿y wojewódzkiej, chyba ¿e przepisy
odrêbne stanowi¹ inaczej.
32. Po § 64, dodaje siê § 64a w brzmieniu:
§ 64a. Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹:
1) starostwo powiatowe,
2) powiatowy urz¹d pracy, bêd¹cy jednostk¹ organizacyjn¹ powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i
stra¿y.
31. Po § 69 dodaje siê § 69a w brzmieniu:
§ 69a. Bankow¹ obs³ugê bud¿etu powiatu wykonuje bank wybrany przez radê powiatu w trybie
okrelonym w ustawie o zamówieniach publicznych.
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Schminda

566
UCHWA£A Nr XXXVIII/64/01
Rady Gminy Puck
z dnia 25 wrzenia 2001 r.
w sprawie uzupe³nienia nadania nazw ulicom w miejscowoci Swarzewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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
Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28
czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji porz¹dkowej
(Monitor Polski Nr 30, poz. 197) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Nadaje siê nazwê ulicy  Pla¿owa w miejscowoci
Swarzewo, Gmina Puck.
Za³¹cznik Nr 1  mapa z opisem ulicy*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Sprawozdanie z wykonania uchwa³y z³o¿y Wójt Gminy
w terminie jednego roku od jej podjêcia.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gmin
S. Plasun

567
UCHWA£A Nr XXXVIII/65/01
Rady Gminy Puck
z dnia 25 wrzenia 2001 r.
w sprawie uzupe³nienia nadania nazw ulicom w miejscowoci £ebcz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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
Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28
czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji porz¹dkowej
(Monitor Polski Nr 30, poz. 197) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwy ulicom w miejscowoci  £ebcz, Gmina Puck, zgodnie z za³¹cznikami:.
Nr 1  wykaz nazw ulic*,
Nr 2  mapa z opisem ulicy*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Sprawozdanie z wykonania uchwa³y z³o¿y Wójt Gminy
w terminie jednego roku od jej podjêcia.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gmin
S. Plasun
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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568
UCHWA£A Nr XXVIII/181/01
Rady Gminy w Koczale
z dnia 1 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o op³acie skarbowej (Dz. U. Nr 60, poz. 610), art. 40 ust. 1 oraz 42 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 postanawia, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gminy Kocza³a:
1) 20 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonego do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
2) 10 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonego do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy w Koczale Nr XXX/
108/93 z dnia 21 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu oraz trybu wydawania
zezwoleñ.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski
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POROZUMIENIE
Powiatu Wejherowskiego
oraz
Gminy Wejherowo
z dnia 23 padziernika 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu zadañ publicznych nale¿¹cych do powiatu, do
prowadzenia przez organy Gminy Wejherowo.
Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 13 padziernika

1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
art. 5 ust. 4 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz.
155 ze zm.) art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.),
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci
lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t.
Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349 ze zm.), art. 5 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.), art. 16 ust. 3 i art. 24
ust. 4 ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464), art.
6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o
ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i
cz³onków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku
rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53), art. 118 ust. 4 ustawy z
dnia 20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U z 1991 r. Nr 7, poz. 24 ze zm.), w zwi¹zku z
art. 18 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) i Uchwa³y Nr XLII/
324/2001 Rady Gminy Wejherowo z dnia 23 padziernika
2001 r. w sprawie rozwi¹zania i zawarcia nowego porozumienia z Gmin¹ Wejherowo dotycz¹cego powierzenia
do prowadzenia przez organy Gminy Wejherowo zadañ i
kompetencji z zakresu zadañ publicznych nale¿¹cych do
powiatu, Powiat Wejherowski oraz Gmina Wejherowo zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Powiat Wejherowski powierza, a Gmina Wejherowo
przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ i kompetencji z zakresu zadañ publicznych nale¿¹cych do powiatu,
w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej
instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno  budowlanej
z wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem lub w³acicielem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna
komunalna jednostka organizacyjna, z zastrze¿eniem
pkt 2:
1) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (j.t. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
zm.):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno  budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwolenia na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nie objêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) nak³adanie obowi¹zku uzupe³nienia zg³oszenia, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 (art. 30 ust. 1a)
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f) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót o których mowa w art. 30 ust. 1 i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 2 i 3),
g) przyjmowanie zg³oszenia o rozbiórce nie objêtej obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
h) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
i) ¿¹danie przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotycz¹cych prowadzenia robót rozbiórkowych (art. 31, ust. 4),
j) zatwierdzanie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i 5)
k) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w
projekcie budowlanym i wydawanie decyzji odmawiaj¹cej zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na
budowê w przypadku nie usuniêcia w wyznaczonym
terminie nieprawid³owoci (art. 35 ust. 3),
l) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê jeli
na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki znajduje siê obiekt, w stosunku do którego
orzeczono nakaz rozbiórki (art.35 ust. 5),
m) w decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 36 ust. 1):
 okrelanie szczególnych warunków zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 okrelanie czasu u¿ytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
 okrelanie terminu rozbiórki istniej¹cych obiektów
budowlanych nie przewidzianych do dalszego u¿ytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
 okrelanie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych
nadzoru na budowie,
 nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie, je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa ludzi lub mienia b¹d ochrony rodowiska.
n) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu bêd¹cego zak³adem pracy (art. 36
ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowê
w przypadku istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia (art. 36a ust. 1),
p) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowê w przypadku naruszenia wymogów okrelonych w art. 36a ust. 1
(art. 36a ust. 2),
q) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 37 ust. 1),
r) wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowê w
sytuacji rozpoczynania lub wznawiania budowy w przypadkach okrelonych w art. 36a ust. 2 i art. 37 ust. 1
(art. 37 ust. 2),
s) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowywanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
t) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na rzecz
innej osoby (art. 40),
u) wydawanie decyzji wy³¹czaj¹cych stosowanie przepisów art. 42, ust. 1 i 2
w)stosunku do budowy lub rozbiórki obiektów innych ni¿
obiekty dla których nie jest wymagane pozwolenie na
budowê (art. 42 ust. 3),
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v) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszeñ (art. 43 ust. 2),
w)rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
x) udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1).
2. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o w³asnoci lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 ze zm.):
 wydawanie zawiadczeñ o spe³nieniu przez lokal warunków okrelonych w art. 2 ust. 2 (art. 2 ust. 3).
II. Z zakresu geodezji i gospodarki gruntami:
1. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz.U. z 1989 r. Nr 58,
poz. 349, ze zm.):
a) przeprowadzanie scalenia gruntów lub odmowa
przeprowadzenia (art. 3 ust. 1 i 3),
b) przeprowadzanie wymiany gruntów lub odmowa
przeprowadzenia (art. 5 ust. 1 i 3),
c) wydawanie postanowienia o wszczêciu postêpowania scaleniowego lub wymiennego oraz zawiadamianie o tym wszczêciu (art. 7 ust. 1 i 3),
d) przyjmowanie i wyp³acanie dop³at uczestnikom
scalenia w przypadku wydzielenia im gruntów
innej wartoci ni¿ posiadali przed scaleniem (art. 8
ust. 5 i 6),
e) zwo³ywanie zebrania uczestników postêpowania
dla wyboru rady uczestników scalenia, a w przypadku nie wybrania rady w okrelonym terminie
powo³ywanie tej rady z urzêdu (art. 9 ust. 2 i 3),
f) upowa¿nianie geodety do przeprowadzenia szacunków gruntów oraz opracowania projektu scalenia lub wymiany, powo³ywanie komisji doradczej dzia³aj¹cej przy geodecie  projektancie scalania i ewentualnie dodatkowych rzeczoznawców
do tej komisji (art. 10 ust. 1, 3 i 4),
g) rozpatrywanie zastrze¿eñ do uchwalonych zasad
szacunku gruntów i wydawanie ewentualnego postanowienia o obowi¹zku stosowania zasad oszacowania okrelonych w art. 11, ust. 2 ustawy
(art. 11 ust. 1),
h) og³aszanie wyników oszacowania gruntów, lasów
oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych
upraw specjalnych objêtych scaleniem (art. 12
ust. 1),
i) rozpatrywanie zastrze¿eñ do dokonanego szacunku (art. 12 ust. 3),
j) zwo³ywanie zebrañ uczestników scalenia w sprawie podjêcia uchwa³y co do zgody na dokonany
szacunek gruntów (art. 13 ust. 2),
k) rozpatrywanie zastrze¿eñ i wydawanie postanowieñ o akceptacji szacunku gruntów w przypadku nie podjêcia uchwa³y, o której mowa w art. 13,
ust. 1 (art. 13 ust. 4),
l) wydawanie decyzji o wydzieleniu gruntów cz³onkowi rolniczej spó³dzielni produkcyjnej, wystêpuj¹cemu z niej po przeprowadzeniu scalenia (art. 16
ust. 2),
m) zawiadomienie pañstwowego biura notarialnego o wszczêciu postêpowania scaleniowego lub
wymiennego oraz wydawanie zgody na dokonywanie zmian w stanie w³asnoci nieruchomoci,
w trakcie trwania scalenia lub wymiany (art. 21),
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n) rozpatrywanie zastrze¿eñ do projektów scalenia
gruntów (art. 24 ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów (art. 27 ust. 3),
p) wprowadzanie uczestników scalenia w posiadanie
nowo wydzielonych gruntów (art. 30),
q) zawiadamianie uczestników scalenia o terminach zebrañ, o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du wyników
oszacowania, o terminie okazania projektu scalenia
gruntu (art. 31).
2. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 ze zm.):
a) wydawanie decyzji o wy³¹czeniu z produkcji u¿ytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz
u¿ytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a tak¿e gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 (art. 11
ust. 1),
b) wydawanie decyzji nakazuj¹cych w³acicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub
za³o¿enie na nich trwa³ych u¿ytków zielonych (art.
15 ust. 2),
c) dokonywanie rekultywacji na cele rolnicze gruntów
po³o¿onych  w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym  na obszarach rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klêsk ¿ywio³owych oraz rekultywacji na cele inne
ni¿ wymienione w art. 20 ust. 2 ustawy (art. 20 ust. 2
i 2a),
d) wydawanie decyzji w sprawie przekazania praw i
obowi¹zków wynikaj¹cych z wczeniejszych decyzji w przypadku zmiany osoby zobowi¹zanej do rekultywacji gruntów (art. 20 ust. 6),
e) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania (art. 22 ust. 2),
f) kontrola stosowania przepisów ustawy (art. 26
ust. 1),
g) ustalanie w drodze decyzji op³aty za wy³¹czenie gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami (art. 28
ust. 1),
h) wydawanie decyzji podwy¿szaj¹cej o 10 % op³atê,
o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nielene zosta³y wy³¹czone z produkcji
bez decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, 2 i 3
(art. 28 ust. 2),
i) ustalanie op³aty w razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
j) prowadzenie sprawozdawczoci z zakresu ochrony
gruntów (art. 33).
3. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu
Pañstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107,
poz. 464):
a) stwierdzenie  w drodze decyzji  o wyganiêciu u¿ytkowania nieruchomoci oraz przekazywanie mienia
do Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa (art. 16
ust. 3),
b) nieodp³atne przekazywanie Lasom Pañstwowym
gruntów wchodz¹cych w sk³ad Zasobu w celu zalesienia (art. 24 ust. 4).

4. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin oraz o zmianie ustawy
o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53):
 orzekanie o przeniesieniu w³asnoci dzia³ki, jej wielkoci oraz o ustanowieniu s³u¿ebnoci gruntowej na
rzecz w³acicieli budynków po³o¿onych na tych dzia³kach, o ile dzia³ki te wchodzi³y w sk³ad gospodarstwa rolnego przekazanego Pañstwu na podstawie
przepisów obowi¹zuj¹cych przed dniem 1 stycznia
1983 r. (art. 6).
5. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U z 1991 r. Nr 7,
poz. 24 ze zm.):
orzekanie o przyznaniu na w³asnoæ dzia³ki osobom,
które:
 korzystaj¹ z prawa u¿ytkowania tej dzia³ki z tytu³u
przekazania gospodarstwa rolnego Pañstwu na
mocy dotychczasowych przepisów,
 korzystaj¹ z prawa do bezp³atnego korzystania z
lokalu mieszkalnego i pomieszczeñ gospodarskich
z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego Pañstwu, w myl dotychczasowych przepisów,
 s¹ zstêpnymi w/wym. osób i w³adaj¹ po ich mierci wskazanymi nieruchomociami w zakresie odpowiadaj¹cym uprawnieniom zmar³ych w³acicieli (art. 118 ust. 4).
III.Z zakresu postêpowania egzekucyjnego w administracji:
 wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161):
 pe³nienie funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym, wynikaj¹cych z wydanych
decyzji, objêtych niniejszym porozumieniem.
§2
Powiat Wejherowski zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do prowadzenia przez organy Gminy Wejherowo.
§3
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§4
1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokrelony.
2. Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ je z uprzednim trzymiesiêcznym okresem wypowiedzenia up³ywaj¹cego
w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
3. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
4. Wszelkie zmiany treci porozumienia, wymagaj¹  pod
rygorem niewa¿noci  formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
§5
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Wejherowo z dnia
1 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia przez organy
gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹do-
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wej nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu Rejonowego w Wejherowie (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 4,
poz. 24, z 1994 r. Nr 40, poz. 207, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i
Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 65, poz. 235), zmienione porozumieniem z dnia 30 lipca 1999 r. i z dnia 2 sierpnia 1999 r.
(nie publikowane).
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§7
Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Z up. Starosty
Wicestarosta
M. Panek

Wójt
R. G³uszko

570
UCHWA£A Nr 259/XXX/01
Rady Gminy Somonino
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki
Nr 64/1 w Ostrzycach.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z pón.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 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) na wniosek Zarz¹du Gminy  Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Somonino, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr IX/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z dnia 26 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r.
Nr 24, poz. 172, z 1991 r. Nr 5, poz. 33, Nr 19, poz. 135
oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 92) wprowadza siê nastêpuj¹c¹
zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych, oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki Nr 64/1 o pow. 660 m2
po³o¿onej we wsi Ostrzyce nad J. Ostrzyckim przeznacza siê na cele ogólnodostêpnej przystani turystycznej
s³u¿¹cej uprawianiu sportów wodnych z wy³¹czeniem
sportów motorowodnych.
1.1.Szczegó³owe ustalenia dla terenu UT wydzielonego
liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
Dla ustalonego w planie przeznaczenia terenu  przystani rekreacyjnej wprowadza siê obowi¹zek:
 sporz¹dzenia przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowê raportu dotycz¹cego wp³ywu
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przedsiêwziêcia na rodowisko, w zakresie zgodnym z prawem ochrony rodowiska, okrelonym
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
 uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Rysunek planu ustala:
 nieprzekraczalne linie zabudowy dla poziomu parteru (budynek g³ówny) i poziomu podpiwniczenia
(czêæ gospodarcza  taras),
 nieprzekraczalne gabaryty zabudowy.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania dzia³ki:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca,
 podzia³ terenu: niedopuszczalny,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 25%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni terenu:
40%,
 architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
 proporcje rzutu budynku 1:1,5 do 1:2,5,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u budynku g³ównego: 0,50 m,
 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 4,50 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwuspadowy, o
kalenicy równoleg³ej do drogi g³ównej,
 k¹t pochylenia dachu: 30o,
 nadbudowy w dachu: niedopuszczalne,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny (dopuszczalny gont lub strzecha),
 materia³ i kolor wykoñczenia elewacji zewnêtrznej:
naturalne materia³y budowlane  ceg³a, drewno,
tynk, kamieñ,
 detal architektoniczny: nawi¹zuj¹cy do tradycyjnego budownictwa kaszubskiego.
1.2.Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Obs³uga komunikacyjna projektowanej dzia³ki w oparciu o istniej¹cy uk³ad drogowy.
Linie rozgraniczaj¹ce dróg wyznaczono na rysunku
planu.
Ustalenia szczegó³owe:
KL1/2  istniej¹ca droga powiatowa Brodnica Dolna
 Ostrzyce  Wie¿yca, droga lokalna klasy L1/2:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach
rozgraniczaj¹cych LR = 15,0,
b) szerokoæ jezdni 5,5 m,
c) szerokoæ korony drogi 8,0 m,
d) pobocza umocnione 2 x 1,25 m,
e) odleg³oæ obiektów budowlanych na terenie zabudowy od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co najmniej
8 m,
f) obowi¹zuje zakaz przes³aniania ekspozycji krajobrazowych z trasy w celu zapewnienia mo¿liwoci
korzystania z wartoci wizualnych krajobrazu.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  indywidualne z istniej¹cego w³asnego ujêcia wody; docelowo z wodoci¹gu
komunalnego, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
Wykorzystanie w³asnego ujêcia uwarunkowane
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uzupe³nieniem dokumentacji studni i uzyskaniem
pozwolenia wodno  prawnego.
 odprowadzenie cieków poprzez wiejska kanalizacjê sanitarn¹ do zbiorczej oczyszczalni cieków, na
zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
do gruntu w granicach dzia³ki,
 zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zanie
w oparciu o proekologiczne ród³a ciep³a (ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne),
 zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  indywidualne rozwi¹zanie w oparciu o proekologiczne ród³a
ciep³a (ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne),
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarzadzaj¹cego sieci¹,
 zaopatrzenie w gaz, do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych,
 usuwanie odpadów sta³ych w ramach wiejskiego
systemu gospodarki odpadami wywo¿one przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo i sk³adowane na
wysypisku komunalnym.
2. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych, oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki Nr 64/1 po³o¿on¹ wzd³u¿
brzegu Jeziora Ostrzyckiego o pow. 140 m2, przeznacza siê na pas ochronny utworzony z naturalnej rolinnoci nadbrze¿nej drzewiastej, krzewiastej, ³¹kowej lub
szuwarowej.
Rysunek planu ustala granice strefy zieleni izolacyjnej
ZI o szerokoci 5,0 m.
Ochronie ustaleniami planu podlega:
 naturalny rozwój rolinnoci nadbrze¿nej.
 grunt leny.
Na terenie pasa ochronnego dopuszcza siê realizacjê
niezbêdnych elementów pomostu zwi¹zanego z funkcjonowaniem przystani turystycznej na nastêpuj¹cych
zasadach:
 powi¹zanie pomostu z l¹dem w jednym punkcie,
 maksymalna d³ugoæ pomostu do 10 m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y oznaczony Nr 1 we wsi Ostrzyce w
skali 1:500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy poziomu parteru,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy poziomu podpiwniczenia,
d) granice terenów biologicznie czynnych:
 pla¿y trawiastej,
 pasa ochronnego naturalnej zieleni nadbrze¿nej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ do naliczenia op³aty z
tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
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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 Somoninie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie 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,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z póniejszymi zmianami wymieniony w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodniczacy
Rady Gminy w Somoninie
J. Hudela
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UCHWA£A Nr XXXVIII/346/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie Bud¿etu Miasta Kwidzyna na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496 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, Nr 89, poz. 971), art. 124, art. 128 ust. 2 oraz
art. 134, ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. 1999 r. Nr
38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr
88, poz. 961, Nr 98, poz. 1017, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta na rok 2002 w wysokoci 67.957.408 z³  zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
2. Ustala siê wydatki z bud¿etu miasta na rok 2002 w
wysokoci 69.516.895 z³  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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3. Ustala siê rozchody z bud¿etu miasta na rok 2002 w
wysokoci 3.567.429 z³  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
4. ród³ami pokrycia niedoboru w bud¿ecie jest:
 po¿yczka d³ugoterminowa w wysokoci 350.000 z³
 kredyt d³ugoterminowy w wysokoci 4.770.000 z³
 sp³ata po¿yczek udzielonych z bud¿etu
6.916 z³
§2
1. Dochody okrelone w § 1 ust.1 obejmuj¹:
1) Subwencjê ogóln¹ w wysokoci
15.042.659 z³
w tym:
 czêæ podstawowa w wysokoci
42.037 z³
 czêæ rekompensuj¹ca w wysokoci 1.489.396 z³
 czêæ owiatowa w wysokoci
13.511.226 z³
2) Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w
wysokoci 3.259.075 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
3) Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ w³asnych i realizowanych na podstawie porozumieñ w wysokoci 961.618 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
4) Dotacje z jednostek samorz¹du terytorialnego i funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych i inwestycyjnych w wysokoci 4.779.661 z³ zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1*.
5) Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych 370.000 z³.
2. Wydatki okrelone w § 1 ust. 2 obejmuj¹:
1) Wydatki bie¿¹ce w wysokoci
57.538,185 z³
w tym miêdzy innymi:
na wynagrodzenia i pochodne
20.646.132 z³
wydatki na obs³ugê d³ugu
2.070.000 z³
dotacje dla zak³adów bud¿etowych i inne 6.770.240 z³
2) Wydatki maj¹tkowe w wysokoci
11.978.710 z³
§3
Tworzy siê celow¹ rezerwê bud¿etow¹ w kwocie
201.000 z³ na:
1) zabezpieczenie pokrycia wydatków wynikaj¹cych z
udzielonego porêczenia dla TBS sp. z o.o. w Kwidzynie w kwocie 176.000 z³,
2) nagrodê ustanowion¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej nr VII/
86/99 z dnia 29.04.99 r. dla osoby, która w istotny
sposób przyczyni siê do ujêcia sprawców napadu
na kantor wymiany walut w kwocie 25.000 z³.
§4
1. Ustala siê dotacjê z bud¿etu miasta na rok 2002 dla
jednostek prowadz¹cych dzia³alnoæ w formie gospodarki pozabud¿etowej w wysokoci 2.579.635 z³, w tym
na wydatki inwestycyjne 90.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
2. Ustala siê przychody zak³adów bud¿etowych w wysokoci 4.268.354 z³,
oraz wydatki w wysokoci 4.264.753 z³.
3. Ustala siê przychody rodków specjalnych w wysokoci 37.000 z³.
4. Ustala siê wydatki rodków specjalnych w wysokoci
37.000 z³.
§5
Ustala siê plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 i 4 nie publikuje siê.
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§6

Wykaz zadañ inwestycyjnych, wartoæ wydatków na
poszczególne zadania oraz wydatki maj¹tkowe zawiera
za³¹cznik nr 5*.
§7
Ustala siê dochody i wydatki zwiazane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski w Kwidzynie do zaci¹gania po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków do kwoty 500.000 z³.
§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski w Kwidzynie do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
2) umieszczania rodków bud¿etowych na terminowych
rachunkach bankowych.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dziennku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
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UCHWA£A Nr XXXIII/299/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska dla terenu zabudowy mieszkalno-turystycznej w miejscowoci Lubowidz (dz. 351/1).
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 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)
Rada Gminy Nowa Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska
dla terenu oznaczonego w dotychczasowym planie
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symbolem Lb 5B, UT w miejscowoci Lubowidz. Nowe
opracowanie nosiæ bêdzie nazwê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkalno-turystycznej w miejscowoci Lubowidz
(dz. 351/1) gmina Nowa Wie Lêborska.
2. Granice zmiany planu obejmuj¹ obszar po³o¿ony w
miejscowoci Lubowidz (dz. 351/1), który zosta³ okrelony na rysunku planu w skali 1:500 stanowi¹cym Za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest przeznaczenie
terenu planowanego w obowi¹zuj¹cym planie na cele
budowlane z us³ugami turystycznymi  na cele zabudowy mieszkalno-turystycznej z okreleniem zasad zabudowy, zagospodarowania, podzia³u oraz obs³ugi w
zakresie infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 2
Ustalenia warunków zabudowy
terenu i kszta³towania architektury

2.

3.
4.

§2
1. W granicach zmiany planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy terenów zabudowy mieszkalno-turystycznej:
a) zabudowa mo¿e byæ sytuowana tylko w granicach
okrelonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
(NLZ),
b) projektowana zabudowa winna nawi¹zywaæ do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
c) dopuszcza siê zabudowê parterow¹ z poddaszem
u¿ytkowym lub nieu¿ytkowym, z dachami dwu- lub
wielospadowymi o nachyleniu symetrycznym wzglêdem siebie i k¹cie nachylenia 30-45o oraz wysokoci ca³kowitej mierzonej od poziomu terenu do kalenicy maks. 9,0 m,

LP

SYMBOL
USTALEÑ

1

1 MN

2

2 MN

3

3 MN, UT

5.

Poz. 572

d) pokrycie dachowe winno byæ wykonane z dachówki b¹d materia³u dachówkopodobnego,
e) zalecany poziom posadzki parteru nie powinien przekraczaæ 45 cm od poziomu terenu,
f) gara¿e nale¿y projektowaæ jako obiekty dobudowywane do budynków mieszkalnych b¹d wolnostoj¹ce,
g) budynki gospodarcze i us³ugowe powinny charakterem nawi¹zywaæ do zabudowy mieszkalnej.
Warunkiem lokalizacji obiektów mieszkalnych, us³ugowych i turystycznych w granicach terenów 1 MN, 2
MN i 4 MN, UT jest zachowanie proporcji aby tereny
przeznaczone do zabudowy nie przekracza³y 20 % powierzchni poszczególnych dzia³ek.
Od drogi dojazdowej KD zaleca siê wykonanie prostych
ogrodzeñ do wysokoci 1,5 m, obsadzonych ¿ywop³otem od strony posesji.
W zwi¹zku z po³o¿eniem terenu objêtego zagospodarowaniem w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Fragment Pradoliny £eby i wzgórze morenowe
na po³udnie od Lêborka obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania okrelone w Rozporz¹dzeniu Nr 10/98 Wojewody S³upskiego z dnia 19 sierpnia 1998 r. w prawie
dostosowania uchwa³y Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w S³upsku z dnia 8 grudnia 1981 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina S³upi
oraz obszarów krajobrazu chronionego do wymagañ
ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 19, poz. 82 z dnia 21
sierpnia 1998 r.), w tym: realizacja budownictwa jest
mo¿liwa tylko z równoczesnym uzbrojeniem terenu zapewniaj¹cym prawid³ow¹ gospodarkê wodno-ciekow¹.
Ustalenia szczegó³owe dla wyró¿nionych jednostek
urbanistycznych:

TREÆ USTALEÑ
Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej (1,31 ha).
W ramach terenu wydzielono 9 dzia³ek w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
Dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych us³ug w zakresie handlu i gastronomii.
Dopuszcza siê równie¿ zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym lub
wolnostoj¹c¹.
Zasady zabudowy i architektury wed³ug ogólnych zasad okrelonych w niniejszej uchwale.
Dostêpnoæ terenu od projektowanej drogi dojazdowej KD.
W przypadku realizacji us³ug wymagane jest wydzielenie z w³asnej dzia³ki terenu do
parkowania.
Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej (1,25 ha).
W ramach terenu wydzielono 8 dzia³ek w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
Dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych us³ug w zakresie handlu i gastronomii.
Dopuszcza siê równie¿ zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym lub
wolnostoj¹c¹.
Zasady zabudowy i architektury wed³ug ogólnych zasad okrelonych w niniejszej uchwale.
Dostêpnoæ terenu od projektowanej drogi dojazdowej KD.
W przypadku realizacji us³ug wymagane jest wydzielenie z w³asnej dzia³ki terenu do
parkowania.
Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej i us³ug turystycznych (1,46 ha).
W ramach terenu planuje siê zabudowê mieszkaln¹ z dopuszczeniem us³ug turystycznych /tereny
rekreacyjne, pole biwakowe, tereny sportowe) – z niezbêdn¹ zabudow¹ kubaturow¹ dla tej
funkcji oraz miejscami do parkowania.
Zalecane utrzymanie istniej¹cego obni¿enia terenu (oczka wodnego), oznaczonego na planie
jako nieu¿ytek (N) oraz jego wkomponowanie w ca³oæ us³ug turystycznych.
Zasady zabudowy i architektury wed³ug ogólnych zasad okrelonych w niniejszej uchwale.
Dostêpnoæ terenu od projektowanej drogi dojazdowej KD.
W przypadku realizacji us³ug wymagane jest wydzielenie z w³asnej dzia³ki terenu do
parkowania.
Ch³onnoæ terenu oko³o 20 osób.
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Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej i us³ug turystycznych (0,25 ha).
Dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cej funkcji w zakresie us³ug konnych.
Przewiduje siê adaptacjê istniej¹cego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego
(stajnia).
Alternatywnie mo¿liwa jest adaptacja istniej¹cych obiektów na cele funkcji turystycznej,
handlowej i gastronomicznej.
Zasady zabudowy i architektury wed³ug ogólnych zasad okrelonych w niniejszej uchwale.
Dostêpnoæ terenu od projektowanej drogi dojazdowej KD.
Nale¿y zabezpieczyæ teren do parkowania dla oko³o 5 samochodów osobowych (w rejonie
zbiegu drogi gminnej – dz. nr 347 i projektowanej drogi KD).
Teren projektowanej stacji transformatorowej (0,01 ha).
Nale¿y utrzymaæ architekturê stacji transformatorowej z dachem dwuspadowym, krytym
materia³em dachówkopodobnym.
2
Teren projektowanej przepompowni cieków (25 m ).
Projektowana droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczenia 10 m.
Jezdnia 5,5 m. Obustronne chodniki z zieleni¹ towarzysz¹c¹.

Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce uzbrojenia
w infrastrukturê techniczn¹
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z projektowanej sieci wodoci¹gowej, któr¹ nale¿y w³¹czyæ do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej przebiegaj¹cej w s¹siaduj¹cej od po³udnia
drodze gminnej.
2. Odprowadzenie cieków sanitarnych uk³adem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowym do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej po³o¿onej poza granicami planu (na terenie wsi Mosty), któr¹ sp³ywaæ bêd¹
na mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalniê cieków
miasta Lêborka. Uci¹¿liwoæ projektowanej przepompowni cieków powinna mieciæ siê w granicach wyznaczonej dzia³ki.
3. Odprowadzenie wód opadowych z terenu zabudowy
powierzchniowo do gruntu w granicach ka¿dej z dzia³ek. Wody opadowe z projektowanej drogi dojazdowej odprowadziæ sieci¹ kanalizacji deszczowej do rowu
melioracyjnego po³o¿onego poza granicami planu.
Przed wprowadzeniem do wód powierzchniowych
cieki opadowe nale¿y oczyciæ do wartoci normatywnych.
4. Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a
z wykorzystaniem paliw charakteryzuj¹cych siê ma³¹
emisj¹ zanieczyszczeñ do powietrza atmosferycznego
tj. gaz p³ynny, gaz ziemny, olej opa³owy itp.
5. Zaopatrzenie w gaz z planowanej sieci gazowej redniego cinienia, któr¹ nale¿y w³¹czyæ do istniej¹cego
systemu gazowego po³o¿onego poza granicami planu
(na terenie stacji redukcyjno  pomiarowej Io po³o¿onej we wsi £ugi).
6. Powstaj¹ce odpady sk³adowaæ w szczelnych pojemnikach na utwardzonej powierzchni z uwzglêdnieniem
mo¿liwoci ich segregacji, a nastêpnie wywoziæ na wysypisko gminne.
7. Projektowane sieci uzbrojenia terenu wykonaæ w pasie drogowym projektowanej drogi dojazdowej.
8. Zasilanie energetyczne z istniej¹cej linii SN 15 kV
nr 323, za porednictwem projektowanej stacji transformatorowej nr 15/0,4 kV oraz projektowanych linii

9.
10.

11.
12.
13.

kablowych nn 0,4 kV (zgodnie z warunkami technicznymi Zak³adu Energetycznego S³upsk S.A. Rejon Energetyczny Lêbork),
Owietlenie zewnêtrzne kablowe z zastosowaniem latarni parkowych.
Pod³¹czenie do sieci telekomunikacyjnej na warunkach technicznych, które nale¿y uzyskaæ w Rejonie
Telekomunikacyjnym Telekomunikacji Polskiej S.A.
Lêbork.
Powi¹zanie komunikacyjne zespo³u planowanej zabudowy z uk³adem zewnêtrznym  z przyleg³ych dróg
gminnych (dzia³ki nr 347 i 348).
Obs³uga planowanego zespo³u zabudowy w zakresie
komunikacji w oparciu o projektowan¹ drogê dojazdow¹ (KD).
Parkowanie w granicach poszczególnych dzia³ek
mieszkalno-turystycznych (w dostosowaniu do programu obiektów).
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie ochrony
gruntów rolnych i lenych
§4

Plan obejmuje tereny RVI, RV, £VI, RIVb i B/RV o pochodzeniu mineralnym, dla których wczeniej uzyskano
zezwolenie na zmianê przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nielene w ramach miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie
Lêborska.
Rozdzia³ 5
Inne ustalenia
§5
1. Wymagania dot. ochrony interesów osób trzecich:
nale¿y zachowaæ warunki ustalone przepisami zawartymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 140 z pón. zm.).
2. W zakresie ochrony przed ha³asem  dopuszczalny
poziom ha³asu nie powinien przekraczaæ 45 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy.
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3. Dla zainwestowania kubaturowego na etapie dokumentacji technicznej wymagane jest sporz¹dzenie badañ
geologicznych (w trybie prawa geologicznego i górniczego).
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe

Kwidzynie z dnia 28 sierpnia 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.

§6

§4

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 25 %.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w kwidzynie
M. Potulski

§7
W granicach terenu objêtego zmian¹ planu (okrelonych na Za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y) trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska  uchwalonego Uchwa³¹ Nr VI/29/94 Rady Gminy
w z dnia 15 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego
Nr 42, poz. 246 z dnia 16 grudnia 1994 r.).
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Nowa Wie Lêborska.

Za³¹cznik do uchwa³y
Nr XXXIX/351/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 24 stycznia 2002 r.
MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
MIASTA KWIDZYNA NA 2002 ROK

§9

WSTÊP

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

Spo¿ycie alkoholu w Polsce wynosi 7  8 litrów 100%
alkoholu na jednego mieszkañca, w skali roku (dane Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych z 2001 r.). Obserwuje siê pozytywne zmiany w strukturze spo¿ycia na rzecz wzrostu napojów niskoprocentowych.
Niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost spo¿ycia alkoholu wród kobiet i m³odzie¿y.
Straty ekonomiczne zwi¹zane z nadu¿ywaniem alkoholu szacuje siê w Polsce (dane z 1998 r.) na 25 mld z³
rocznie przy wp³ywach z rynku alkoholowego 6,5 mld z³.
Do najwa¿niejszych problemów wynikaj¹cych ze spo¿ywania i nadu¿ywania alkoholu w Polsce mo¿na aktualnie zaliczyæ:
1. Samoniszczenie osób uzale¿nionych od alkoholu.
2. Szkody zdrowotne u osób nadu¿ywaj¹cych alkohol.
3. Przemoc domowa i inne szkody w rodzinie z problemem alkoholowym.
4. Alkoholowa dezorganizacja rodowiska pracy.
5. Przestêpstwa i wykroczenia pope³niane przez osoby nietrzewe.
6. £amanie prawa zwi¹zane z handlem napojami alkoholowymi.
W Polsce ¿yje oko³o 600  700 tys. osób uzale¿nionych
od alkoholu, które doznaj¹ powa¿nych szkód zdrowotnych prowadz¹cych do przedwczesnej mierci.
W Kwidzynie jest oko³o 1000 osób uzale¿nionych od alkoholu.
W 2001 r. Przychodnia Profilaktyki i Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia zarejestrowa³a 280
osób, w tym: 162 osoby uzale¿nione od alkoholu i 118
cz³onków rodzin. Poradnia Zdrowia Psychicznego leczy
45 osób z uzale¿nieniem alkoholowym. W 2001r. do Punktu Konsultacyjnego zg³osi³o siê 313 osób i skorzystali oni
z porad psychologa, psychiatry i prawnika.
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przyjê³a 57 wniosków o skierowanie osób na leczenie odwykowe, w tym: 46 wniosków z³o¿yli cz³onkowie rodzin, 3 wnioski z³o¿y³a Prokuratura Rejonowa i
8 wniosków z³o¿y³a Komenda Powiatowa Policji.

573
UCHWA£A Nr XXXIX/351/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 24 stycznia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Miasta
Kwidzyna na 2002 rok.
Na podstawie art. 41 ust. 1,2,5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230; zm.: Dz.
U. z 1984 r. Nr 34, poz. 184; z 1987r. Nr 33, poz. 180; z
1989 r. Nr 35, poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1990 r.
Nr 73, poz. 431; z 1991 r. N r 73, poz. 321; z 1991 r. Nr 94,
poz. 419; z 1993 r. Nr 40, poz. 184; z 1996 r. Nr 127, poz.
593; z 1997 r. Nr 113, poz. 732; z 1997r. Nr 121, poz. 770;
z 1997 r. Nr 113, poz. 732; z 1997 r. Nr 88, poz. 554; z
1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; z 2000r.
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 60, poz. 610) uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna na
2002 rok, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miejski Kwidzyna do realizacji
wy¿ej wymienionego Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna na 2002 rok.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XLIV/284/97 Rady Miejskiej w
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MKRPA z³o¿y³a 52 wnioski do S¹du Rejonowego w Kwidzynie, do Wydzia³u Rodzinnego i Nieletnich. S¹d wyda³
5 prawomocnych postanowieñ o zastosowanie leczenia
w stacjonarnej placówce odwykowej i 21 prawomocnych
postanowieñ o leczenie w niestacjonarnej placówce odwykowej.
W 2001 r. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej obj¹³
pomoc¹ 200 rodzin z problemem alkoholowym. W rodzinach z powodu powtarzaj¹cej siê nietrzewoci dochodzi do przemocy, zaniedbañ, ubóstwa, demoralizacji, innych zjawisk powoduj¹cych stres.
Badania ¿on alkoholików ujawniaj¹, ¿e oko³o 3/4 sporód nich dowiadcza przemocy. Poradnia Profilaktyki i
Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia przyjê³a w 2001 r. 86 kobiet poddanych przemocy, 50 osób
zg³osi³o przemoc w rodzinie w Poradni Zdrowia Psychicznego, 38 osób zg³osi³o przemoc w rodzinie w Punkcie
Konsultacyjno-Interwencyjnym Przeciwdzia³ania Przemocy i Uzale¿nieñ.
Oko³o 20% polskich nastolatków nadu¿ywa alkoholu
w sposób przynosz¹cy powa¿ne szkody dla ich rozwoju
fizycznego, psychicznego, moralnego.
Stra¿ Miejska, w 2001 r., odwioz³a do domu 75 nieletnich, bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu.
W 2001 r. odwieziono 228 osób do Orodka Profilaktyki Uzale¿nieñ i Interwencji Kryzysowej z Izb¹ Wytrzewieñ
w Grudzi¹dzu.
CEL PROGRAMU
Celem programu jest ograniczenie zjawiska alkoholizmu oraz zmniejszenie problemów spowodowanych nadu¿ywaniem alkoholu poprzez realizacjê zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U.
Nr 35, poz. 230, z pón. zmianami), zwanej w dalszej czêci programu ustaw¹.
RÓD£A FINANSOWANIA PROGRAMU
ród³em finansowania zadañ Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna na 2002 rok s¹ rodki finansowe bud¿etu
miasta pochodz¹ce z op³at za korzystanie z zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych.
ZADANIA PROGRAMU
1. Zwiêkszanie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej, w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
4. Ustalenie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub
poza miejscem sprzeda¿y oraz kontrolê przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
5. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
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6. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów okrelonych w art. 131 i 15 ustawy z dnia 26
padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z
pón. zmianami) oraz wystêpowanie przed s¹dem w
charakterze oskar¿yciela publicznego.
DZIA£ANIA
Dzia³ania s¹ wspierane przez bud¿et miasta poprzez
finansowanie programów i zadañ.
I. PROFILAKTYKA, DZIA£ANIA INTERWENCYJNE, TERAPEUTYCZNE, REHABILITACYJNE WOBEC OSÓB
UZALE¯NIONYCH OD ALKOHOLU I WSPÓ£UZALE¯NIONYCH ORAZ W ZAKRESIE PRZEMOCY
1. Dzia³anie Punktu Konsultacyjnego
Porady specjalistów:
 psychologa,
 prawnika,
 psychiatry.
2. Wspieranie dzia³añ Stowarzyszenia Klub Abstynenta
W zakresie dzia³ania Klubu jest:
 pomoc terapeutyczna wolontariuszy  ludzi uzale¿nionych od alkoholu, którzy zachowuj¹ wieloletni¹
abstynencjê,
 udzia³ w dzia³aniach grup samopomocowych:
a) Grupa AA Dromader,
b) Grupa Al  Anon Umiech,
c) Grupa wsparcia,
 korzystanie z biblioteki problemowej,
 spêdzanie wolnego czasu zachowuj¹c abstynencjê.
3. Prowadzenie dzia³añ terapeutycznych i wspomagaj¹cych przez Przychodniê Profilaktyki i Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia.
Przychodnia prowadzi terapiê w zakresie uzale¿nieñ i
przemocy dla ca³ego powiatu kwidzyñskiego.
4. Dzia³alnoæ Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego
Przeciwdzia³ania Przemocy i Uzale¿nieñ
Zakres dzia³añ Punktu:
1) prowadzenie dy¿urów i dzia³ania interwencyjno 
wspieraj¹ce,
2) prowadzenie sta³ego rozpoznania potrzeb rodowiska lokalnego pod k¹tem dzia³añ profilaktyczno  terapeutycznych,
3) integrowanie dzia³añ instytucji i organizacji zaanga¿owanych w problem przemocy,
4) zwiêkszanie spo³ecznej wiadomoci na temat przyczyn, mechanizmów i skutków przemocy oraz sposobów obrony.
5. Dzia³ania Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i inne w zakresie interwencyjnym
1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o leczenie
odwykowe,
2) prowadzenie rozmów motywacyjno  interwencyjnych zmierzaj¹cych do podjêcia dobrowolnego leczenia odwykowego,
3) zasiêganie opinii bieg³ych w sprawach o stwierdzenie uzale¿nienia,
4) przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych w
miejscu zamieszkania osoby skierowanej na leczenie odwykowe,
5) podejmowanie dzia³añ wspólnie z Policj¹ i Stra¿¹
Miejsk¹ w zakresie przestrzegania przepisów ustawy,
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6) kierowanie wniosków do S¹du w zakresie przepisów
ustawy,
7) wspó³praca z Orodkiem Profilaktyki Uzale¿nieñ i Interwencji Kryzysowej z Izb¹ Wytrzewieñ w Grudzi¹dzu.
II. PROFILAKTYKA DZIECI I M£ODZIE¯Y
1. Realizacja programów profilaktyczno  wychowawczych.
1) Program Spójrz inaczej  kontynuacja w szko³ach
podstawowych, gimnazjach i Domu Dziecka.
W roku szkolnym 2001/2002 zajêcia prowadzone s¹
w nastêpuj¹cych placówkach:
 Zespó³ Szkó³ Nr 1,
 Zespó³ Szkó³ Nr 2,
 Zespó³ Szkó³ Nr 3,
 Szko³a Podstawowa Nr 2,
 Szko³a Podstawowa Nr 3,
 Szko³a Podstawowa Nr 4,
 Szko³a Podstawowa Nr 5,
 Szko³a Podstawowa Nr 6,
 Specjalny Orodek Szkolno  Wychowawczy,
 Dom Dziecka.
Program obejmuje oko³o 3 000 uczniów i prowadzony jest przez 107 realizatorów.
Program poszerzony jest o zajêcia Spójrz inaczej
na agresjê, które prowadzi 76 realizatorów.
Jest to program skupiaj¹cy w ró¿nym stopniu wiele
kierunków pracy z dzieæmi. Dostarcza wiedzy o rodkach uzale¿niaj¹cych, systemach wartoci, wp³ywach spo³ecznych, uczeniu rozwi¹zywania problemów i konfliktów. K³adzie szczególny nacisk na
kszta³towanie osobowoci dziecka i wspieranie jego
rozwoju poprzez proponowane treci programowe,
równie¿ osobisty kontakt nauczycieli z dzieæmi. Celem programu jest taki wp³yw na dziecko, aby radzi³o sobie lepiej, bez nadmiernego napiêcia, z rozwi¹zywaniem problemów, których dostarcza ¿ycie. Ma
rozumieæ siebie, umieæ wspó³¿yæ z innymi i umieæ
znajdowaæ w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.
Planuje siê warsztaty dla realizatorów programu
Spójrz inaczej dla klas I -III, i IV  VI i gimnazjum.
2) Program profilaktyki przemocy i uzale¿nieñ realizowany jest w:
 Zespole Szkó³ Nr 2,
 Zespole Szkó³ Nr 3,
 Szkole Podstawowej Nr 2,
 Szkole Podstawowej Nr 6.
Obecnie przeszkolonych jest 145 osób (wychowawców, nauczycieli, personelu szkolnego, uczniów) w
poszczególnych grupach tematowych: Pomoc psychologiczna dzieciom doznaj¹cym dokuczania w
szkole, Mediacje rówienicze, Jak radziæ sobie z
agresj¹ i przemoc¹ w szkole.
Planuje siê objêcie programem Zespo³u Szkó³ Nr 1.
3) Realizacja programu interwencyjno  wychowawczego NOE w szko³ach ponadgimnazjalnych i w internacie ZS Nr 2.
Program prowadzony jest przez 4 realizatorów w
szko³ach, które zg³aszaj¹ zapotrzebowanie.
Program ma na celu zmianê norm rodowiskowych
zwi¹zanych z piciem alkoholu. Scenariusz spotkania zawiera psychodramy, krótkie prelekcje, burzê
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mózgów oraz wiadectwa trzewego alkoholika i osób
wspó³uzale¿nionych.
Po zakoñczeniu spotkania realizatorzy pozostaj¹ przez
pewien czas do dyspozycji uczestników szukaj¹cych
informacji lub pomocy.
Planuje siê przeprowadzenie 10 programów.
2. Dzia³alnoæ edukacyjna i informacyjna w szko³ach:
1) bie¿¹ce informowanie kadry szkolnej o nowych programach, inicjatywach w zakresie profilaktyki,
2) zorganizowanie w ramach programu profilaktyki
przemocy i uzale¿nieñ Dnia przeciwko przemocy.
Nauczyciele, dzieci i m³odzie¿ wspólnie podejmuj¹
dzia³ania maj¹ce na celu krytykê przemocy,
3) udzia³ dzieci i m³odzie¿y w spektaklach teatralnych,
happeningach, konkursach o tematyce uzale¿nieñ od
alkoholu, narkotyków, przemocy w rodzinie i rodowisku rówieników,
4) rozprowadzanie broszur, plakatów, kalendarzy, ulotek o tematyce walki z uzale¿nieniami.
III. PROFILAKTYKA DZIECI I M£ODZIE¯Y W CZASIE
WOLNYM OD ZAJÊÆ SZKOLNYCH.
1. Udzia³ w programach socjoterapeutycznych i rozwojowych w wietlicach rodowiskowych prowadzonych
przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
Do 5 wietlic, prowadzonych przez MOPS, uczêszcza
oko³o 100 dzieci.
wietlice dzia³aj¹ w:
 Miejskim Orodku Pomocy Spo³ecznej,
 Zespole Szkó³ Nr 2,
 Szkole Podstawowej Nr 3,
 Szkole Podstawowej Nr 5,
 Szkole Podstawowej Nr 6.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich prowadzi wietlicê
rodowiskow¹ przy ul. Warszawskiej 14. Uczêszcza do
niej ponad 30 dzieci.
2. Zajêcia m³odzie¿y niezrzeszonej w sali gimnastycznej
w godzinach popo³udniowych w ramach programu wychowawczego Szko³y Podstawowej Nr 2 w Kwidzynie.
IV. EDUKACJA PUBLICZNA I WSPÓ£PRACA Z MEDIAMI.
1. Informowanie mieszkañców miasta o pracach MKRPA
i instytucjach wspó³pracuj¹cych na rzecz profilaktyki
uzale¿nieñ.
2. Wspieranie lokalnej koalicji trzewociowej
 ustalanie wspólnych dzia³añ dotycz¹cych uzale¿nieñ
w miecie,
 szkolenie, udzia³ w konferencjach z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ cz³onków Komisji i osób wspó³pracuj¹cych z Komisj¹ oraz pokrywanie kosztów przejazdów kierowanych na szkolenia osób,
 szkolenie osób chêtnych do wspó³pracy z MKRPA,
 wymiana dowiadczeñ z instytucjami, organizacjami, osobami zajmuj¹cymi siê terapi¹ i profilaktyk¹
w kraju i za granic¹,
 rozprowadzanie materia³ów edukacyjnych o uzale¿nieniach wród m³odzie¿y, rodziców, sprzedawców,
podczas imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych,
 organizowanie spotkañ edukacyjnych adresowanych do szerokiego krêgu odbiorców, np. happeningi.
3. Dzia³ania w zakresie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
1) Szkolenie sprzedawców w zakresie przestrzegania
przepisów zwi¹zanych z ustaw¹.
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2) Pozyskiwanie sprzedawców dla propagowania akcji
letniej Wakacje bez ryzyka.
3) Przeprowadzenie kampanii w zakresie odmawiania
sprzeda¿y alkoholu nieletnim i nietrzewym podczas
miejskich imprez plenerowych.
V. USTALENIE SZCZEGÓ£OWYCH ZASAD WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLEÑ NA PROWADZENIE
SPRZEDA¯Y NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPO¯YCIA NA MIEJSCU LUB POZA
MIEJSCEM SPRZEDA¯Y ORAZ KONTROLA W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD OBROTU TYMI NAPOJAMI
I. Zasady wydawania zezwoleñ
1. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzeda¿, podawanie napojów alkoholowych sk³adane s¹ w Urzêdzie
Miejskim w Kwidzynie.
2. Wniosek powinien zawieraæ:
1) imiê, nazwisko i adres a w przypadku osób prawnych, nazwê i siedzibê firmy,
2) adres punktu sprzeda¿y detalicznej lub lokalu gastronomicznego,
3) okrelenie rodzaju napojów alkoholowych,
4) podpis uprawnionej osoby (osób) do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
3. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub aktualny odpis z w³aciwego rejestru,
2) tytu³ prawny do lokalu lub zgodê w³aciciela, lub zarz¹dcy lokalu na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
3) pozytywn¹ opiniê sanitarn¹  w przypadku lokalu
gastronomicznego,
4) pozytywn¹ opiniê Komendy Powiatowej Policji w
Kwidzynie dla placówek handlowych i gastronomicznych,
5) pozytywn¹ opiniê Stra¿y Miejskiej w Kwidzynie dla
placówek handlowych i gastronomicznych,
6) pozytywn¹ opiniê Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kwidzynie dla lokali gastronomicznych.
4. Pracownicy Urzêdu przeprowadzaj¹ oglêdziny lokalu,
w którym ma byæ prowadzona sprzeda¿.
5. Po zapoznaniu siê z zebranymi dokumentami Zarz¹d
Miejski wydaje opiniê, na podstawie której Burmistrz
Miasta wydaje decyzjê.
6. Zezwolenia wydaje siê na jednolitych, barwnych drukach o wzorze ustalonym przez Burmistrza Miasta.
1) druk zielony  zezwolenie na sprzeda¿ napojów o
zawartoci do 4,5% alkoholu oraz piwo,
2) druk ¿ó³ty  zezwolenie na sprzeda¿ napojów o zawartoci powy¿ej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),
3) druk bia³y  zezwolenie na sprzeda¿ napojów o zawartoci powy¿ej 18% alkoholu.
7. W zezwoleniu wpisuje siê w szczególnoci:
1) pouczenie o ustawowym zakazie sprzeda¿y napojów alkoholowych osobom poni¿ej 18 roku ¿ycia,
osobom nietrzewym oraz o cofniêciu zezwolenia
w przypadkach okrelonych przepisami prawa, obowi¹zek sprzeda¿y alkoholu w nieprzezroczystym
opakowaniu (papierowym lub foliowym), bez reklamy alkoholu w przypadku zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
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2) zezwolenie musi byæ umieszczone w miejscach
sprzeda¿y napojów alkoholowych w widocznym
punkcie.
II. Zasady wydawania zezwoleñ jednorazowych w trybie art. 14 ust. 5 i art. 181 ustawy.
1. Wniosek powinien zawieraæ:
1) imiê, nazwisko i adres a w przypadku osób prawnych, nazwê i siedzibê firmy,
2) miejsce sprzeda¿y alkoholu,
3) godziny i dni sprzeda¿y alkoholu,
4) nazwê imprezy,
5) okrelenie rodzajów napojów alkoholowych.
2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) kserokopiê zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
2) zgodê organizatora imprezy.
3. Zezwolenia na jednorazow¹ sprzeda¿ napojów alkoholowych wydawane s¹ przez Burmistrza Miasta, po
zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Miejskiego.
III. Zasady cofania zezwoleñ
1. Postêpowanie wszczyna siê w szczególnoci po uzyskaniu pisemnego wniosku organów pañstwowych i
samorz¹dowych oraz wniosków osób fizycznych.
2. Zezwolenie cofa siê, je¿eli zachodz¹ przes³anki okrelone w treci art. 18 ust. 6 ustawy, których istnienie
potwierdzi³o przeprowadzone postêpowanie administracyjne.
3. Przed wydaniem decyzji o cofniêciu zezwolenia, w przypadkach o których mowa w art. 18 ust 6 pkt 1 i 2 ustawy, cofniêcie zezwolenia wymaga zasiêgniêcia opinii
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie.
IV. Kontrola podmiotów gospodarczych prowadz¹cych
sprzeda¿ napojów alkoholowych.
1. Kontrolê przeprowadzaj¹ cz³onkowie Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych legitymuj¹cy siê dokumentem upowa¿niaj¹cym do kontroli, Policja i Stra¿ Miejska.
2. Zakres kontroli:
1) zgodnoæ prowadzonej sprzeda¿y napojów alkoholowych z wa¿nymi zezwoleniami,
2) przestrzeganie przepisów ustawy,
3) przestrzeganie warunków i zasad sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych w uchwa³ach Rady
Miejskiej w Kwidzynie.
3. Osoby upowa¿nione do dokonywania kontroli maj¹
prawo do:
1) wstêpu na teren obiektu, lokalu lub ich czêci, gdzie
prowadzona jest sprzeda¿ napojów alkoholowych,
w godzinach pracy placówki,
2) ¿¹dania pisemnych lub ustnych wyjanieñ oraz okazania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów
alkoholowych.
4. Czynnoci kontrolnych w przypadkach, o których
mowa w pkt 2 dokonuje siê w obecnoci osoby kontrolowanej lub jej pracownika.
5. Z przedstawionej kontroli sporz¹dza siê protokó³, który wraz z wnioskami nale¿y przedstawiæ organowi wydaj¹cemu zezwolenie.
6. Na podstawie wyników kontroli, organ wydaj¹cy zezwolenie wzywa zainteresowanego do usuniêcia stwierdzonych uchybieñ w wyznaczonym terminie, o ile nie
zachodz¹ przes³anki do cofniêcia zezwolenia lub wsz-
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czyna postêpowanie o cofniêciu zezwolenia albo podejmuje inne dzia³ania przewidziane przepisami prawa.
7. Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrêbne zadanie kontrolne.
VI. DZIA£ALNOÆ INSTYTUCJI, STOWARZYSZEÑ I
OSÓB FIZYCZNYCH S£U¯¥CYCH ROZWI¥ZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Wspieranie zajêæ profilaktycznych podczas wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin z problemami
uzale¿nieñ.
2. Wspieranie programów profilaktycznych dla osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych od alkoholu, przemocy w rodzinie i wród rówieników.
VII. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWI¥ZKU Z
NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKRELONYCH W
ART. 131 I 15 USTAWY ORAZ WYSTÊPOWANIE
PRZED S¥DEM W CHARAKTERZE OSKAR¯YCIELA
PUBLICZNEGO.
W przypadku potrzeby, Burmistrz Miasta upowa¿nia odpowiedni¹ osobê do wystêpowania przed S¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego.
VIII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZ£ONKÓW MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
AKOHOLOWYCH.
1. Ka¿dy z cz³onków Komisji ma obowi¹zek uczestniczenia w pracach co najmniej jednego zespo³u problemowego.
2. Cz³onkowie Komisji otrzymuj¹, niezale¿nie od iloci
posiedzeñ Komisji, miesiêczne wynagrodzenie w wysokoci 15% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
og³aszanego kwartalnie dla celów rewaloryzacji rent i
emerytur przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze Polskim.
3. Za miesi¹c, w którym Komisja nie odby³a posiedzenia,
wyp³ata wynagrodzenia nie przys³uguje.
4. Wyp³ata nastêpowaæ bêdzie do koñca danego miesi¹ca, na podstawie wniosku z³o¿onego przez Przewodnicz¹cego Komisji.
5. Za nieusprawiedliwion¹ nieobecnoæ cz³onków w posiedzeniach Komisji wynagrodzenie nie przys³uguje.
6. Za nieobecnoæ usprawiedliwion¹ bêdzie uwa¿ana tylko nieobecnoæ spowodowana wykonywaniem innych
obowi¹zków zleconych przez Komisjê.
7. Spotkania Komisji i zespo³ów problemowych odbywaj¹
siê poza godzinami pracy Urzêdu.
EWALUACJA PROGRAMU
1. Ewaluacja programu profilaktyki przemocy i uzale¿nieñ
poprzez przeprowadzenie w maju ankiet wród
uczniów objêtych programem.
2. Konsultacje i superwizje programu profilaktyczno 
wychowawczego Spójrz inaczej.
3. Dokonywanie bilansu dzia³añ Punktu Konsultacyjnego.
4. Dokonywanie bilansu dzia³añ Punktu Konsultacyjno 
Interwencyjnego Przeciwdzia³ania Przemocy i Uzale¿nieñ.
5. Przeprowadzanie oceny programu NOE wród m³odzie¿y, po jego zakoñczeniu.
6. Rozmowy z dzieæmi i m³odzie¿¹ po zakoñczeniu spektakli i Dnia Przemocy.
7. Coroczne dokonywanie analizy skutecznoci dzia³añ w
zakresie realizacji postanowieñ s¹dowych.
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8. Monitorowanie dzia³añ profilaktycznych w wietlicach
rodowiskowych.
9. Monitorowanie interwencji Policji, Stra¿y Miejskiej
wobec nielegalnego handlu i ³amania przepisów ustawy.
10. Wyniki ewaluacji programu w formie sprawozdania
s¹ przedstawiane Zarz¹dowi Miejskiemu przez przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
WYKAZ INSTYTUCJI, STOWARZYSZEÑ
I INNYCH ORGANIZACJI REALIZUJ¥CYCH ZADANIA
PROGRAMU
1. Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Urz¹d Miejski, ul. Warszawska 19
tel. 279 4231 w. 309
Komisja liczy 11 cz³onków dzia³aj¹cych w trzech zespo³ach problemowych: Zespó³ ds. Profilaktyki, Zespó³
ds. Lecznictwa Odwykowego, Zespó³ ds. Opiniowania.
2. Przychodnia Profilaktyki i Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu i Wspóluzale¿nienia
ul. Grudzi¹dzka 6
tel. 279 3201
Zatrudnia 4 osoby  kierownika Poradni, który jest specjalist¹ uzale¿nieñ, psychologa, dwóch instruktorów terapii uzale¿nieñ.
Poradnia jest czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
od 8,00  18,30.
3. Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Grudzi¹dzka 6
tel. 279 2211
Poradnia jest czynna w poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek w godz. od 7,00  17,00, w rodê od 13,00 
17,00.
Zatrudnia 1 lekarza i 2 pielêgniarki.
4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta
ul. 11 Listopada 28
tel. 261 0846
Jest czynny codziennie oprócz czwartków i dni wi¹tecznych w godz. 16,00  20,00.
Mo¿na spotkaæ siê z wolontariuszami  ludmi uzale¿nionymi od alkoholu, ale zachowuj¹cymi wieloletni¹
abstynencjê.
5. Punkt Konsultacyjny dzia³aj¹cy przy Stowarzyszeniu
Klub Abstynenta
ul. 11 Listopada 28
tel. 261 0846
Czynny w godzinach otwarcia Klubu
Porad udzielaj¹ specjalici:
psycholog  poniedzia³ek w godz. od 18,00  20,00
prawnik  wtorek w godz. od 18,00  20,00
psychiatra  roda w godz. od 18,00  20,00
6. Grupy samopomocowe
a. Grupa AA SALUS
ul. S³owackiego 6  Parafia Mi³osierdzia Bo¿ego
Spotkania odbywaj¹ siê we wtorki od godz. 17,00
b. Grupa AA Przyjaciele Bila W
ul. S³owiañska 29
Spotkania odbywaj¹ siê w czwartki od godz. 19,00
c. Grupa AA Dromader
ul. 11 Listopada 28  Stowarzyszenie Klub Abstynenta
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Spotkania odbywaj¹ siê w w poniedzia³ki od godz.
17,00
d. Grupa Al  Anon Umiech
ul. 11 Listopada 28  Stowarzyszenie Klub Abstynenta
Spotkania odbywaj¹ siê w poniedzia³ki od godz.
17,30
e. Grupa Wsparcia
ul. 11 Listopada 28  Stowarzyszenie Klub Abstynenta
Spotkania odbywaj¹ siê w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca w godz. od 17,00
7. Punkt Konsultacyjno  Interwencyjny Przeciwdzia³ania Przemocy i Profilaktyki Uzale¿nieñ
ul. 11 Listopada 28
tel. 261 1651
Jest czynny w poniedzia³ki, rody, czwartki w godz.
od 15,00  18,00, we wtorki od 17,00  19,00.
8. Szko³y
 podstawowe
 gimnazja
 ponadgimnazjalne
Przeszkolonych jest 118 nauczycieli do prowadzenia
programu profilaktyczno  wychowawczego Spójrz
inaczej.
Przeszkolono grupê 5 osób do prowadzenia programu interwencyjno  wychowawczego NOE.
9. Dom Dziecka  przeszkolono pedagoga do prowadzenia programu profilaktyczno  wychowawczego
Spójrz inaczej.
10. wietlice rodowiskowe dla dzieci z rodzin patologicznych Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej prowadzi 5 wietlic.
W wietlicach pracuje 9 osób, które ukoñczy³y Studium Socjoterapii.
Do wietlic uczêszcza 107 dzieci.
Siedziby wietlic:
1. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej
ul. Grudzi¹dzka 6
tel. 279 7381
2. Zespó³ Szkó³ Nr 2
ul. Mickiewicza 56 B
3. Szko³a Podstawowa Nr 3
ul. Malborska 85
4. Szko³a Podstawowa Nr 5
ul. Hallera 4
5. Szko³a Podstawowa Nr 6
ul. Grunwaldzka 54
6. wietlica rodowiskowa prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
ul. Warszawska 14
tel. 279 7013
11. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej
ul. Grudzi¹dzka 6
tel. 279 7381
Inspektor ds. rozwi¹zywania problemów alkoholowych
12. S¹d Rejonowy w Kwidzynie
Plac Plebiscytowy 1
tel. 279 4227
13. Poradnia Psychologiczno  Pedagogiczna
ul. Grudzi¹dzka 17
tel. 279 2119

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poradnia jest czynna w poniedzia³ki, wtorki w godz.
od 8,00  17,00, w czwartki, pi¹tki od godz. 8,00 
15,00.
14. Stra¿ Miejska
ul. Warszawska 14
tel. 261 0898, 261 0899, alarmowy 986
15. Komenda Powiatowej Policji w Kwidzynie
ul. Kociuszki 30
Specjalista ds. uzale¿nieñ
tel. 279 2611, 645 7050, alarmowy 997
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Gdañsk, dnia 12 kwietnia 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/212-A/1309/28/2002/II/JG
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz.1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) i
art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z
1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr
88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000
r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802)
na wniosek
z dnia 27 marca 2002 r.
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej PEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Kwidzynie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 170161027
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr OGD 
820/212-A/16/2000/II/KK, zmienion¹ decyzjami z dnia 14
wrzenia 2001 r. Nr OGD  820/212-A/18/2001/II/DS, z dnia
31 grudnia 2001 r. Nr OGD  820/212-A/20/2001/II/MS, z
dnia 24 stycznia 2002 r. Nr OGD  820/212-A/23/2002/II/
JG oraz z dnia 25 lutego 2002 r. Nr OGD  820/212-A/665/
2002/II/JG w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 30 kwietnia 2002 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/210/212/U/2/
98/KW z dnia 6 padziernika 1998 r.,
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 obrót ciep³em Nr OCC/66/212/U/2/98/KW z dnia 6 padziernika 1998 r.,
ustali³o (drug¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr
OGD  820/212-A/16/2000/II/KK i og³oszona w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 7 wrzenia 2000 r. (Nr 84, poz. 547). W powy¿szej decyzji zosta³
ustalony okres obowi¹zywania bazowych stawek op³at
zawartych w taryfie do dnia 30 wrzenia 2001 r.
W dniu 27 czerwca 2001 r. na wniosek Przedsiêbiorstwa zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a. W toku
tego¿ postêpowania, decyzj¹ z dnia 30 lipca 2001 r.
Nr OGD  820/212-A/5/2001/III/SA, Prezes URE ustali³ wysokoæ wspó³czynnika korekcyjnego X w okrelaj¹cego
projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a, w pierwszym
roku stosowania taryfy dla ciep³a.
Pismem z dnia 13 sierpnia 2001 r. znak: 921/2001,
Przedsiêbiorstwo wnios³o odwo³anie od ww. decyzji. Na
wniosek Przedsiêbiorstwa z dnia 11 wrzenia 2001 r. znak:
1056/2001, z dnia 31 grudnia 2001 r. znak: 1998/12/24/
2001, z dnia 22 stycznia 2002 r. znak: 162/2002 i z dnia
19 lutego 2002 r. z uwagi na wniesione odwo³anie, Prezes URE czterokrotnie wyd³u¿y³ okres stosowania bazowych stawek op³at zawartych w drugiej taryfie, ostatnio
do dnia 31 marca 2002 r.
Pismem z dnia 27 marca 2002 r. znak: 479/2001 Przedsiêbiorstwo ponownie zwróci³o siê do Prezesa URE z
wnioskiem o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania aktualnej Taryfy dla ciep³a do dnia 30 kwietnia 2002 r. W uzasadnieniu ww. wniosku Przedsiêbiorstwo wskaza³o miêdzy innymi, i¿ aktualnie toczy siê postêpowanie odwo³awcze do decyzji Prezesa URE Nr OGD  820/212-A/5/
2001/III/SA z dnia 30 lipca 2001 r., a poniewa¿ nie widzi
mo¿liwoci rozpatrzenia odwo³ania przez S¹d Okrêgowy
w Warszawie  S¹d Antymonopolowy do dnia 31 marca
2002 r.  niniejszy wniosek jest zasadny.
Z uwagi na treæ powy¿szego pisma Prezes URE ponownie uzna³, i¿ jest to wniosek Przedsiêbiorstwa dotycz¹cy zmiany decyzji z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr OGD 
820/212-A/16/2000/II/KK w sprawie zatwierdzenia drugiej
taryfy dla ciep³a, w zakresie ustalonego w niej okresu
obowi¹zywania bazowych stawek op³at. Dlatego te¿, na
podstawie art. 61 § 1 w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto
postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej
wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za zgod¹ strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem akta odwo³ania od decyzji Prezesa URE z dnia 30 lipca 2001 r. Nr
OGD  820/212-A/5/2001/III/SA zosta³y przekazane do
S¹du Okrêgowego w Warszawie  S¹du Antymonopolowego. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych
stawek op³at zawartych w drugiej taryfie pozwoli na ich
dalsze stosowanie.

Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania drugiej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.
ul. Batalionów Ch³opskich 23
82-500 Kwidzyn
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdañsk
3. a/a

575
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 16 kwietnia 2002 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim w Gdañsku
a
Gmin¹ Miasto Malbork
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu administracji rz¹dowej, nale¿¹cych do w³aciwoci Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Gdañsku do prowadzenia organom gminy.
Na podstawie art. 8, ust. 8 ustawy z 15 lutego 1962 r. o
ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 98, poz. 1150 z 1999 r.)
oraz na podstawie art. 8 ust. 2, art. 18, ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póniejszymi zmianami) i
uchwa³y Nr 346/XLII/02 Rady Miasta Malbork z dnia 31
stycznia 2002 r. zawarte zosta³o porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Wojewoda Pomorski powierza, a Gmina Miasto Malbork przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych spraw z zakresu administracji rz¹dowej, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych:
1) wynikaj¹cych z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 98, poz. 1150 z 1999 r.)
a) wydawanie zezwoleñ w trybie art. 27,
b) wydawanie decyzji w trybie art. 28, wstrzymuj¹cych wszelkie czynnoci podjête bez zachowania
postanowieñ art. 27, na obszarach wpisanych do
rejestru zabytków oraz w strefach ochrony konserwatorskiej, ujêtych w obowi¹zuj¹cych planach
zagospodarowania przestrzennego,
2) wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15, poz. 139
z 1999 r. z póniejszymi zmianami), tj. uzgadnianie,
w oparciu o art. 40 ust. 4, pkt 4 decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze
miasta wpisanym do rejestru zabytków i w strefach
ochrony konserwatorskiej, z wy³¹czeniem nieruchomoci wpisanych do rejestru zabytków odrêbn¹
decyzj¹.
3) wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z póniejszymi zmianami) tj. Uzgadnianie i opiniowanie,
w oparciu art. 32 ust. 1, pkt 2 i art. 39, ust. 2.
§2
Przy za³atwianiu spraw okrelonych w porozumieniu
w formie pisemnej:
1. Strona przejmuj¹ca bêdzie u¿ywaæ swych pieczêci
nag³ówkowych lub swych blankietów korespondencyjnych a przy podpisywaniu dokumentów bêdzie
u¿ywana pieczêæ do podpisu osoby upowa¿nionej
przez Burmistrza Miasta Malborka
2. Upowa¿nienie osoby, o której mowa wy¿ej, dokonuje siê za zgod¹ Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku.
3. W podstawie prawnej decyzji wydawanych na mocy
porozumienia, poza podstaw¹ merytoryczn¹, nale¿y powo³ywaæ siê na niniejsze porozumienie.
Decyzje opatruje siê pouczeniem o mo¿liwoci odwo³ania lub za¿alenia do Urzêdu Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie za porednictwem Burmistrza Miasta Malborka.
§3
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdañsku ma prawo:
1) kontrolowania prawid³owoci prowadzenia spraw
objêtych niniejszym porozumieniem w zakresie legalnoci i zgodnoci z zasadami konserwatorskimi,
2) ustalenia zasad realizacji powierzonych zadañ oraz
wydawania opinii kierunkowych co do sposobu za³atwiania spraw.
§4
Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zaæ porozumienie w

ca³oci lub w czêci za trzymiesiêcznym okresem wypowiedzenia bez podawania przyczyny wypowiedzenia.
§5
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ca³oci lub w
czêci ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia
prawa lub zasad konserwatorskich przy za³atwianiu powierzonych zadañ.
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§7
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miasta Malborka
M. Roeding
Cz³onek Zarz¹du
Miasta Malborka
A. Szymañski

Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

576
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/288 D/140/W/3/2002/BP
W dniu 13 marca 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy:
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzib¹ w S³upsku, 76200 S³upsk, ul. S³oneczna 15D, Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie: Pismem z dnia 3 stycznia 2002 r., L.dz.:
PR/44/2002, Zarz¹d Spó³ki, poinformowa³ o likwidacji
Kot³owni Osiedlowej przy ul. Krzywej 23 i powstaniu na
miejscu ww. kot³owni wêz³a cieplnego, który zosta³ w³¹czony do systemu sieci ciep³owniczej kot³owni rejonowych KR-1 i KR-2.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹
decyzjê z dnia 20 padziernika 1998 r. Nr WCC/288/140/
LT/OT1/98/SA w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Zastêpca Dyrektora
Depratamentu Koncesji
J. Be³kowski

Dziennik Urzêdowy
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INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/69B/384/W/3/2002/MJ
oraz
Nr PCC/76B/384/W/3/2002/MJ
W dniu 18 marca 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy Wspólne Przedsiêbiorstwo PROMEX T. Ciarkowski, M.
Czechowski Spó³ka Jawna 83-000 Pruszcz Gdañski, ul.
Zastawna 1, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ nazwê Koncesjonariusza oraz przedmiot i
zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza, okrelony w koncesjach na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê
ciep³a.
Uzasadnienie: Decyzjami z dnia 21 wrzenia 1998 r.
Nr WCC/69/384/U/2/98BK oraz Nr PCC/76/384/U/2/98/BK,
udzielono przedsiêbiorcom  Panu Tadeuszowi Franciszkowi Ciarkowskiemu i Panu Markowi Czechowskiemu,
prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Wspólne Przedsiêbiorstwo PROMEX Spó³ka Cywilna z
siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim, koncesji na wytwarzanie
oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do 30 wrzenia 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie na stronie 1 nazwê
Koncesjonariusza oraz w punkcie nr 1 decyzji na stronie
2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 5 grudnia 2001 r., uzupe³nionym pismem
z dnia 26 lutego 2002 r., Koncesjonariusz wyst¹pi³ o zmianê wydanych decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ liczby eksploatowanych róde³ ciep³a oraz liczby eksploatowanych sieci cieplnych. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz
poinformowa³, i¿ powy¿sze zmiany zwi¹zane s¹ z przejêciem do eksploatacji nastêpuj¹cych róde³ ciep³a i sieci
cieplnych: na mocy umowy u¿yczenia podpisanej z Urzêdem Miasta i Gminy Pelplin  5 kot³owni na terenie Pelplina, na mocy umowy dzier¿awy podpisanej z Urzêdem
Gminy i Miasta w Suszu  4 kot³owni i 1 sieci na terenie
Susza oraz na podstawie umowy dzier¿awy podpisanej z
Miejskim Przedsiêbiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Mor¹gu  12 kot³owni i 2 sieci na terenie Gminy Mor¹g.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348
z pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje
decyzje z dnia 21 wrzenia 1998 r. Nr WCC/69/384/U/2/
98/BK oraz Nr PCC/76/384/U/2/98/BK w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Jednoczenie, pismem z dnia 23 stycznia 2002 r., Koncesjonariusze wyst¹pili z wnioskiem o zmianê wydanych
im decyzji koncesyjnych w czêci dotycz¹cej formy prawnej przedsiêbiorstwa, w ramach którego prowadzona jest
dzia³alnoæ koncesjonowana. Jak wynika z dokumentów
przed³o¿onych do akt sprawy S¹d Rejonowy w Gdañsku
XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego postanowieniem z dnia 10 stycznia 2002 r. wpisa³ do
rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego pod Nr 79990 przedsiêbiorcê  Wspólne Przedsiêbiorstwo PROMEX T. Ciarkowski, M. Czechowski Spó³ka

Jawna z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim, który kontynuuje prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej wykonywanej uprzednio przez wspólników spó³ki cywilnej dzia³aj¹cej pod nazw¹ Wspólne Przedsiêbiorstwo PROMEX s.c.
z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim.
W zwi¹zku z powy¿szym oraz maj¹c na wzglêdzie treæ
art. 26 § 4 oraz art. 553 § 2 ustawy z dnia 15 wrzenia
2000 r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037), zgodnie z którymi spó³ki cywilne wiêkszych
rozmiarów z mocy prawa przekszta³caj¹ siê w spó³ki jawne, za spó³ka przekszta³cona pozostaje podmiotem w
szczególnoci zezwoleñ, koncesji oraz ulg, które zosta³y
przyznane spó³ce przed jej przekszta³ceniem, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi przychyliæ siê do ww.
wniosku i zmieniæ swoje decyzje z dnia 21 wrzenia 1998 r.
Nr WCC/69/384/U/2/98/BK oraz Nr PCC/76/384/U/2/98/BK.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Zastêpca Dyrektora
Depratamentu Koncesji
J. Be³kowski
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UCHWA£A Nr 236/XXXVIII/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od
op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³ugujacego osobom fizycznym w prawo
w³asnoci oraz na ustalenie stawki oprocentowania w
przypadku roz³o¿enia zap³aty op³aty na raty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art. 4 i 4 a ustawy z dnia
4 wrzenia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1299) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od op³aty z
tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
przys³ugujacego osobom fizycznym w prawo w³asnoci
oraz na ustalenie stawki oprocentowania w przypadku
roz³o¿enia zap³aty na raty.
§2
Wysokoæ bonifikaty i warunki jej udzielenia oraz stawki
oprocentowania, w przypadku roz³o¿enia zap³aty op³aty
na raty, okrelone zosta³y w za³aczniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 236/XXXVIII/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 22 lutego 2002 r.
1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od op³aty z
tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci:
a) 60% w stosunku do u¿ytkowników wieczystych i ich
nastêpców prawnych, na nieruchomociach na których ustanowiono u¿ytkowanie wieczyste w latach
1960 do 1961 w³¹cznie,
b) 56% w stosunku do u¿ytkowników wieczystych i ich
nastêpców prawnych, na nieruchomociach których
ustanowiono u¿ytkowanie wieczyste w latach 1962
do 1970 w³¹cznie,
c) 54% w stosunku do u¿ytkowników wieczystych i ich
nastêpców prawnych, na nieruchomociach których
ustanowiono u¿ytkowanie wieczyste w latach 1971
do 1980 w³¹cznie,
d) 52% w stosunku do u¿ytkowników wieczystych i ich
nastêpców prawnych, na nieruchomociach których
ustanowiono u¿ytkowanie wieczyste w latach 1981
do 1990 w³¹cznie,
e) 50% w stosunku do u¿ytkowników wieczystych i ich
nastêpców prawnych, na nieruchomociach których
ustanowiono u¿ytkowanie wieczyste w latach 1991
do 31 padziernika 1998.
2. Udzielenie bonifikaty, o której mowa w pkt 1 niniejszego za³¹cznika dotyczy nieruchomosci wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
3. Zap³ata op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym
w prawo w³asnoci, po udzieleniu bonifikaty okrelonej w pkt 1 niniejszego za³¹cznika, mo¿e byæ na wniosek u¿ytkownika wieczystego roz³o¿ona na raty roczne, p³atne przez okres do 10 lat waloryzowana corocznie w oparciu o rednioroczny wskanik wzrostu cen
towarów i us³ug konsumcyjnych za rok poprzedni.
4. Zap³ata op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym
w prawo w³asnoci, w stosunku do której nie ma zastosowania bonifikata okrelona w pkt 1 niniejszego
za³¹cznika, mo¿e byæ na wniosek u¿ytkownika wieczystego roz³o¿ona na raty roczne, p³atne przez okres do
10 lat waloryzowana corocznie w oparciu o rednioroczny wskanik wzrostu cen towarów i us³ug konsumcyjnych.

579
UCHWA£A Nr 237/XXXVIII/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów
Na podstawie art. 12 ust. 2, 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.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591) uchwala siê, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

1. Zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie miasta £eby okrela za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y.
2. Warunki sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie
miasta £eby okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 177/XXVIII/2001 Rady Miejskiej
w £ebie z dnia 23 lutego 2001 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 237/XXXVIII/2002
z dnia 22 lutego 2002 r.
ZASADY USYTUOWANIA
MIEJSC SPRZEDA¯Y NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
NA TERENIE MIASTA £EBY
Zakaz sprzeda¿y napojów alkoholowych poza ograniczeniami wymienionymi w art. 14 ust. 1, 3 i 4 ustawy z
dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z
pón. zmianami)  obowi¹zuje na terenie:
 urzêdów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej,
 placówek s³u¿by zdrowia,
 obiektów sportowych,
 targowiska miejskiego,
 PKP i zabudowañ PKP od momentu wyganiêcia
obowi¹zuj¹cych w dniu dzisiejszym zezwoleñ,
 na terenie pla¿, z zastrze¿eniem pkt 2 podpunkt c
za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 237/XXXVIII/2002
z dnia 22 lutego 2002 r.
WARUNKI SPRZEDA¯Y
WSZELKICH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Ilekroæ niniejsze warunki pos³ugiwaæ siê bêd¹ terminami budynek oraz tymczasowy obiekt budowlany
to nale¿y rozumieæ te terminy tak jak definiuje je ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 106, poz. 1126).
1. Sprzeda¿ ww. napojów przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y.
a. sklepy bran¿owe lub wydzielone stoiska do sprzeda¿y ww. napojów mog¹ byæ urz¹dzone jedynie w
budynkach i tymczasowych obiektach za wyj¹tkiem
kiosków ulicznych *, pawilonów sprzeda¿y ulicznej
i wystawowych**, pod przekryciami namiotowymi
i pow³okami pneumatycznymi.
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b. zabrania siê bezwarunkowo spo¿ywania ww. napojów w sklepach bran¿owych i sklepach posiadaj¹cych wydzielone stoiska do sprzeda¿y ww. napojów oraz przed tymi sklepami.
2. Sprzeda¿ ww. napojów przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y.
a. sprzeda¿ mo¿liwa jest jedynie w obiektach gastronomicznych posiadaj¹cych miejsca siedz¹ce urz¹dzone wewn¹trz obiektu na powierzchni nie mniejszej ni¿ 18 m2.
b. punkt sprzeda¿y alkoholu do konsumpcji na miejscu musi byæ wyposa¿ony w toaletê ogólnie dostêpn¹, znajduj¹ca siê w tym punkcie sprzeda¿y.
c. dopuszcza siê sprzeda¿ i podawanie piwa i napojów alkoholowych o zawartoci do 4,5% na pla¿y w
iloci nie przekraczaj¹cej 6 punktów wed³ug dotychczasowej lokalizacji.
d. przy obiekcie gastronomicznym funkcjonowaæ mo¿e
tzw. ogródek przyleg³y bezporednio do ww. obiektu, bêd¹cy przynale¿ny podmiotowi gospodarczemu w³adaj¹cemu danym obiektem.
3. Wy³¹czna sprzeda¿ piwa przeznaczona do spo¿ycia na
miejscu w tzw. ogródku lub piwiarni.
a) dopuszcza siê wy³¹czn¹ sprzeda¿ piwa przeznaczon¹ do spo¿ycia na miejscu w piwiarniach i tzw. ogródkach,
b) ogródki piwne s¹ to obiekty urz¹dzone na otwartym
powietrzu, ogrodzone, o utwardzonej powierzchni,
wyposa¿one we w³asn¹ toaletê; dzia³alnoæ ogródka nie mo¿e kolidowaæ z ruchem samochodowym i
pieszym.
4. Dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych sprzedaj¹cych napoje alkoholowe.
a. podmiot sprzedaj¹cy alkohol winien umieciæ w widocznym miejscu w punkcie sprzeda¿y alkoholu:
1) Tabliczki o treci:
a) Zabrania siê sprzeda¿y alkoholu osobom nieletnim i nietrzewym
Z³amanie zakazu powoduje cofniêcie zezwolenia
na sprzeda¿ alkoholu.
b) Alkohol szkodzi zdrowiu.
2) Wywieszkê, na której umieszczone bêd¹: numer i
warunki zezwolenia (w tym data wa¿noci).
Ww. tabliczki i wywieszka winny mieæ wymiary 30 x
40 cm, bia³e t³o i napisy koloru czarnego.
Dla tabliczki wymienionej w pkt 1) ppkt a) i dla wywieszki okrelonej w punkcie 2), ustala siê wysokoæ liter minimum 18 mm.
Dla tabliczki wymienionej w punkcie 1) ppkt b) minimalna wysokoæ liter winna wynosiæ 30 mm.
DEFINICJA:
* Kiosk uliczny  obiekt budowlany samodzielny, nie
zwi¹zany trwale z gruntem, w którym sprzeda¿ odbywa siê bezporednio na zewn¹trz (z okienka).
** Pawilon sprzeda¿y ulicznej i wystawowej  ci¹g lub
grupa obiektów po³¹czonych ze sob¹, nie zwi¹zanych
trwale z gruntem, w których sprzeda¿ odbywa siê bezporednio na zewn¹trz (z okienka).
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UCHWA£A Nr 238/XXXVIII/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie przyjêcia programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w £ebie na rok 2002
Na podstawie 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.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych dla miasta £eby na rok 2002 zawarty w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 238/XXXVIII/2002
z dnia 22 lutego 2002 r.
PROGRAM
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w £ebie na rok 2002
I. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230 z pón. zm.)
2. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych opracowany przez Pañstwow¹
Agencjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
przyjêty przez Radê Ministrów dnia 26.09.2000 r.
II. CELE PROGRAMOWE
1. Ograniczenie dostêpnoci alkoholu.
2. Zmniejszenie iloci spo¿ywanego alkoholu.
3. Zmniejszenie rozmiarów naruszeñ prawa na rynku alkoholowym.
4. Przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie.
5. Inicjowanie i wspieranie przedsiêwziêæ maj¹cych na
celu zmianê obyczajów w zakresie spo¿ywania napojów alkoholowych.
6. Przeciwdzia³anie powstaniu i usuwanie nastêpstw nadu¿ywania alkoholu g³ównie przez dzia³alnoæ profilaktyczn¹.
III. ZADANIA PROGRAMU I METODY ICH REALIZACJI
1. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu:
a) utrzymaæ w dotychczasowym wymiarze funkcjonowanie punktów konsultacyjnych,
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b) refinansowaæ koszty dojazdu do orodków terapeutycznych osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych,
c) nabywaæ i prowadziæ dystrybucjê (orodki zdrowia,
szko³y, komisariat policji, parafie) materia³ów edukacyjnych (bezp³atnie),
d) finansowaæ wybrane programy terapeutyczne dla
grup wsparcia tworzonych przez osoby uzale¿nione,
e) pomoc rodzicom, których dzieci pij¹ alkohol poprzez
propagowanie idei Pomarañczowej Linii,
f) utworzenie telefonu zaufania z chwil¹ otwarcia wietlicy socjoterapeutycznej.
2. Udzielenie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe pomocy psychospo³ecznej i prawnej, w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie:
a) w punktach konsultacyjno  informacyjnych:
 udzielanie pomocy terapeutycznej, prawnej, pisanie pism procesowych itp.
 kierowanie rodzin alkoholicznych na spotkania
grup terapeutycznych,
b) szeroka wspó³praca z:
 pedagogiem szkolnym,
 policj¹,
 Miejskim Orodkiem Pomocy Spo³ecznej
w zakresie rozpoznawania i przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie,
c) wszechstronne wspieranie kszta³cenia w dziedzinie
profilaktyki alkoholowej jak równie¿ rozpoznawania
oznak przemocy w rodzinie pedagogów szkolnych,
nauczycieli, wychowawców,
d) wspó³dzia³aj¹c z Miejskim Orodkiem Pomocy Spo³ecznej sfinansowaæ utworzenie i prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej daj¹cej dzieciom mo¿liwoæ spêdzenia wolnego czasu, odrobienia lekcji, z
nastawieniem na dzia³alnoæ koryguj¹c¹,
e) udzielaæ pomoc finansow¹ (kontynuacja nauki do 25
lat) dzieciom i m³odzie¿y z rodzin patologicznych i
dysfunkcyjnych.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej dla dzieci i m³odzie¿y:
Wspó³dzia³aj¹c ze Szko³¹ Podstawow¹ oraz Gimnazjum
w £ebie sfinansowaæ realizacjê nw. programów profilaktycznych oraz wspó³pracowaæ w zakresie organizacji spêdzenia czasu wolnego:
a) Szko³a Podstawowa
 program NOE,
 program Drugi Elementarz,
 program Drzewo Zaufania,
 spektakl teatralny Klatka,
 spektakl teatralny Wielka draka o drogowych znakach,
 konkurs plastyczny Moje bezpieczne miasto,
 spotkanie rodziców dzieci z klas V i VI z policjantami na temat zagro¿enia uzale¿nieniem od alkoholu i narkotyków,
 program profilaktyczny dotycz¹cy u¿ywania substancji psychoaktywnych (narkotyki) dla klas VVI.
b) Gimnazjum
 program:Przygoda ze sztuk¹,
 program Misja,
 warsztaty arteterapii,
 warsztaty dramaterapii,
c) wspó³finansowaæ ognisko plastyczne przy szkole
podstawowej,

4.

5.

6.

7.
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d) wspó³finansowaæ zakupy do wietlicy szkolnej,
e) wspó³finansowaæ dzia³alnoæ oraz zakup sprzêtu
sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego
 £eba.
Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych:
a) wspó³dzia³aj¹c z Miejskim Domem Kultury, Bibliotek¹ Miejsk¹ oraz organizacjami pozarz¹dowymi funkcjonuj¹cymi na terenie £eby sfinansowaæ programy
terapeutyczne, wspó³finansowaæ zakupy sprzêtu
usprawniaj¹cego dzia³alnoæ oraz wspó³pracowaæ
w zakresie organizacji form spêdzenia czasu wolnego, w szczególnoci:
 konkurs plastyczny pt. Dzieci i m³odzie¿ przeciw
na³ogom  MDK,
 spektakl teatralny pt. Klatka  MDK,
 udzia³ dzieci i m³odzie¿y z rodzin patologicznych
w zajêciach plastycznych  MDK,
 zorganizowanie cyklu prelekcji na temat bezu¿ywkowych sposobów radzenia sobie z sytuacjami
trudnymi  biblioteka miejska,
 wspó³finansowanie pobytu dzieci na obozie terapeutycznym  Caritas Parafii WNMP,
b) dofinansowaæ dzia³alnoæ £ebskiego Klubu ¯eglarskiego, £ebskiego Klubu Jedzieckiego, Klubu Sportowego Start £eba w zakresie realizacji zadañ z
zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
c) pozyskiwanie wolontariuszy do wspó³pracy.
Dzia³ania zmierzaj¹ce do poddania siê leczeniu odwykowemu osób uzale¿nionych od alkoholu.
 zbieranie informacji, wywiadów o osobie zg³oszonej (MOPS, Policja)
 prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjêcia
leczenia (terapeuci, zespó³ ds. lecznictwa),
 kierowanie na specjalistyczne badanie do lekarza bieg³ego, celem wydania opinii w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu,
 wystêpowanie do S¹du Rejonowego w Lêborku z
wnioskami o zastosowanie obowi¹zku poddania siê
leczeniu odwykowemu,
 wspó³dzia³anie z kuratorami s¹dowymi, monitorowanie osób poddanych leczeniu.
Zasady wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz kontroli
przestrzegania obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów.
a) Zasady wydawania i cofania zezwoleñ  za³. nr 1.
b) Zasady kontroli sprzeda¿y alkoholu  za³. nr 2.
Zasady wynagradzania cz³onków gminnej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych:
a) za udzia³ w posiedzeniu komisji, przeprowadzanie
kontroli lub dy¿ur cz³onkowi komisji przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 4% przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni
kwarta³. Wynagrodzenie przys³uguje za ka¿de posiedzenie, ka¿d¹ kontrolê i ka¿dy dy¿ur. Wyp³ata nastêpuje na podstawie listy obecnoci,
b) sekretarzowi komisji przys³uguje miesiêczne wynagrodzenie w wysokoci 35% przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwarta³. Sekretarzowi nie przys³uguje wynagrodzenie
okrelone w pkt a),
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c) Cz³onkowi komisji oddelegowanemu przez przewodnicz¹cego na wyjazd s³u¿bowy przys³uguje zwrot
kosztów podró¿y i dieta na zasadach obowi¹zuj¹cych pracowników. W przypadku odbywania podró¿y w³asnym samochodem osobowym za zgod¹
przewodnicz¹cego komisji, zwrot kosztów przejazdu przys³uguje na zasadach okrelonych rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów u¿ywania do celów s³u¿bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie bêd¹cych w³asnoci¹ pracodawcy
(Dz. U. Nr 41, poz. 239).
8. Inne dzia³ania.
a) organizowaæ szkolenia specjalistyczne dla cz³onków
Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
b) wprowadzaæ bie¿¹ce zmiany do programu profilaktyki,
c) przewiduje siê mo¿liwoæ zlecania realizacji zadañ
w ramach programów profilaktyki i przeciwdzia³ania alkoholizmowi.

Za³¹cznik Nr 1
do Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2002
ZASADY WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLEÑ
I. Wydanie zezwolenia wymaga z³o¿enia wniosku, wg
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszych zasad, w
sekretariacie b¹d biurze obs³ugi Urzêdu Miejskiego w
£ebie. Wniosek musi zawieraæ:
 pozytywn¹ opiniê zespo³u kontrolnego (Sekretarz
Komisji oraz pracownik urzêdu),
 owiadczenie wnioskodawcy o tym, czy nie toczy³o
siê lub toczy postêpowanie o cofniêcie zezwolenia
na alkohol,
 owiadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu siê z ustaw¹ o wychowaniu w trzewoci oraz uchwa³ami RM
w £ebie.
II. Wniosek o cofniêcie zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
na skutek naruszenia postanowieñ ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
oraz obowi¹zuj¹cego prawa lokalnego, mo¿e wnieæ
ka¿da osoba fizyczna lub prawna. Wniosek musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
 z³o¿ony musi byæ na pimie,
 zawieraæ dane osobowe i adres wnioskuj¹cego,
 zawieraæ dowody wiadcz¹ce o fakcie naruszenia
ustawy, b¹d prawa lokalnego w sprawie obrotu
napojami alkoholowymi (zeznania wiadków, zdjêcia, owiadczenia, inne ...).

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

............................., dnia ........................
(miejscowoæ)

...............................................
...............................................
(wnioskodawca - adres)
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzeda¿* - sprzeda¿ i podawanie*
napojów alkoholowych

A - zezwolenie na alkohole do 4,5% oraz piwo
B - zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych od 4,5% do 18%
C - zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych powy¿ej 18%
--------------------------------(w³aciw¹ literê zakreliæ)
Zwracam siê z prob¹ o wydanie zezwolenia na sprzeda¿* - sprzeda¿ i podawanie*
napojów alkoholowych w ........................................................ zlokalizowanym w £ebie przy
(okrelenie rodzaju lokalu, punktu)
ul.................................. na okres ........ lat tj. od dn........................... do dn. ..........................
I. Dane dotycz¹ce podmiotu gospodarczego ubiegaj¹cego siê o koncesjê na obrót alkoholem:
1) .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(imiê, nazwisko, dok³adny adres zamieszkania - pobyt sta³y)
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2) ........................................................................................................................................
(nr i data zawiadczenia o wpisie do ewidencji )
3) ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(okrelenie przedmiotu dzia³alnoci gospodarczej)
4) ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(nr i data wa¿noci poprzedniej koncesji)
II. Dane dotycz¹ce lokalu, w którym prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza:
1) powierzchnia lokalu (szkic w za³¹czeniu)
powierzchnia sprzeda¿na
powierzchnia magazynowa
powierzchnia konsumpcyjna
------------------------* - niepotrzebne skreliæ

2

...............................................m
2
...............................................m
2
...............................................m

2) zaplecze socjalne ............................................................................................................
3) wyposa¿enie w sanitariaty ...............................................................................................
4) owiadczenie, ¿e posiada wydzielone stoisko do sprzeda¿y alkoholu
(dot.sprzeda¿y detalicznej powy¿ej 4,5%).
III. Dane dotycz¹ce ogródka piwnego (szkic w za³¹czeniu).
- lokalizacja
.......................................................................................................................................
- powierzchnia utwardzona ³¹cznie
.......................................................................................................................................
IV. Opinia Zespo³u Kontrolnego
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

.............................................
(podpis wnioskodawcy)
Znaczki op³aty
skarbowej
5,00 z³ od wniosku
0,50 z³ od ka¿dego
za³¹cznika
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Za³¹cznik Nr 2
do Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2002

Wyniki kontroli rejestruje siê w rejestrze prowadzonym
wg ustalonego wzoru. Prowadzenie rejestru Burmistrz
Miasta powierza wyznaczonemu pracownikowi.

581

ZASADY KONTROLI SPRZEDA¯Y NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA £EBY
Kontrole przestrzegania zasad sprzeda¿y napojów alkoholowych, zgodnie z ustaw¹ o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi sprawuj¹ organa
do tego powo³ane oraz Komisja ds RPA z ramienia w³adzy lokalnej.
Wyró¿nia siê dwa rodzaje kontroli:
a) kontrole opiniodawcze
b) kontrole dorane.
Ad. a.  Kontrole opiniodawcze przeprowadzane s¹ raz
w tygodniu (wtorek); celem kontroli jest opiniowanie
wniosków o wydanie zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu.
Ad. b.  Kontrole dorane przeprowadzane mog¹ byæ
na polecenie Burmistrza Miasta, Przewodnicz¹cego Komisji ds RPA, na wniosek mieszkañców, radnych, turystów. Celem kontroli jest sprawdzenie przestrzegania
warunków sprzeda¿y alkoholu z zasadami zawartymi w
zezwoleniach.

KOD

20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 39
20 02
20 02 02
20 03
20 03 01
20 03 07
20 03 99
19
19 08 01
19 08 02
17
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 80
17 01 81
17 01 82
17 03
17 03 80
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UCHWA£A Nr 242/XXXVIII/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie ceny za przyjêcie odpadów do sk³adowania
na sk³adowisku odpadów w Lucinie.
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 ze
zm.), art. 61 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628), art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi¹zku z
art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki ceny za przyjêcie odpadów do sk³adowania na sk³adowisku odpadów w Lucinie w wysokoci:

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
GRUPA
Odpady komunalne ³¹cznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie
Odpady komunalne segregowane
Papier
Szk³o
Odzie¿
Tworzywa sztuczne
Odpady z ogrodów i parków
Gleba i ziemia, w tym kamienie
Inne odpady komunalne
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Odpady z oczyszczalni cieków nieujête w innych grupach
Skratki
Zawartoæ piaskowników
GRUPA
Odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ceg³y, p³yty, ceramika,
w³¹czaj¹c glebê i ziemiê z terenów zanieczyszczonych)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
Odpady innych materia³ów ceramicznych i elementów
wyposa¿enia
Usuniête tynki, tapety, okleiny itp.
Odpady z remontów i przebudowy dróg
Inne niewymienione odpady
Odpady asfaltów, smó³ i produktów smo³owych
Odpadowa papa

Cena
netto
3
za 1m

Cena
brutto
3
za 1 m

3,00
3,00
3,00
3,00

3,21
3,21
3,21
3,21

2,00

2,14

5,00
5,00
5,00

5,35
5,35
5,35

8,00
8,00

8,56
8,56

2,00
2,00
5,00

2,14
2,14
5,35

5,00
5,00
5,00

5,35
5,35
5,35

5,00

5,35
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§2

583

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.

UCHWA£A Nr XLV/343/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 marca 2002 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

582
UCHWA£A Nr XL/353/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 28 lutego 2002 r.
o zmianie uchwa³y Nr XXXVII/344/01 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie op³aty
administracyjnej na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 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, Nr
89, poz. 971), art. 18 i 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31; 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, Nr 149, poz. 704
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr. 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770,
Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz.
954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96,
poz.1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95 poz. 1041, Nr
105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315 z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXVII/344/01 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie op³aty administracyjnej skrela siê § 2.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Kwidzynie
W. Wosiak

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski 
Centrum dla obszaru oznaczonego symbolami 26 UC,
13 UC3, 010 KP.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18, art.
25, ust. 3, art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 ze zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Nr 14, poz. 124 Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229 Nr 154, poz. 1804) art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada
Miasta uchwala, co nastêpuje
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski  Centrum.
2. Obszary objête niniejsz¹ zmian¹ planu okrela rysunek zmiany planu stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2
1. § 1 ust. 3 uchwa³y Nr XXXVII/247/97 Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  Pruszcz Gdañski Centrum, w zakresie ustaleñ szczegó³owych dla terenu 010 KP uzyskuje
brzmienie:
010 KP  projektowany parking na min 18 stanowisk z
zieleni¹ towarzysz¹c¹, przeznaczony do obs³ugi centrum. Dojazd od ulicy 04 KL.
2. Dla terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  Pruszcz Gdañski -Centrum uchwalonym uchwa³¹ Nr XXXVII/247/97 Rady
Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 3 lutego 1997 r. numerem 26 wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:
26 MUC1  teren projektowanej zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej. Us³ugi nieuci¹¿liwe minimum w
parterze. Podzia³y geodezyjne na 2 dzia³ki (segmenty).
Wysokoæ budynku mierzona od poziomu terenu do
kalenicy dachu: 12,0  12,5 m. Poziom posadowienia
parteru 0  15 cm n. p.t. Wskanik intensywnoci zabudowy: 1,70  2,00.
Teren po³o¿ony w strefie ochrony konserwatorskiej poredniej.
3. Ustala siê nowy przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny 13 UC3 i 010 KP  przedstawiony na rysunku zmiany planu tj. za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
4. Wprowadza siê now¹ obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla
terenu 13 UC3  przedstawion¹ na rysunku zmiany planu tj. za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miasta Pruszcz Gdañski.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 583, 584, 585
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Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski 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 Miejskiego w Pruszczu
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

cza) obejmuj¹cej dzia³ki w obrêbie 9 nr: 2/1, 5/1, 1/1, 1/2,
1/4, 1/5 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 oraz czêæ dzia³ki 1/12
uchwalonej uchwa³¹ Rady Miasta Pruszcz Gdañski
Nr Llll/374/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 49, poz. 196):
1) § 7, lit D, dz. l, ust. 2, pkt 2, lit. a;
§ 8, lit D, dz. l, ust. 2, pkt 2, lit. a;
§ 9, lit D, dz. l, ust. 2, pkt 2, lit. a;
§ 10, lit D, dz. l, ust. 2, pkt 2, lit. a;
§ 11, lit D, dz. l, ust. 2, pkt 2, lit. a;
§ 12, lit D, dz. l, ust. 2, pkt 2, lit. a;
otrzymuj¹ brzmienie:
w przypadku niezale¿nych przedsiêwziêæ inwestycyjnych wysokoæ budynków mieszkalnych nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 11,0 m.

§5

§3

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

584
UCHWA£A Nr XLV/344/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski (rejon ul. Kasprowicza) obejmuj¹cego dzia³ki w obrêbie 9: nr 2/1, 5/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5 1/6, 1/7, 1/8, 1/9,
1/10, 1/11, oraz czêæ dzia³ki 1/12, dla obszaru oznaczonego symbolami C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9,
C10, C11, C12, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, E1,
E2, E3, F1, F2, F3, F4, F5, F6, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7,
G8, H1.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18, art.
25, ust.3, art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 ze zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 Nr 109, poz. 1157 Nr 120, poz. 1268, z
2001 r. Nr 5, poz. 42 Nr 14, poz. 124 Nr 100, poz. 1085, Nr
115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada
Miasta uchwala, co nastêpuje
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski (rejon ul. Kasprowicza) obejmuj¹cego dzia³ki w obrêbi 9:
nr 2/1, 5/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11,
oraz czêæ dzia³ki 1/12.
2. Obszary objête niniejsz¹ zmian¹ planu okrela rysunek zmiany planu stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w ustaleniach
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdañski (rejon ul. Kasprowi-

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miasta Pruszcz Gdañski.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski 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 Miejskiego w Pruszczu
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

585
UCHWA£A Nr XXXXII/298/02
Rady Gminy Stary Targ
dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Stary Targ na rok
2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 71 ze zm.), art. 48 ust 1 pkt 1 art.
122, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci 9.828.963 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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Poz. 585, 586

2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci 9.633.132 z³ i rozchody w wysokoci 253.131 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*
z tego:
a) wydatki bie¿¹ce
2.618.438 z³
wynagrodzenia i pochodne
5.045.334 z³
dotacje
1.038.060 z³
b) wydatki maj¹tkowe
931.300 z³
§2
1. Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
§3
1. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej okrela za³¹cznik nr 3*.
2. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ
okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych uchwala siê w wysokoci
44.000 z³.
§4
1. Ustala siê plan przychodów i wydatków rodka specjalnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
§5
1. Powsta³y niedobór w wysokoci 57.300 z³ pokryty bêdzie kredytem bankowym.
§6
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
 zaci¹gania kredytu w wysokoci 250.000z³. na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego
deficytu bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego,
 dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami,
 do zaci¹gania zobowi¹zañ i ich sp³aty.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

586
UCHWA£A Nr XXXXII/ 305/2002
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie okrelenia trybu i szczegó³owych warunków
zwolnienia od podatku Rolnego u¿ytków rolnych, na
których zaprzestano produkcji.
Na podstawie przepisów 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
* Za³¹czników Nr 2, 3, 4, 5 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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. 12. ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Targu uchwala, coi nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela tryb i szczegó³owe warunki zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej zwolnieniem.
§2
1. Zwolnienia stosuje siê na wniosek podatnika, zawieraj¹cy: okrelenia danych dotycz¹cych gruntu, którego
ma dotyczyæ zwolnienia, a w szczególnoci numer dzia³ki wed³ug ewidencji gruntów, powierzchni i klasy oraz
zamierzonego okresu zwolnienia (1-3 lata).
2. Pocz¹tek okresu zwolnienia nie mo¿e byæ wczeniejszy ni¿ pierwszy dzieñ miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek.
3. Je¿eli okres zwolnienia rozpoczyna siê lub koñczy w
ci¹gu roku podatkowego, podatek rolny pobiera siê
proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w których zwolnienie nie obowi¹zywa³o.
§3
1. Warunki zwolnienia s¹ nastêpuj¹ce:
 zaprzestanie upraw rolin,
 niewykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
 utrzymanie gruntów w stanie nie zagra¿aj¹cym rozprzestrzenianiu siê chwastów,
 utrzymanie gruntów w czarnym ugorze,
 oznaczenie gruntów stosown¹ tablic¹.
2. Warunki okrelone w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
§4
Przestrzeganie warunków zwolnienia poddawane bêdzie kontroli przez komisjê z³o¿on¹ z powo³anych przez
Wójta Gminy pracowników posiadaj¹cych odpowiednie
dowiadczenie.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XII/45/1992r Rady Gminy Stary
Targ z dnia 25 lutego 1992 r.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w
so³ectwach.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 587, 588
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Statut Biblioteki Publicznej Gminy Przodkowo

UCHWA£A Nr XXXXII/309/02
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 21 marca 2002 r.

I. Przepisy ogólne

w sprawie utraty mocy obowi¹zuj¹cej uchwa³y Rady
Gminy Stary Targ Nr XXXVIII/276/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty admninistracyjnej na rok 2002.
Na podstawie art. 18, ust. 15 ustawy o samorz¹dzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z art. w zwi¹zku z art. 18 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) oraz w zwi¹zku z treci¹ art. 88a
ust.4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z pón. zm.)
Rada Gminy w Starym Targu stanowi, co nastêpuje:

§1
Biblioteka Publiczna Gminy Przodkowo zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
1.Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o Bibliotekach
(Dz. U. Nr 85 poz. 539).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.).
3. Ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U.
Nr 13, poz. 123 z 2001 r.).
4. Ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pón. zm.).
5. Niniejszego statutu.

§1

§2

Stwierdza siê utratê mocy obowi¹zuj¹cej uchwa³y Rady
Gminy Stary Targ nr XXXVIII/276/01 z dnia 22 listopada
2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej
na rok 2002.
§2

1. Biblioteka jest gminn¹ instytucj¹ kultury dzia³aj¹c¹ w
obrêbie krajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminê Przodkowo.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz

588
UCHWA£A Nr XXVII/310/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Przodkowo.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123) oraz art. 7
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê statut Biblioteki Publicznej Gminy Przodkowo stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Moc traci Uchwa³a Nr XII/108/ 99 z dnia 8 listopada
1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publiczno  Szkolnej w Przodkowie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 kwietnia
2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

§3
1. Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Przodkowo,terenem jej dzia³alnoci jest gmina Przodkowo.
2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Przodkowo. Nadzór nad bibliotek¹ sprawuje Zarz¹d i Wójt Gminy.
§4
Biblioteka do znakowania druków u¿ywa pieczêci okr¹g³ej z nazw¹ Biblioteki w pe³nym brzmieniu.
II. Cele i zadania Biblioteki
§5
Biblioteka s³u¿y rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych spo³ecznoci lokalnej i jej edukacji kulturalnej
oraz upowszechnianiu wiedzy.
§6
Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
1. Dostosowanie zbiorów bibliotecznych i form ich udostêpniania do miejscowych potrzeb.
2. Zakup nowoci ksi¹¿kowych i prenumerowanie prasy
zgodnie z zapotrzebowaniami spo³ecznoci lokalnej.
3. Gromadzenie i konserwacja materia³ów bibliotecznych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów dotycz¹cych w³asnego regionu.
4. Opracowanie materia³ów bibliotecznych zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych.
6. Prowadzenie szeroko pojêtej s³u¿by informacyjno -bibliograficznej.
7. Popularyzacja ksi¹¿ki i czytelnictwa.
8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
9. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, szko³ami, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb owiatowych i
kulturalnych spo³eczeñstwa.
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§7

§ 17

Biblioteka podejmowaæ mo¿e inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska, regionu i realizacji zasad polityki bibliotecznej.

Biblioteka mo¿e w granicach obowi¹zuj¹cych przepisów pobieraæ op³aty za swoje us³ugi, a wp³ywy przeznaczaæ na cele statutowe.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja
§8
Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za ni¹
odpowiedzialny. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Zarz¹d
Gminy Przodkowo. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Dyrektora jest Wójt Gminy Przodkowo.

§ 18
Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
finansowy zatwierdzany przez Dyrektora.
§ 19
Biblioteka tworzy zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.

§9

§ 20

W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej, administracyjnej oraz obs³ugi. W miarê potrzeb w bibliotece mog¹ byæ zatrudnieni specjalici z ró¿nych dziedzin zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Biblioteki.
Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹
wed³ug zasad okrelonych odrêbnymi przepisami. Dochód z dzia³alnoci gospodarczej s³u¿y realizacji celów
statutowych.

§ 10

Wartoæ maj¹tku Biblioteki odzwierciedla fundusz tworzony na zasadach wynikaj¹cych z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej.

Organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela regulamin
organizacyjny nadany przez dyrektora po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Gminy Przodkowo.
§ 11
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ
kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pe³nionych funkcji, okrelone w odrêbnych przepisach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala siê na
podstawie odpowiednich rozporz¹dzeñ.
§ 12
Biblioteka mo¿e prowadziæ wypo¿yczalnie, czytelnie,
oddzia³y dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne
oraz inne formy udostêpniania zbiorów, uwzglêdniaj¹c
szczególne potrzeby czytelnicze spo³ecznoci lokalnej.
§ 13
Przy Bibliotece i jej filiach mog¹ dzia³aæ Ko³a Przyjació³ Biblioteki powo³ane na podstawie obowi¹zuj¹cych
przepisów prawnych.
IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 14
1. Biblioteka stosuje zasady rachunkowoci okrelone w
ustawie o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994 r.
2. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ i rozlicza
siê z bud¿etem Gminy na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.
§ 15
Biblioteka jest finansowana z dotacji bud¿etu gminy,
darów, dzia³alnoci gospodarczej i innych zróde³.
§ 16
Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruje siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.

§ 21

§ 22
1. Statut Bibliotece nadaje Rada Gminy w Przodkowie.
2. Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.

589
UCHWA£A Nr XXVII/311/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r. r
142, poz. 1591) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zmiany statutu gminy w taki sposób, ¿e
§ 11 ust. 2 pkt b o brzmieniu: Biblioteka Publiczno  Szkolna w Przodkowie skrela siê.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 kwietnia
2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

590
UCHWA£A Nr XXVII/313/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y z dnia 19 listopada 2001 r.
okrelaj¹cej wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci, od posiadania psów i op³aty administracyjnej na rok
2002.

Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) i § 1 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów dnia 18 padziernika 2001 r. w
sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w
niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXV/282/2001 Rady Gminy Przodkowo
z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, od posiadania
psów i op³aty administracyjnej na 2002 rok dokonaæ nastêpuj¹cych zmian:
§ 8 otrzymuje brzmienie:
Okrela siê wysokoæ op³aty administracyjnej:
1) za wydane wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 100 z³,
2) za uzgodnienie projektu technicznego sieci i przy³¹cza
wodno  kanalizacyjnego i zjazdu z drogi gminnej 60 z³,
3) za stwierdzenie zgodnoci koncepcji zagospodarowania dzia³ek do wydzielenia z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy 50 z³,
4) od sporz¹dzenia testamentu przez z³o¿enie owiadczenie woli wobec Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy 50 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

591
UCHWA£A Nr XXVII/314/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu oraz odp³atnoci za do¿ywianie uczniów w szko³ach podstawowych i
gimnazjalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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) oraz art. 34 ust. 3
i 5 w zwi¹zku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (j.t. w Dz.U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z pón. zm.):
§1
1. Do¿ywianie uczniów nastêpuje na wniosek rodziców
ucznia lub jego opiekuna prawnego, a tak¿e dyrektora
szko³y, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub
innej osoby, za zgod¹ przedstawiciela ustawowego lub
rodziców zastêpczych.
2. Wniosek sk³ada siê do orodka pomocy spo³ecznej
w³aciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania.
§2
Gor¹cy posi³ek uczeñ otrzymuje w szkole, je¿eli szko³a
posiada warunki pozwalaj¹ce na przygotowywanie lub
wydawanie posi³ków.

§3
1. Ustala siê odp³atnoæ za posi³ki wydawane dzieciom i
m³odzie¿y, na podstawie kryterium dochodowego, o
którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej.
a) w rodzinie ucznia, gdzie kryterium
dochodowe nie przekracza  200%  bezp³atnie,
b) w rodzinie ucznia, gdzie kryterium
dochodowe wynosi od 201%  300%  50% odp³atnoci,
c) w rodzinie ucznia, gdzie kryterium
dochodowe jest wy¿sze ni¿ 301%  100% odp³atnoci.
2. Zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej z dnia 29 listopada 1990 r. art. 43 ust. 4  W razie wyst¹pienia ra¿¹cych dysproporcji miêdzy wysokoci¹ dochodu udokumentowan¹ przez rodzinê ubiegaj¹c¹ siê o pomoc a
rzeczywist¹ sytuacj¹ maj¹tkow¹ stwierdzon¹ przez pracownika socjalnego, kierownik orodka pomocy spo³ecznej mo¿e odmówiæ przyznania wiadczenia z pomocy spo³ecznej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

592
UCHWA£A Nr XXV/187/2002
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2002 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 109, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy Stare Pole na 2002 r.
w wysokoci 6.974.938 z³
Dochody wg wa¿niejszych róde³ stanowi za³¹cznik
Nr 1*.
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmuj¹:
1) dotacjê celow¹ na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 499.435 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*
2) wp³ywy z tytu³u zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 39.000 z³
3. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy Stare Pole na 2002 r.
w wysokoci 8.736.338 z³
Wydatki wg dzia³ów i rozdzia³ów stanowi za³¹cznik
Nr 3*.
4. Wydatki o których mowa w ust. 3 przeznacza siê na:
1) realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w
wysokoci 494.135 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4 nie publikuje siê.
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2) realizacjê zadañ inwestycyjnych w wysokoci
2.401.830 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§2

Uchyla siê uchwa³ê Nr XVII/127/2001 Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia
op³aty administracyjnej za wykonanie czynnoci urzêdowych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 22, poz. 217).

1. ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego w kwocie
1.761.400 z³ stanowiæ bêdzie zaci¹gniêty kredyt bankowy.
2. Przychody i rozchody bud¿etowe stanowi za³¹cznik
Nr 6.
§3
Ustala siê dotacjê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych
gminy zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych w wysokoci 30.000 z³.
§4
Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ dla Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Malborku w wysokoci 13.900 z³. która
stanowi ró¿nicê pomiêdzy przychodami ze sprzeda¿y biletów a kosztami utrzymania trakcji autobusowej na terenie gminy Stare Pole.
§5
Kwota wydatków okrelona w § 1 ust. 3 obejmuje ponadto wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 39.000 z³.
§6
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§7
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 60.729 z³.
§8
Ustala siê prognozê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.
§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
w bud¿ecie w zakresie wydatków:
 przeniesieñ miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

§1

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

594
UCHWA£A Nr XXVIII/192/02
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XII/90/92
Rady Gminy z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie nadania statutu biblioteki publicznej gminy Cz³uchów.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art.9 do art.13
ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. z 1997 r. Dz. U.
Nr 110, poz. 721 z pón. zm.)  Rada Gminy postanawia,
co nastêpuje:
§1
W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy zatwierdzonym uchwa³¹ Nr XII/90/92 Rady Gminy z dnia 17
czerwca 1992r. § 17 otrzymuje brzmienie:
Biblioteka prowadzi w szczególnoci dzia³alnoæ w zakresie upowszechniania kultury.
Pozosta³e postanowienia statutu pozostaj¹ bez zmian.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

593
UCHWA£A Nr XXV/190/2002
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 27 marca 2002 r.

595

w sprawie uchylenia uchwa³y w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za wykonanie czynnoci
urzêdowych.

UCHWA£A Nr XXVIII/193/02
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 29 marca 2002 r.

Na podstawie art. 18 oraz art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych

w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych
przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie
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zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych.
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz.1591), art.4 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r.,
poz. 43 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13
wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.) Rada Gminy w Cz³uchowie uchwala, co nastêpuje:

3) dokonywaniu wykrelenia z ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

§1
Wprowadziæ górne stawki op³at ponoszonych przez
w³acicieli nieruchomoci za us³ugi, w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych, wg za³¹cznika nr 1
do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Cz³uchów.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XVII/112/00 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz okrelenia zasad ich
rozliczania.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

596
UCHWA£A Nr XXVIII/196/02
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie zniesienia op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XX/130/00 Rady Gminy w Cz³uchowie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe polegaj¹ce na:
1) dokonywaniu wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,
2) dokonywaniu zmiany we wpisie ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,

597
Zarz¹dzenie Nr 1/2002
Starosty Powiatu Cz³uchowskiego
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem w
2002 r.
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z pón. zm.) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem postanawia siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem w 2002 r. w wysokoci 1649,42 z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
A. Gappa

598
UCHWA£A Nr XL/295/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 4 kwietnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podastkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miejska
w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci na okres 10
lat p³ywalnie kryte o wymiarach niecki basenowej co
najmniej d³ugoci 25 m i szerokoci 12,5 m, powszechnie dostêpne.
2. Zwolnienie obejmuje równie¿ grunty zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ pod p³ywalni¹.
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3. Zwolnienie podatkowe powstaje z dniem 1 stycznia
roku nastêpuj¹cego po roku, w którym rozpoczêto u¿ytkowanie obiektów.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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