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1347
UCHWA£A Nr XXII/239/2001
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sulêczyno
tzw. Osiedle za poczt¹ obejmuj¹cego obszar dzia³ek:
18/1, cz. 18/2, 17/1, 17/2, cz. 19, 659, 658, 657, 656, 655,
654, 653, 652, 660, 344, 345/5, 345/7, 345/6, 342, 345/9,
345/8, 345/11, 345/1, 346/6, 346/7, 346/4, 346/3, 346/2,
346/10, 346/1, 347/1, 339/19, 696, 348, 349, 350/10, 350/11,
350/4, 350/8, 350/7, 350/9, 350/5, 350/6, 350/2, 351, 339/6,
339/5, 339/12, 339/16, 339/17, 339/18, 615, 339/14, 339/15,
339/25, 339/24, 339/23, 339/22, 339/26, 614, 339/31,
339/21, 341, 340, 339/34, 339/33, 339/35, 339/29,
339/10, 339/3, 339/4, 339/9, 339/8, 339/7, 338, 337/1,
350/3, 339/28, 346/11, 245/10, 31, 337/2, cz. 24
Na podstawie art. 7  11, art. 18 ust.3, art. 26, art. 28 i
art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm.: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr
12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z
2001 r. Nr 100, poz. 1085) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74 r., Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r.: Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) Rada Gminy Sulêczyno
uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sulêczyno tzw. Osiedle za
poczt¹, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Sulêczyno uchwalonego Uchwa³¹ Rady Gminy Sulêczyno Nr XIII/77/91 z dnia 30 wrzenia 1991 r.
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y, który stanowi integraln¹ czêæ planu),
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu.

2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 8 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
3. W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
4. Nie ustala siê:
 tymczasowych sposobów zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu,
 granic obszarów.
5. Ustalenia graficzne zawarte s¹ na za³¹cznikach graficznych:
 nr 1  Rysunek planu gdzie obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
 granica opracowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia literowo  cyfrowe wydzielonych terenów,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 projektowana zieleñ,
 ci¹gi piesze wymagane w urz¹dzeniu terenu,
 napowietrzna linia elektroenergetyczna do prze³o¿enia (skablowania),
 nr 2  Ideogram in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu,
gdzie obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
 przebieg projektowanych sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych,
 zasiêg obszarów wariantowego odprowadzenia cieków sanitarnych.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) funkcje chronione  us³ugi nauki, kultury, owiaty,
zdrowia i opieki spo³ecznej, rekreacji i wypoczynku,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej i gara¿y),
których nie mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci
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3)

4)
5)

6)

7)

budynku (do 20% szerokoci frontu), zw³aszcza schodów zewnêtrznych, zejæ i zjazdów do piwnic i gara¿y,
powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna
przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi obiektami
przyrody nieo¿ywionej,
powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni dzia³ki, wyra¿ona w [%],
teren (przestrzeñ) ogólnodostêpny  teren do którego
dostêp nie jest limitowany ¿adnymi ograniczeniami
przedmiotowymi, np. ogrodzenie, bilet wstêpu, pora
doby, itp., ani podmiotowymi,
uci¹¿liwoæ dla otoczenia  ka¿da dzia³alnoæ powoduj¹ca pogorszenie warunków zamieszkiwania, która
w normalnych warunkach powoduje osi¹gniêcie lub
przekroczenie 80% dopuszczalnych norm okrelonych
prawem dla bezpieczeñstwa ludzi, zwierz¹t, mienia i
rodowiska przyrodniczego, w szczególnoci powoduj¹ca zanieczyszczenie rodowiska oraz np. emituj¹ca
nieprzyjemny zapach, dym, wymagaj¹ca sk³adowanie
odpadów na otwartej przestrzeni, generuj¹ca uci¹¿liwy ruch drogowy lub ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej itp. lub w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszaj¹ca warunki ¿ycia s¹siadów w najbli¿szym otoczeniu,
wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona
od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku)
do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4

1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y  Rysunek planu 1:1000 s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1.MN/ML, 6.MN/ML, 7.MN/ML
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna lub zabudowa letniskowa
 funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza i
gara¿e dla potrzeb w³asnych zwi¹zane z budynkiem (dobudowane, wbudowane)
 funkcja wykluczona  hodowla zwierz¹t gospodarskich, wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalna linia zabudowy* obowi¹zuje (jak
na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y):
 od lasu terenu 4.ZL  30 m
 od terenu 07.KL  10 m
 od terenów 01.KX, 03.KX 04.KX, 06.KD  6 m
 maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej
dzia³ki  50%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna*
ka¿dej dzia³ki  30%
 zakaz lokalizacji gara¿y i zabudowy gospodarczej
jako budynki wolnostoj¹ce
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4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 ustala siê podzia³ na dzia³ki budowlane  jak na rys.
planu za³. nr 1 do Uchwa³y; dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na
rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego  2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy* zabudowy  9 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego (dla budynku g³ównego) i jednospadowego (dla budynków gospodarczych i gara¿y
dobudowanych) o nachyleniu po³aci dachowych od
30o do 45o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony dróg: 06.KD, 07.KL, ci¹gów pieszo-jezdnych 01.KX, 05.KX
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci 1 mp na dom
7 ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 2 MN, ML
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa letniskowa
 funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
 funkcja wykluczona  hodowla zwierz¹t gospodarskich, wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ*
dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalna linia zabudowy* obowi¹zuje (jak na
rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y):
 od lasu wzd³u¿ rzeki S³upi dla terenu 1.MN/ML 
30 m
 od terenu 01.KX- 4 m
 maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej dzia³ki  50%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* ka¿dej dzia³ki  30%
4.ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 ustala siê podzia³ na dzia³ki budowlane  jak na rys.
planu za³. nr 1 do Uchwa³y; dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na
rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego  2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy* zabudowy  9 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego (dla budynku g³ównego) i jedno lub
dwuspadowego dla budynków gospodarczych i gara¿y o nachyleniu po³aci dachowych od 30o do 45o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
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 dojazd od strony ci¹gu pieszo-jezdnego 01.KX
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci 1 mp na dom
7 ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 3.US
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  us³ugi sportu, zieleñ urz¹dzona, zieleñce i skwery
 funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury
ustala siê:
 maks. wysokoæ zabudowy* 4 m,
 konstrukcja niezwi¹zana trwale z pod³o¿em
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd i dojcie od strony ci¹gu pieszo-jezdnego
022.KX
 zakaz parkowania pojazdów samochodowych
 ustala siê wymóg lokalizacji min 10 mp dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego lasu w
obecnym u¿ytkowaniu
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
 zieleñ z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 4.ZL, 22.ZL, 28.ZL
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  istniej¹cy las, zieleñ lena,
grunty rolne do zalesienia
 funkcja dopuszczalna  zieleñ parkowa

3.

4.
5.

6.
7.
8.
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 funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury
 dla terenu 4.ZL ustala siê wymóg urz¹dzenia ci¹gu
pieszego ³¹cz¹cego tereny komunikacji z terenami
s¹siednimi  jak na rys. planu, za³. nr 1 do Uchwa³y
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury
ustala siê:
 maks. wysokoæ  4 m,
 konstrukcja nie zwi¹zana trwale z pod³o¿em
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony dróg 0.KL, 013.KD, 015.KD, 029.KX
 zakaz parkowania pojazdów samochodowych
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGI I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew za wyj¹tkiem drzew owocowych
 zieleñ z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
5.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a zwi¹zana z
budynkiem mieszkaniowym (dobudowane, wbudowane), zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb
w³asnych
 funkcja wykluczona  hodowla zwierz¹t gospodarskich, wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ*
dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalna* linia zabudowy obowi¹zuje (jak na
rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y):
 od lasu wzd³u¿ rzeki S³upi dla terenu 5MN  30 m
 od terenu 07.KL dla terenu 5.MN  6m, dla terenów 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN  10 m
 od terenu 013.KD dla terenu 10.MN  6m, dla
terenu 11.MN  10 m
 od terenów 06.KD, 08.KX, 09.KD, 010.KD,
012.KD, 5 m lub 6 m w zale¿noci od wielkoci
wydzielonych nowych dzia³ek  jak na rys. planu za³. nr 1 do Uchwa³y
 od skarpy w terenie 9MN  2 m
 maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej dzia³ki  50%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* ka¿dej dzia³ki  30%
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
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 ustala siê podzia³ na dzia³ki budowlane  jak na rys.
planu za³. nr 1 do Uchwa³y; dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na
rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy* zabudowy  9 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego (dla budynku g³ównego) i jedno 
lub dwuspadowego (dla budynków gospodarczych
i gara¿y) o nachyleniu po³aci dachowych od 30o do
45o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony dróg: 06.KD, 07.KL, 09.KD, 010.KD,
012.KD, 013.KD i ci¹gu pieszo-jezdnego 08.KX
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min 2mp/ 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7 ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 12.U
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii lub rzemios³a; parking; miejsce zbiorowego gromadzenia odpadów dla mieszkañców s¹siednich terenów
 funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalna* linia zabudowy obowi¹zuje (jak na
rys. planu  za³. nr do Uchwa³y):
 od terenu 010.KD  6 m
 od terenu 013.KD  10 m
 maksymalna powierzchnia zabudowy* dzia³ki  50%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
10%
 ustala siê wymóg lokalizacji zieleni urz¹dzonej  jak
na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y
 ustala siê wymóg lokalizacji parkingu i miejsca zbiorowego gromadzenia odpadów, przy zachowaniu:
 ogólnodostêpnoci* tej czêci terenu
 dojcie i dojazd od strony terenu 013.KD
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ dla rodowiska z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu
do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki pod parking i miejsce zbiorowego sk³adowania odpadów
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  9 m
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 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwu  lub jednospadowego o nachyleniu po³aci
dachowych od 30o do 45o
 pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed ewentualn¹ uci¹¿liwoci¹ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony dróg: 010.KD, 013.KD
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce wg
programu u¿ytkowego, min. 4mp
 zapewniæ min 5 mp dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
 projektowan¹ zabudowê oddzieliæ od stacji transformatorowej (teren 32EE) i miejsca zbiorowego
sk³adowania odpadów zieleni¹ urz¹dzon¹ w postaci zgrupowania drzew i krzewów
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 13.UT, US
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu rekreacji i wypoczynku, gastronomii lub us³ugi
sportu;
 funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza towarzysz¹ca, parking;
 funkcja wykluczona  hodowla zwierz¹t gospodarskich, wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ*
dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalna* linia zabudowy obowi¹zuje (jak na
rys. planu  za³. nr do Uchwa³y):
 od lasu (poza obszarem opracowania planu)  30 m
 maksymalna powierzchnia zabudowy* dzia³ki  40%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
30%
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki budowlane
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  12 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwu  lub jednospadowego o nachyleniu po³aci
dachowych od 30o do 45o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi 06.KD
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce wg
programu u¿ytkowego, min. 20 mp
 zapewniæ min 10 mp dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹-
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dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 14.ZP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ parkowa, zieleñce i
skwery
 funkcja dopuszczalna  zieleñ sportowa
 funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny*
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury
 ustala siê wymóg urz¹dzenia ci¹gu pieszego jak na
rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury
ustala siê:
 maks. wysokoæ  4 m,
 konstrukcja niezwi¹zana trwale z pod³o¿em
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd i dojcie od strony drogi 09.KD
 zakaz parkowania pojazdów samochodowych
 ustala siê wymóg lokalizacji min 10 mp dla rowerów
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
 ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew za wyj¹tkiem drzew owocowych
 zieleñ z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 15.MN, 16.MN,
17.MN
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
 funkcja wykluczona  hodowla zwierz¹t gospodarskich, wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ*
dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalna* linia zabudowy obowi¹zuje (jak na
rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y):

4.

5.

6.

7.
8.
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 od terenów komunikacyjnych 010.KD, 013.KD,
016.KX, 017.KD  6 m
 maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej dzia³ki  50%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* ka¿dej dzia³ki  30%
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 ustala siê podzia³ na dzia³ki budowlane  jak na rys.
planu za³. nr 1 do Uchwa³y; dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na
rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy* zabudowy  9 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego (dla budynku g³ównego) i dwu  lub
jednospadowego (dla budynków gospodarczych i
gara¿y) o nachyleniu po³aci dachowych od 30o do
45o
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony dróg: 013.KD 017.KD i ci¹gów pieszo  jezdnych 016.KX
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci 1 mp na mieszkanie
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
 ustala siê wymóg istniej¹cych drzew za wyj¹tkiem
drzew owocowych

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 18.R
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren upraw polowych
 funkcja dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudow¹ gospodarcz¹ towarzysz¹c¹ (siedliska rolnicze)
 funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 dopuszcza siê lokalizacjê dróg niezbêdnych dla prowadzenia gospodarki rolnej
 zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje w strefie
30 m od lasu (poza granic¹ opracowania planu)
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ek, wy³¹cznie na
potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy
obszarowej nowych podzia³ów nie okrela siê
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 w przypadku lokalizacji siedliska rolniczego ustala
siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego (dla budynku g³ównego) i dwu  lub jednospadowego (dla budynków gospodarczych) o nachyleniu po³aci dachowych od 30o do 45o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
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 dojazd od strony dróg 013.KD oraz dróg wewnêtrznych wydzielonych dla obs³ugi prowadzonej gospodarki rolnej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 19.U
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu administracji
 funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, zabudowa gospodarcza, gara¿e, parking zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca funkcji
podstawowej
 funkcja wykluczona  hodowla zwierz¹t gospodarskich, wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ*
dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 maksymalna powierzchnia zabudowy* dzia³ki  50%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
20%
 dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cej zabudowy
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê dalszy podzia³ na dzia³ki zwi¹zany z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹; min powierzchnia wydzielonej dzia³ki 500 m2
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  9 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego jedno- lub dwuspadowego o nachyleniu po³aci dachowych od 30o do 45o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi 027.KZ (droga poza obszarem opracowania planu)
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
 zapewniæ miejsca postojowe dla rowerów w iloci
min. 5 miejsc
7 ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
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1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 20.MN/U, 21.MN/U
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa us³ugowa zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a, us³ug rekreacji i wypoczynku, us³ug administracji, us³ug zdrowia, owiaty
i opieki spo³ecznej
 funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza, gara¿e dla potrzeb w³asnych
 funkcja wykluczona  hodowla zwierz¹t gospodarskich, wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ*
dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalna* linia zabudowy obowi¹zuje:
 od lasu  teren 22.ZL 20 m lub 30 m  jak na rys.
planu  za³. graf. 1 do Uchwa³y
 od terenów 027.KZ (droga poza obszarem opracowania planu), 013.KD  10 m lub 8 m jak na rys.
planu za³. nr 1 do Uchwa³y
 maksymalna powierzchnia zabudowy* dzia³ki  50%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
20%
 dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cej zabudowy
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ dla rodowiska z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu
do którego inwestor posiada tytu³ prawny
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek budowlanych  jak na rys. planu za³. nr 1 do Uchwa³y 
dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów
od zaznaczonych na rysunku planu linii podzia³u
wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  9 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego (dla budynku g³ównego) i dwu- lub
jednosapadowego (dla budynków towarzysz¹cych
 gospodarczych i gara¿y) o nachyleniu po³aci dachowych od 30o do 45o
 pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed ewentualn¹ uci¹¿liwoci¹ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony dróg: 013.KD, 030.KZ i ci¹gów pieszo-jezdnych 014.KX, 018.KX, 019.KX
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min. 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
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1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
23.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN,
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 funkcja dopuszczalna  zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
 funkcja wykluczona  hodowla zwierz¹t gospodarskich, wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ*
dla otoczenia
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalna* linia zabudowy obowi¹zuje (jak na
rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y):
 od terenu lasu (poza obszarem opracowania planu i terenu 22.ZL)  30 m
 od terenów 013.KD, 021.KD, 022.KD, 024.KX,
025.KD 5 m lub 6 m w zale¿noci od wielkoci
wydzielonych nowych dzia³ek  jak na rys. planu
za³. nr 1 do Uchwa³y
 od terenu 023.KP  10m
 od terenu 027.KZ (droga poza obszarem opracowania planu)  10 m
 od terenu lokalizacji stacji transformatorowych
30.EE, 31.EE  6 m
 maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej dzia³ki  50%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* ka¿dej dzia³ki  30%
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 ustala siê podzia³ na dzia³ki budowlane  jak na rys.
planu za³. nr 1 do Uchwa³y; dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów od zaznaczonych na
rysunku planu linii podzia³u wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy* zabudowy  9 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego (dla budynku g³ównego) i dwu- lub
jednospadowego (dla budynków gospodarczych i
gara¿y) o nachyleniu po³aci dachowych od 30o do
45o
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony dróg: 013.KD, 018.KX, 021.KD,
022.KD, 025.KD, 027.KZ
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci 1 mp na mieszkanie
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni terenu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 27.U, P
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, rzemios³a, przetwórstwa, zabudowa produkcyjna, magazyny, sk³ady

3.

4.

5.

6.

7.
8.
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 funkcja dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca, gara¿e
 funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalna* linia zabudowy obowi¹zuje (jak na
rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y):
 od lasu  poza obszarem opracowania i terenu
28.ZL  30 m,
 od terenu 027.KZ -10 m
 maksymalna powierzchnia zabudowy* dzia³ki  obowi¹zuje równie¿ dla wiat  50%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
20%
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ dla rodowiska z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic terenu
do którego inwestor posiada tytu³ prawny
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek budowlanych  jak na rys. planu za³. nr 1 do Uchwa³y 
dopuszcza siê odchylenie rzeczywistych podzia³ów
od zaznaczonych na rysunku planu linii podzia³u
wewnêtrznego 2 m
 dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  12 m
 ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwu- lub jednospadowego o nachyleniu po³aci dachowych od 12o do 45o
 pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed ewentualn¹ uci¹¿liwoci¹ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony drogi 030.KZ
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce w
iloci:
 1 mp na mieszkanie
 dla zabudowy us³ugowej wg programu u¿ytkowego, min 2mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
 ewentualn¹ uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci
ograniczyæ do granicy dzia³ki
 w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
stosowaæ zabezpieczenia eliminuj¹ce ewentualn¹
uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 027.KZ
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ulica zbiorcza
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 jezdnia drogi poza obszarem opracowania planu
 dopuszcza siê ruch rowerowy, docelowo ustala siê
wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego i rowerowego
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 dopuszcza siê lokalizacjê przystanków komunikacji
zbiorowej
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294)
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 07.KL
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ulica lokalna
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min.
15 m, za wyj¹tkiem terenu gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych
parametrów drogi (jak na rys. planu  za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y),
 fragment ulicy  od miejsca wjazdu z drogi 027.KZ
(droga powiatowa poza obszarem opracowania) do
skrzy¿owania z drog¹ 013.KD jednokierunkowy z
wjazdem od drogi 027.KZ,
 dopuszcza siê ruch rowerowy,
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 06.KD, 09.KD,
010.KD, 012.KD, 013.KD, 015.KD, 017.KD, 021.KD,
022.KD, 025.KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m
lub 12 m (jak na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y)
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 dopuszcza siê ruch rowerowy
4. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
01.KX, 04.KX, 05.KX, 08.KX, 014.KX, 016.KX, 018.KX,
019.KX, 029.KX

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszo  jezdny
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na
rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y)
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 dla terenów 05.KX, 014.KX, ustala siê zakaz parkowania pojazdów samochodowych
 dopuszcza siê ruch rowerowy
4. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 03.KX, 024.KX,
028.KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  ci¹g pieszy
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na
rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y)
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 zakaz ruchu i parkowania pojazdów samochodowych
 dopuszcza siê ruch rowerowy
4. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 02.KP, 011.KP,
020.KP, 023.KP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  parking i miejsce zbiorowego gromadzenia odpadów
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 zakaz lokalizacji budynków
 ustala siê wymóg lokalizacji zieleni urz¹dzonej w postaci drzew i krzewów, izoluj¹cej od s¹siednich dzia³ek  jak na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y
 miejsca postojowe wy³¹cznie dla samochodów osobowych, wg programu u¿ytkowego terenu
 zapewniæ miejsca postojowe dla rowerów min 5
miejsc w ka¿dym terenie
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony dróg: 07.KZ, 013.KD, 025KD
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wg zasad okrelonych w § 5
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r.,
poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59 z dnia 14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 30.EE, 31.EE, 33.EE
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  lokalizacja urz¹dzeñ elektroenergetycznych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê wymóg oznakowania terenu
 ustala siê wymóg lokalizacji stacji transformatorowej
4. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od terenu 030.KZ, 013.KD, 07.KL
5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 27 z dnia
25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3
wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z
dnia 14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 32.EE
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  lokalizacja urz¹dzeñ elektroenergetycznych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê wymóg oznakowania terenu
 istniej¹ca stacja transformatorowa nas³upowa do
adaptacji
4. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od terenu 010.KD, 013.KD
5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 tereny po³o¿one w obszarze Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  obowi¹zuj¹ Rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz. 139); oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 59 z dnia
14 wrzenia 1998 r., poz. 294).
2. Terenami dla realizacji celów publicznych w obszarze
planu s¹ tereny:
 3.US, 14.ZP
 tereny komunikacji: KZ, KL, KD, KX, KP (od 01.KX
do 029.KX)
§5
1. Zasady obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1. Zaopatrzenie w wodê
 z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków sanitarnych
 z terenu 19.U do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej,
 z terenu 20.MN, U do istniej¹cej i projektowanej
kanalizacji sanitarnej,
 z terenów: 5.MN; czêci 6.MN, ML; 7.MN, ML;
8.MN; 9.MN; 10.MN; 11.MN; 12.U; 13.UT, US;
14.ZP, 15.MN; 16.MN; 17.MN; 18.R, 21.MN, U;
23.MN; 24.MN; 25.MN; 26.MN; 27.U, P; do projektowanej kanalizacji sanitarnej i dalej poprzez

istniej¹c¹ przepompowniê cieków (poza obszarem opracowania planu) do oczyszczalni cieków
w Sulêczynie (obszar B, C  za³. nr 2 do Uchwa³y),
 z terenów 1.MN, ML; 2.MN, ML; czêci 6.MN, ML
do projektowanej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem cieków w kierunku zachodnim projektowanym kolektorem, bezporednio do oczyszczalni cieków w Sulêczynie (obszar A  za³. nr 2
do Uchwa³y),
 dopuszcza siê odprowadzenie cieków z terenów
7.MN, ML; 13.UT, US; czêci 06.MN, ML; czêci
8.MN i czêci 5.MN do projektowanej kanalizacji
sanitarnej z odprowadzeniem cieków w kierunku zachodnim, bezporednio do oczyszczalni cieków w Sulêczynie (obszar B  za³. nr 2 do Uchwa³y).
3. Odprowadzenie wód opadowych:
 z terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na
w³asnej dzia³ce,
 z dróg i parkingów oraz terenów utwardzonych
do projektowanej kanalizacji deszczowej i dalej
przez separatory zanieczyszczeñ do wód p³yn¹cych (poza obszarem opracowania planu).
4. Zaopatrzenie w gaz:
 nie przewiduje siê.
5. Zaopatrzenie w ciep³o:
 z lokalnych niskoemisyjnych róde³.
6. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 tereny zaopatrzenia w energiê elektryczn¹  istniej¹ca stacja T-8271 (teren 32.EE) do adaptacji,
projektowana lokalizacja stacji transformatorowych  tereny: 30.EE, 31.EE, 33.EE,
 istniej¹c¹ liniê napowietrzn¹ 15kV zdemontowaæ
 jak na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y,
 ca³y obszar planu z istniej¹cych i projektowanych
linii kablowych NN zasilanych z istniej¹cej i projektowanych stacji transformatorowych.
7. Gospodarka odpadami sta³ymi:
 miejsca zbiorowego gromadzenia odpadów znajduj¹ siê w terenach 12.U, 02.KP, 011.KP, 020.KP,
023.KP,
 dla terenów 13.UT, US; 28.U, P odpady sta³e gromadziæ w szczelnych pojemnikach umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów w obrêbie
w³asnej dzia³ki,
 dla pozosta³ych terenów odpady sta³e gromadziæ
w miejscach zbiorowego gromadzenia odpadów
w szczelnych pojemnikach umo¿liwiaj¹cych
wstêpn¹ segregacjê, dopuszcza siê gromadzenie
odpadów w obrêbie w³asnych dzia³ek,
 wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie gminy.
2. Ideogram przebiegu projektowanych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu przedstawia za³¹cznik nr 2 do
niniejszej Uchwa³y.
§6
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci:
 15% dla terenów: 1.MN,ML; 2.MN,ML; 5.MN; 6.MN,
ML; 7.MN,ML; 8.MN; 9.MN; 10.MN; 11.MN; 12.U;
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15.MN; 16.MN; 17.MN; 20.MN,U; 21.MN,U; 24.MN;
25.MN; 26.MN; 27.MN;
 0% dla pozosta³ych terenów.
§7
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy Sulêczyno.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Sulêczyno do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Sulêczyno,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydania 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 w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Sulêczyno granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§8
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Sulêczyno uchwalony Uchwa³¹
Rady Gminy Sulêczyno Nr XIII/77/91 z dnia 30 wrzenia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r., Nr 19, poz. 137).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Saborowski

1348
UCHWA£A Nr XL/353/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Szemud na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z pón. zm.) Rada
Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szemud na
rok 2002, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
wywieszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Szemudzie oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski
GMINNY PROGRAM
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Szemud na rok 2002
I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U.
Nr 35 poz. 230 z pón. zm.).
II. Cele Programu
1. Profilaktyczne oddzia³ywanie wobec dzieci i m³odzie¿y szkolnej:
a) przeciwdzia³anie powstawaniu negatywnych nastêpstw u¿ywania i nadu¿ywania alkoholu,
b) obni¿anie kulturowej i spo³ecznej akceptacji picia
alkoholu,
c) podwy¿szenie granicy wieku pierwszego kontaktu z alkoholem.
2. Dzia³ania na rzecz rozwi¹zywania lokalnych problemów alkoholowych:
a) ograniczanie dostêpnoci do alkoholu,
b) interwencje wobec przejawów nadu¿ywania alkoholu,
c) wspomaganie dzia³alnoci instytucji i stowarzyszeñ s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych,
d) udzielanie wsparcia cz³onkom rodzin z problemem
alkoholowym.
3. Podnoszenie kwalifikacji cz³onków Gminnej Komisji
ds. PiRPA.
III. Zadania Programu i metody ich realizacji.
1. Profilaktyczne oddzia³ywanie wobec dzieci i m³odzie¿y szkolnej:
a) organizowanie programów profilaktyczno  edukacyjnych w formie przedstawieñ teatralnych dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów,
b) profilaktyczne i psychoedukacyjne oddzia³ywanie na postawy i umiejêtnoci wa¿ne dla zdrowia i decyzji zwi¹zanych z piciem alkoholu, realizowane w formie autorskich programów kierowanych do uczniów gimnazjów,
c) socjoteraputyczne oddzia³ywanie wobec dzieci
pochodz¹cych z rodzin dysfunkcyjnych, przejawiaj¹ce szczególne problemy wychowawcze,
realizowane w ramach dzia³alnoci wietlic rodowiskowo  terapeutycznych, utworzonych
przy szko³ach podstawowych w Przetoczynie,
Kielnie, Bojanie, Jeleñskiej Hucie, £ebieñskiej
Hucie, Donimierzu i Szemudzie (w przygotowaniu od wrzenia br.),
d) prowadzenie dzia³alnoci propagandowej nt.
szkodliwoci alkoholizmu w ¿yciu osobistym,
rodzinnym, spo³ecznym i zawodowym poprzez
udostêpnianie biblioteki popularno  naukowej,
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mieszcz¹cej siê przy Punkcie Konsultacyjnym oraz
zakup nowych broszur, plakatów i ulotek,
e) doposa¿enie szkó³ w sprzêt sportowy celem poszerzenia oferty zajêæ sportowo  rekreacyjnych dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej w ramach szeroko pojêtej profilaktyki.
2. Dzia³ania na rzecz rozwi¹zywania lokalnych problemów
alkoholowych:
a) ograniczanie dostêpnoci do alkoholu poprzez:
 realizacjê ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (art. 13, 14, 15, 16, 17)
 przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu
lub poza miejscem sprzeda¿y
 okrelonych w ww. ustawie (art. 18, 181)
 okrelonych uchwa³¹ Rady Gminy
*dot. ustalenia limitu punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych pow. 4,5% (z wyj¹tkiem piwa)
 przyjêto limit 31 punktów na terenie gminy
* dot. usytuowania punktów sprzeda¿y
b) kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi dokonywana przez organ wydaj¹cy zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz
przez Gminn¹ Komisjê ds. PiRPA, obejmuj¹ca:
 sprawdzenie punktu przed wydaniem zezwolenia
w zakresie spe³niania przez obiekt warunków ustawowych oraz okrelonych uchwa³ami Rady Gminy,
 sprawdzenie punktu w zakresie zgodnoci prowadzonej dzia³alnoci z ustaw¹ i warunkami okrelonymi w zezwoleniu na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
c) interwencje wobec przejawów nadu¿ywania alkoholu:
 rozpatrywanie zg³oszeñ, dotycz¹cych podjêcia
stosownych dzia³añ wobec osób nadu¿ywaj¹cych
alkohol, które zak³adaj¹ spokój i bezpieczeñstwo
rodziny, b¹d porz¹dek publiczny,
 podejmowanie postêpowania sprawdzaj¹cego,
pozwalaj¹cego ustaliæ stopieñ uzale¿nienia od alkoholu  przeprowadzanie w tym celu rozmów i
wywiadów rodowiskowych,
 kierowanie do s¹du wniosków o zastosowanie
przymusowego leczenia odwykowego wobec
osób, których nie uda³o siê zmotywowaæ do podjêcia leczenia dobrowolnie,
 prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, którego zadaniem jest udzielanie pomocy i informacji osobom uzale¿nionym od alkoholu i cz³onkom ich
rodzin na temat zagro¿eñ, wynikaj¹cych z nadu¿ywania alkoholu, sposobów ich unikania oraz mo¿liwoci leczenia choroby alkoholowej; uczenie
wczesnego rozpoznawania sygna³ów, wskazuj¹cych na rozwijanie siê procesu uzale¿nienia oraz
umiejêtnoci kontrolowania rozmiarów picia,
 wspó³praca Gminnej Komisji ds. PiRPA i Pe³nomocnika Wójta z funkcjonariuszami Policji, pracownikami GOPS, s³u¿by zdrowia i owiaty w celu
zwiêkszenia skutecznoci interwencji wobec przejawów nadu¿ywania alkoholu i wynikaj¹cej st¹d
przemocy w rodzinie,
 wspó³praca z organizacjami spoza terenu Gminy
zajmuj¹cymi siê rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych i leczeniem uzale¿nieñ,

Poz. 1348

d) materialne wspieranie cz³onków rodzin osób uzale¿nionych od alkoholu:
 udzielanie finansowej pomocy cz³onkom rodzin z
problemem alkoholowym, chc¹cych korzystaæ z
terapii lub innej formy pomocy w specjalistycznych poradniach lub orodkach, odleg³ych od
miejsca zamieszkania,
 udzielanie pomocy ma³oletnim cz³onkom takich
rodzin  zakup niezbêdnych podrêczników i przyborów szkolnych, odzie¿y, obuwia, dofinansowanie wycieczek szkolnych, op³acenie sk³adki PZU,
 zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym, wytypowanych przez GOPS,
e) udzielanie finansowego wsparcia stowarzyszeniom,
wiadcz¹cym us³ugi dla mieszkañców gminy Szemud:
 dotacje dla Stowarzyszenia Przyjació³ Rodziny, w
ramach którego dzia³a Orodek Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie oraz dla Stowarzyszenia Stop Przemocy
w Rodzinie z Wejherowa,
 dofinansowanie dzia³alnoci wietlicy socjoterapeutycznej, dzia³aj¹cej przy Sz. P. w Koleczkowie,
bêd¹cej fili¹ Orodka Wychowawczego Nasz
Dom w Rumi,
f) partycypacja w kosztach dzia³alnoci Izby Wytrzewieñ w Gdyni w formie dotacji.
3. Podnoszenie kwalifikacji cz³onków Gminnej Komisji ds.
PiRPA
 zorganizowanie szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz aspektów prawnych dzia³alnoci Komisji.
IV. Realizacja Progamu
1. Zainicjowanie dzia³añ okrelonych w programie odpowiada Gminna Komisja ds. PiRPA oraz Pe³nomocnik Wójta ds. PiRPA.
2. Bezporedni¹ koordynacjê Programu zapewnia Pe³nomocnik Wójta.
3. Gminna Komisja ds. PiRPA oraz Pe³nomocnik Wójta ds. PiRPA sk³adaj¹ Radzie Gminy sprawozdanie
z dzia³alnoci w roku ubieg³ym oraz opracowuj¹
Gminny Program na rok bie¿¹cy.
V. Finansowanie Programu
rodki na realizacjê Programu pochodz¹ wy³¹cznie z
op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
uzyskanych w 2002 roku.
Poza realizacj¹ zadañ okrelonych w programie, wy¿ej
ujêta rodki wydatkowane s¹ na:
 wynagrodzenie Pe³nomocnika Wójta (umowa  zlecenie),
 wynagrodzenie cz³onków GKPiRPA za udzia³ w posiedzeniach, których wysokoæ okrela odrêbna
uchwa³a Rady Gminy.
Za³¹cznik
do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Szemud na rok 2002
Projekt wydatków
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Szemudzie w 2002 roku
 Materia³y papiernicze i plastyczne dla wietlic 3.600 z³
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 Wycieczki w ramach wietlic
4.900 z³
 Posi³ki w ramach wietlic
3.000 z³
 Sfinansowanie dojazdów do wietlic dla dzieci 200 z³
 P³ace dla pracowników wietlic
15.000 z³
 Dofinansowanie wietlicy w Koleczkowie (zakup oleju
opa³owego)
3.000 z³
 Programy profilaktyczne dla szkó³
9.000 z³
 Dowóz dzieci na przedstawienia i wypoczynek letni
2.100 z³
 Sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin
alkoholowych  dotacja dla parafii rzym.  kat. w Bojanie
12.000 z³
 Dotacje dla stowarzyszeñ: Przyjació³ Rodziny w Wejherowie oraz Stop Przemocy w Rodzinie w Wejherowie (3.600 + 1.500)
5.100 z³
 Op³acenie sk³adek PZU
1.500 z³
 Dofinansowanie Izby Wytrzewieñ w Gdyni 2.500 z³
 Pomoc materialna dla rodzin z problemami alkoholowymi  zakup odzie¿y, przyborów szkolnych, sfinansowanie dojazdów na leczenie
3.800 z³
 Zakup materia³ów propagandowych
800 z³
 Dofinansowanie szkó³  zakup sprzêtu sportowego
(13x1.200)
15.600 z³
 Szkolenia dla cz³onków Komisji
1.500 z³
 Diety dla cz³onków Komisji
3.600 z³
 Wynagrodzenie Pe³nomocnika Wójta
10.600 z³
 Pochodne od zleceñ
2.200 z³
 Modernizacja pomieszczeñ Sz. P. w Jeleñskiej Hucie
na cele wietlicy socjoterapeutycznej
30.000 z³
130.000 z³

1349
UCHWA£A Nr XL/355/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIX/351/2002 Rady
Gminy Szemud z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie
utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud oraz nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy
Szemud im. ks. dr Leona Heyke w Szemudzie.
Na podstawie art. 9, 11, 13 i 14 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123) oraz
art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Szemud uchwala co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ § 3 uchwa³y Nr XXXIX/351/2002 Rady
Gminy Szemud z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud, który otrzymuje brzmienie:
Gminna biblioteka publiczna bêdzie nosiæ nazwê: Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. Leona Heyke w Szemudzie.
§2
Nadaje siê Statut Bibliotece Publicznej Gminy Szemud
im. ks. dr. Leona Heyke w Szemudzie, w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 2 kwietnia 2002 r. i
podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Szemudzie oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XL/355/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 lutego 2002 r.
STATUT
Biblioteki Publicznej Gminy Szemud
im. ks. dr. Leona Heyke w Szemudzie
I. Przepisy ogólne
§1
Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. Leona
Heyke w Szemudzie dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85 poz. 539 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (j.t.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123),
3) niniejszego statutu.
§2
1. Biblioteka ma siedzibê w Szemudzie ul. Kwidziñskiego 1.
2. Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹, wpisan¹ do rejestru kultury prowadzonego przez Organizatora.
§3
Terenem dzia³ania Biblioteki jest Gmina Szemud.
§4
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Szemud, w imieniu której dzia³a Zarz¹d Gminy Szemud.
2. Biblioteka dzia³a w obrêbie krajowej sieci bibliotecznej.
3. Bezporedni nadzór nad dzia³alnoci¹ Biblioteki sprawuje Organizator, w tym wykonuje on zadania nadzorcze z zakresu prawid³owej realizacji zadañ wynikaj¹cych z umowy o dotacjê, zawartej miêdzy Organizatorem a Bibliotek¹.
4. Nadzór merytoryczny nad Bibliotek¹ sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
§5
Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej zawieraj¹cej nazwê w pe³nym brzmieniu i adresem siedziby oraz do sygnowania ksi¹¿ek pieczêci okr¹g³ej z god³em pañstwowym porodku i napisem w otoku, zawieraj¹cym nazwê
Biblioteki.
II. Cele i zadania Biblioteki
§6
1. Biblioteka s³u¿y zaspokajaniu potrzeb owiatowych,
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kulturalnych i informacyjnych ogó³u spo³eczeñstwa
oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
a) gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów dotycz¹cych w³asnego regionu,
b) udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych,
c) organizowanie czytelnictwa oraz popularyzacja ksi¹¿ki (konkursy, wystawy itd.),
d) prowadzenie dzia³alnoci informacyjno  bibliograficznej,
e) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa,
f) podejmowanie innych dzia³añ wynikaj¹cych z potrzeb kulturalnych rodowiska.
III. Organizacja Biblioteki
§7
1. Bibliotek¹ kieruje Dyrektor powo³ywany przez Zarz¹d
Gminy na czas okrelony lub nieokrelony, po zasiêgniêciu opinii w³aciwych zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w Bibliotece, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku oraz merytorycznie zwi¹zanych stowarzyszeñ zawodowych. Odwo³anie nastêpuje w tym samym trybie.
2. Wy³onienie kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki mo¿e nast¹piæ w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarz¹d Gminy. W tym przypadku regulamin konkursu ustala Zarz¹d Gminy. Sk³ad komisji konkursowej ustalany jest w regulaminie konkursu.
3. Dyrektor zarz¹dza Bibliotek¹ i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§8
Zasady wynagradzania Dyrektora Biblioteki okrela
Regulamin Wynagradzania Pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks. dr. Leona Heyke, przy czym
wysokoæ wynagrodzenia ustala Zarz¹d Gminy, a uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do Dyrektora Biblioteki wykonuje Wójt Gminy.
§9
1. Dyrektor Biblioteki jest obowi¹zany uzyskaæ zgodê
Organizatora w przypadku zamiaru sprzeda¿y sk³adników maj¹tku Biblioteki.
2. Dyrektor Biblioteki jest obowi¹zany uzyskaæ pozytywn¹ opiniê Organizatora, reprezentowanego przez Zarz¹d Gminy w przypadku:
a) zmiany zasad wynagradzania pracowników Biblioteki
b) zmian w Regulaminie Organizacyjnym
c) wprowadzania op³at za us³ugi
§ 10
1. W Bibliotece mog¹ byæ zatrudniani pracownicy: dzia³alnoci podstawowej, administracyjnej oraz obs³ugi.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
3. Zasady wynagradzania okrela regulamin wynagradzania, który przed wprowadzeniem wymaga pozytywnej
opinii Zarz¹du Gminy.

4. Kwalifikacje zawodowe pracowników dzia³alnoci podstawowej okrela regulamin wynagradzania. Kwalifikacje zawodowe pozosta³ych pracowników okrelaj¹
odrêbne przepisy, w³aciwe dla danego zawodu.
§ 11
Biblioteka jako samorz¹dowa instytucja kultury tworzy zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych na zasadach
okrelonych w odrêbnych przepisach.
§ 12
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Gminy Szemud i w³aciwych zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych na terenie Biblioteki.
§ 13
1. W sk³ad Biblioteki wchodz¹ filie: w Czêstkowie, £ebnie, Kielnie i Bojanie, a ponadto, w miarê potrzeb, Biblioteka mo¿e tworzyæ inne filie, przy czym bêdzie to
wymaga³o wprowadzenia w statucie Biblioteki zmian
dotycz¹cych zasad funkcjonowania oraz kompetencji
tych organów.
2. Biblioteka prowadzi wypo¿yczalnie, czytelnie, oddzia³y dla dzieci oraz inne formy udostêpniania zbiorów
bibliotecznych.
3. Przy Bibliotece i jej filiach mog¹ dzia³aæ Ko³a Przyjació³
Biblioteki tworzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami.
§ 14
1. Organizator zapewnia Bibliotece, w drodze umowy pisemnej, rodki niezbêdne do rozpoczêcia i prowadzenia dzia³alnoci kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta dzia³alnoæ jest prowadzona.
2. Zastrzega siê niezbywalnoæ rodków trwa³ych, w które
Biblioteka zosta³a wyposa¿ona przez Organizatora, przy
czym w wypadku zamiaru sprzeda¿y sk³adników maj¹tku ruchomego wymagana jest uprzednia pozytywna opinia Zarz¹du Gminy Szemud
§ 15
1. Biblioteka prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ w ramach posiadanych rodków, w tym przekazanych przez Organizatora, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci i gospodarnoci ich wykorzystania. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w art. 27, 28, 29 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (j.t.: Dz.U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r.).
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan dzia³alnoci Biblioteki, zatwierdzany przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokoci dotacji Organizatora, o której mowa w art. 28 ust. 3 ustawy cytowanej w ust. 1.
3. Plan dzia³alnoci Biblioteki zawiera w miarê potrzeb:
plan us³ug, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
4. Organizator zapewnia co roku w bud¿ecie Gminy rodki
finansowe na realizacjê celów statutowych Biblioteki.
5. Dyrektor Biblioteki wystêpuje do Zarz¹du Gminy Szemud z wnioskiem o dotacjê na rok nastêpny w terminie do dnia 15 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok
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udzielenia dotacji. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ projekt
planu dzia³alnoci Biblioteki na rok nastêpny.
6. Szczegó³owe zasady wykorzystania i rozliczania przez
Bibliotekê rodków wymienionych w ust. 4 reguluje
umowa zawierana na ka¿dy rok bud¿etowy miêdzy Organizatorem a Bibliotek¹, reprezentowan¹ przez Dyrektora.
§ 16
Poza ród³ami finansowania okrelonymi w § 15 Biblioteka mo¿e pozyskiwaæ inne przychody, m. in. rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, spadki,
zapisy itp.), z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
oraz inne okrelone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej.

§1
Nadaje siê Statut Gminnemu Centrum Kultury z siedzib¹ w Szemudzie, w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 2 kwietnia 2002r. i
podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Szemudzie oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XL/356/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 lutego 2002 r.

§ 17
Us³ugi Biblioteki s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne, przy
czym op³aty mog¹ byæ pobierane tylko w przypadkach
okrelonych w regulaminie zasad i warunków korzystania z Biblioteki opracowanych przez Dyrektora Biblioteki
i pozytywnie zaopiniowanych przez Zarz¹d Gminy Szemud.

STATUT
Gminnego Centrum Kultury w Szemudzie
I. Przepisy ogólne

§ 18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
zastosowanie maj¹ przepisy ustaw wymienionych w § 1
ust. 1 i 2 oraz powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 19
Zmiana statutu wymaga zachowania trybu w³aciwego do jego wprowadzenia.
§ 20

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§1
Gminne Centrum Kultury w Szemudzie dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123),
2) niniejszego statutu.
§2

Likwidacja Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks.
dr. Leona Heyke nastêpuje na podstawie uchwa³y Rady
Gminy Szemud.

1. Gminne Centrum Kultury ma siedzibê w Szemudzie ul.
Kwidziñskiego 1.
2. Centrum jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹, wpisan¹ do rejestru kultury prowadzonego przez Organizatora.

IV. Przepisy przejciowe

§3

§ 21

Terenem dzia³ania Gminnego Centrum Kultury jest
Gmina Szemud.

Do czasu wprowadzenia przez Dyrektora Biblioteki
Regulaminu Wynagradzania pracownicy dotychczasowej
Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks. dr. Leona
Heyke i jej filii, którzy podjêli pracê u nowego pracodawcy w trybie w art. 231 Kodeksu pracy, wiadcz¹ tê pracê
na dotychczasowych warunkach pracy i p³acy.

1350
UCHWA£A Nr XL/356/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Szemudzie.
Na podstawie art. 9, 11, 13 i 14 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123) oraz
art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:

§4
1. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Gmina Szemud, w imieniu której dzia³a Zarz¹d Gminy Szemud.
2. Bezporedni nadzór nad dzia³alnoci¹ Centrum sprawuje Organizator, w tym wykonuje on zadania nadzorcze z zakresu prawid³owej realizacji zadañ wynikaj¹cych z umowy o dotacjê, zawartej miêdzy Organizatorem a Centrum.
§5
W sk³ad Centrum wchodz¹:
Wiejski Orodek Kultury w Szemudzie,
Wiejski Orodek Kultury w Kielnie,
Gminna Izba Regionalna im. Remusa w £ebnie,
Kaszubski Zespó³ Regionalny Koleczkowianie w Koleczkowie,
5. Zespó³ Pieni i Tañca Chëcz w Bojanie.
1.
2.
3.
4.

§6
Gminne Centrum Kultury u¿ywa pieczêci pod³u¿nej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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zawieraj¹cej nazwê w pe³nym brzmieniu i adresem siedziby oraz do sygnowania eksponatów pieczêci okr¹g³ej
z god³em pañstwowym porodku i napisem w otoku, zawieraj¹cym nazwê Centrum Kultury.
II. Cele i zadania Gminnego Centrum Kultury.
§7
Dzia³alnoæ Gminnego Centrum Kultury polega na upowszechnianiu kultury, a w szczególnoci na:
a) udostêpnianiu wartoci kultury narodowej,
b) umo¿liwianiu szerokiego odbioru,
c) inspirowaniu i organizowaniu aktywnego i twórczego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym gminy, wsi rodowiska,
d) tworzeniu warunków do rozwoju talentów twórczych
i twórczoci kulturalnej oraz aktywnoci spo³ecznej,
e) kultywowaniu i rozwijaniu regionalnych tradycji kulturowych, twórczoci ludowej i folkloru.
§8
1. Do podstawowych zadañ wchodz¹cych w sk³ad Centrum wiejskich orodków kultury nale¿y w szczególnoci:
a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukê,
b) gromadzenie, tworzenie, ochrona i udostêpnianie
dóbr kultury,
c) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedz¹ i
sztuk¹,
d) tworzenie warunków dla rozwoju kultury, folkloru
oraz rêkodzie³a ludowego i artystycznego,
e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowañ kulturalnych.
2. Zadania wymienione w ust. 1 wiejskie orodki kultury
realizuj¹ przede wszystkim przez organizowanie:
a) zespo³owego uczestnictwa w kulturze,
b) ró¿norodnych form edukacji kulturalnej,
c) form indywidualnej aktywnoci kulturalnej,
d) imprez w³asnych i zleconych przez inne organizacje
i instytucje.
§9

graficzne, filmowe, plastyczne oraz inne us³ugi z zakresu kultury,
g) prowadziæ ogniska artystyczne,
h) prowadziæ wypo¿yczanie kostiumów, rekwizytów,
sprzêtu technicznego i innego,
i) prowadziæ sprzeda¿ dzie³ sztuki i artyku³ów u¿ytku
kulturalnego,
j) realizowaæ imprezy zlecone (okolicznociowe, rodzinne, obrzêdowe itp.),
k) wiadczyæ us³ugi gastronomiczne,
l) prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie upowszechniania kultury.
2. Zadania okrelone w ust. 1 Centrum mo¿e realizowaæ
na podstawie zezwoleñ wydanych w oparciu o odrêbne przepisy i zgodê Zarz¹du Gminy.
III. Organizacja Gminnego Centrum Kultury.
§ 11
1. Gminnym Centrum Kultury kieruje Dyrektor powo³ywany przez Zarz¹d Gminy na czas okrelony lub nieokrelony, po zasiêgniêciu opinii w³aciwych zwi¹zków
zawodowych dzia³aj¹cych w Centrum oraz merytorycznie zwi¹zanych stowarzyszeñ zawodowych. Odwo³anie nastêpuje w tym samym trybie.
2. Wy³onienie kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum mo¿e nast¹piæ w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarz¹d Gminy. W tym przypadku regulamin konkursu ustala Zarz¹d Gminy. Sk³ad komisji konkursowej ustalany jest w regulaminie konkursu.
3. Dyrektor zarz¹dza Centrum i reprezentuje je na zewn¹trz.
§ 12
Zasady wynagradzania Dyrektora Centrum okrela
Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnego Centrum Kultury, przy czym wysokoæ wynagrodzenia ustala
Zarz¹d Gminy, a uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do Dyrektora Centrum wykonuje Wójt Gminy.
§ 13

Do podstawowych zadañ wchodz¹cej w sk³ad Centrum
gminnej izby regionalnej nale¿y w szczególnoci:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) bie¿¹ca opieka nad eksponatami,
c) udostêpnianie wycieczkom i indywidualnym turystom zwiedzania izby regionalnej,
d) umo¿liwianie i pomoc w prowadzeniu w pomieszczeniach izby regionalnej lekcji szkolnych w ramach
edukacji regionalnej.

1. Dyrektor Centrum jest obowi¹zany uzyskaæ zgodê Organizatora w przypadku zamiaru sprzeda¿y sk³adników
maj¹tku Centrum.
2. Dyrektor Centrum jest obowi¹zany uzyskaæ pozytywn¹ opiniê Organizatora, reprezentowanego przez Zarz¹d Gminy w przypadku:
a) zmiany zasad wynagradzania pracowników Centrum,
b) zmian w Regulaminie Organizacyjnym,
c) wprowadzania op³at za us³ugi.

§ 10

§ 14

1. Gminne Centrum Kultury mo¿e na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach:
a) organizowaæ spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypo¿yczanie ksi¹¿ek i dzie³ sztuki,
b) prowadziæ naukê jêzyków obcych,
c) prowadziæ impresariat artystyczny,
d) organizowaæ imprezy artystyczne i turystyczne oraz
sportowe,
e) prowadziæ dzia³alnoæ wydawnicz¹,
f) wiadczyæ us³ugi poligraficzne, fonograficzne, foto-

1. W Gminnym Centrum Kultury mog¹ byæ zatrudniani
pracownicy dzia³alnoci podstawowej, administracyjnej i obs³ugi oraz osoby, które podjê³y siê wykonywania zadañ spo³ecznie (bez wynagrodzenia).
2. Dla osób, które podjê³y siê wykonywania zadañ spo³ecznie, przewiduje siê zwrot kosztów podró¿y, diety
itp. na zasadach okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach jak dla pracowników kultury.
3. Pracowników Centrum zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
4. Zasady wynagradzania okrela regulamin wynagradza-
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nia, który przed wprowadzeniem wymaga pozytywnej
opinii Zarz¹du Gminy.
5. Kwalifikacje zawodowe pracowników dzia³alnoci podstawowej okrela regulamin wynagradzania. Kwalifikacje zawodowe pozosta³ych pracowników okrelaj¹
odrêbne przepisy, w³aciwe dla danego zawodu.

trum mo¿e pozyskiwaæ inne przychody, m. in. rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, spadki,
zapisy itp.), z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
oraz inne okrelone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej.

§ 15

Us³ugi Centrum s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne, przy
czym op³aty mog¹ byæ pobierane tylko w przypadkach
okrelonych w regulaminie zasad i warunków korzystania z Centrum opracowanych przez Dyrektora Centrum i
pozytywnie zaopiniowanych przez Zarz¹d Gminy Szemud.

Gminne Centrum Kultury jako samorz¹dowa instytucja kultury tworzy zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
§ 16

§ 20

§ 21

Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Centrum ustala
Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Gminy Szemud i w³aciwych zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych na terenie Centrum

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy wymienionej w § 1
ust. 1 oraz powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.

§ 17

§ 22

1. Organizator zapewnia Centrum, w drodze umowy pisemnej, rodki niezbêdne do rozpoczêcia i prowadzenia dzia³alnoci kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta dzia³alnoæ jest prowadzona.
2. Zastrzega siê niezbywalnoæ rodków trwa³ych, w które
Centrum zosta³o wyposa¿one przez Organizatora, przy
czym w wypadku zamiaru sprzeda¿y sk³adników maj¹tku ruchomego wymagana jest uprzednia pozytywna opinia Zarz¹du Gminy Szemud.

Zmiana statutu wymaga zachowania trybu w³aciwego do jego wprowadzenia.

§ 18

Do czasu wprowadzenia przez Dyrektora Centrum Regulaminu Wynagradzania pracownicy dotychczasowych
instytucji kultury, wymienionych w § 17, którzy podjêli
pracê u nowego pracodawcy w trybie w art. 231 Kodeksu
pracy, wiadcz¹ tê pracê na dotychczasowych warunkach
pracy i p³acy.

1. Gminne Centrum Kultury prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ w ramach posiadanych rodków, w
tym przekazanych przez Organizatora, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci i gospodarnoci ich wykorzystania. Centrum prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w art. 27, 28, 29 ustawy z dnia 25
padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej (j.t. Dz. U. Nr 13 poz. 123 z
2001 r.).
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Centrum jest roczny
plan dzia³alnoci Centrum, zatwierdzany przez Dyrektora Centrum z zachowaniem wysokoci dotacji Organizatora, o której mowa w art. 28 ust.3 ustawy cytowanej w ust. 1.
3. Plan dzia³alnoci Centrum zawiera w miarê potrzeb:
plan us³ug, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
4. Organizator zapewnia co roku w bud¿ecie Gminy rodki
finansowe na realizacjê celów statutowych Centrum.
5. Dyrektor Centrum wystêpuje do Zarz¹du Gminy Szemud z wnioskiem o dotacjê na rok nastêpny w terminie do dnia 15 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok
udzielenia dotacji. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ projekt
planu dzia³alnoci Centrum na rok nastêpny.
6. Szczegó³owe zasady wykorzystania i rozliczania przez
Centrum rodków wymienionych w ust. 4. reguluje
umowa zawierana na ka¿dy rok bud¿etowy miêdzy Organizatorem a Centrum, reprezentowanym przez Dyrektora.
§ 19
Poza ród³ami finansowania okrelonymi w § 15 Cen-

§ 23
Likwidacja Gminnego Centrum Kultury nastêpuje na
podstawie uchwa³y Rady Gminy Szemud.
IV. Przepisy przejciowe
§ 24

1351
UCHWA£A Nr XL/358/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVI/329/2001 Rady
Gminy Szemud z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê zmieniæ uchwa³ê Nr XXVI/329/2001
Rady Gminy Szemud z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie op³aty administracyjnej poprzez skrelenie § 1.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1352
UCHWA£A Nr XL/359/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie zwolnieñ od op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.31 z
pón. zm.) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od op³aty administracyjnej za czynnoci
urzêdowe okrelone uchwa³¹ Nr XXVI/329/2001 Rady
Gminy Szemud z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
op³aty administracyjnej czynnoci wpisu do ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej oraz zmian we wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej zg³aszane przez przedsiêbiorców rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ lub ju¿ j¹ prowadz¹cych na terenie nastêpuj¹cych miejscowoci gminy Szemud: Bêdargowo, Bojano, Czêstkowo, Dobrzewino, Donimierz, G³azica, Grabowiec, Jeleñska Huta, Kamieñ, Kielno, Kieleñska Huta, Koleczkowo, Kowalewo,
Leno, £ebno, £ebieñska Huta, Przetoczyno, Rêbiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zêblewo.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 23 stycznia 2002 r.
i traci moc z chwil¹ wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr XL/358/2002
Rady Gminy Szemud z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie
zmiany uchwa³y Nr XXVI/329/2001 Rady Gminy Szemud
z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie op³aty administracyjnej.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski

1353
UCHWA£A Nr XL/363/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5 i art. 17
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) Rada
Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
Ustala siê plan sieci
publicznych szkó³ podstawowych:
§1
1. Szko³a Podstawowa w Bojanie.
Do obwodu szko³y nale¿¹: miejscowoci administracyjnie przynale¿ne do so³ectw: Bojano i Dobrzewino.

2. Szko³a Podstawowa w Czêstkowie.
Do obwodu szko³y nale¿¹: miejscowoci administracyjnie przynale¿ne do so³ectwa Czêstkowo.
3. Szko³a Podstawowa w Jeleñskiej Hucie.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci administracyjnie przynale¿ne do so³ectw: Jeleñska Huta, Szemudzka Huta, Kowalewo.
4. Szko³a Podstawowa w Kielnie.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci administracyjnie przynale¿ne do so³ectw: Kielno, Kieleñska Huta, Rêbiska, Leno, Warzno.
Szkole podporz¹dkowane s¹ organizacyjnie:
a) Szko³a Filialna w Kieleñskiej Hucie.
5. Szko³a Podstawowa w Koleczkowie.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci administracyjnie przynale¿ne do so³ectwa Koleczkowo.
6. Szko³a Podstawowa w £ebieñskiej Hucie.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci administracyjnie przynale¿ne do so³ectw: £ebieñska Huta, Bêdargowo.
7. Szko³a Podstawowa w £ebnie.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci administracyjnie przynale¿ne do so³ectw: £ebno, Zêblewo.
8. Szko³a Podstawowa w Szemudzie.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci administracyjnie przynale¿ne do so³ectw: Szemud, G³azica, Grabowiec, Kamieñ, Donimierz, Przetoczyno.
Szkole podporz¹dkowana jest organizacyjnie:
a) Szko³a Filialna w Donimierzu,
b) Szko³a Filialna w Przetoczynie.
§2
Ustala siê plan sieci publicznych gimnazjów:
1. Gimnazjum w Bojanie.
Do obwodu gimnazjum nale¿¹ miejscowoci administracyjnie przynale¿ne do so³ectw: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino.
2. Gimnazjum w Kielnie.
Do obwodu gimnazjum nale¿¹ miejscowoci administracyjnie przynale¿ne do so³ectw: Kielno, Kieleñska
Huta, Rêbiska, Leno,Warzno, Kowalewo.
3. Gimnazjum w Szemudzie.
Do obwodu gimnazjum nale¿¹ miejscowoci administracyjnie przynale¿ne do so³ectw: Szemud, G³azica,
Grabowiec, Donimierz, Przetoczyno, Szemudzka Huta,
Jeleñska Huta, £ebno, £ebieñska Huta, Bêdargowo,
Zêblewo, Czêstkowo, Kamieñ.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VIII/73/99 Rady Gminy Szemud
z dnia 25 marca 1999 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
moc¹ od dnia 1 wrzenia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski
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1354
UCHWA£A Nr L/285/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 12 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych: fragment wsi
Piaseczno (dzia³ka nr 503/5) wraz z uk³adem komunikacyjnym i fragment miasta Gniew (dzia³ka nr 13).
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139, 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 154 poz. 1804) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) Rada Miasta
i Gminy w Gniewie uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹ce: fragment wsi Piaseczno dotycz¹cy dzia³ki geodezyjnej nr 503/5 wraz z uk³adem komunikacyjnym i fragment miasta Gniew dotycz¹cy dzia³ki
geodezyjnej nr 13.
Plany te stanowi¹ jednoczenie zmiany do: miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gniew zatwierdzonego uchwa³¹
Nr VI/35/89 i Nr VI/36/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Gniewie z dnia 19 padziernika 1989 r. (Dz. Urz. WRN
Gdañsk Nr 29, poz. 199 i poz. 200 z dnia 11 grudnia 1989 r.
wraz z pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1 i 2 do niniejszej
uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszarów objêtych ww. planami na
tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
KS  tereny komunikacyjne samochodowej  skrzy¿owanie drogi gminnej z drog¹ krajow¹ Nr 1 klasy GP
UK  tereny us³ug kultu i kultury z obiektami towarzysz¹cymi
UH  tereny us³ug handlu  targowisko miejskie
P  tereny parkingowe
ZI  tereny zieleni izolacyjnej
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cym
i ustaleniami ww. planów:
 granice opracowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
§3
Ustalenia dla terenów objêtych ww. planami s¹ nastêpuj¹ce:
Wie Piaseczno
dzia³ka nr 503/5 wraz z uk³adem komunikacyjnym obejmuj¹cym skrzy¿owanie drogi gminnej z drog¹ krajow¹ Nr 1
w³asnoæ  Parafia Rzymskokatolicka Piaseczno
Funkcja
KS  tereny komunikacji samochodowej  skrzy¿owa-
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nie drogi gminnej z drog¹ krajow¹ Nr 1 klasy GP
UK  tereny kultu religijnego i us³ug kultury z obiektami towarzysz¹cymi
P  tereny parkingowe
ZI  tereny zieleni izolacyjnej
Warunki urbanistyczne
 istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje;
 projektowana zabudowa  obiekty kultu i kultury z
obiektami towarzysz¹cymi;
 iloæ kondygnacji  dwie plus poddasze u¿ytkowe;
 pokrycie dachu  dachówka;
 k¹t nachylenia dachu  min 30%;
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maks. 15 m do
kalenicy;
 procent zabudowy  nie okrela siê.
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do projektowanego terenu
istniej¹c¹ drog¹ gmin¹, projektowane jest skrzy¿owanie drogi gminnej z drog¹ krajow¹ oznaczone symbolem KS (obejmuj¹ce czêci dzia³ki nr: 504/2, 505, 170/2,
176/4, 503/11 oraz dzia³kê nr 503/5). Szerokoci drogi
gminnej 15 m w liniach regulacyjnych z uwzglêdnieniem ci¹gu pieszego po pó³nocnej stronie drogi szerokoci min 2 m. Przyjêto szerokoæ 40 m drogi krajowej
w pasach regulacyjnych;
 woda  z wodoci¹gu wiejskiego;
 cieki  do kolektora sanitarnego;
 kanalizacja burzowa  do kolektora deszczowego oraz
do rowu po wstêpnym oczyszczeniu;
 ogrzewanie  elektryczne;
 elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci NN;
 utylizacja odpadów sta³ych  do wywo¿enia na wysypisko wskazane przez gminê.
Parkingi
 miejsca postojowe  w obrêbie terenu oznaczonego
symbolem P. Pojemnoæ parkingu: 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 10 miejsc postojowych dla autobusów.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wystêpuj¹
Stawka procentowa
 0%
Miasto Gniew
dzia³ka nr 13  pow. 1,36 ha
w³asnoæ  Gmina Gniew
Funkcja
UH  tereny us³ug handlu  targowisko miejskie
P  tereny parkingowe
Warunki urbanistyczne
 istniej¹ca zabudowa  budynek PGZ do wyburzenia,
ogrodzenie do rozebrania;
 projektowana zabudowa  sto³y betonowe z daszkiem
drewnianym dwuspadowym pokrytym dachówk¹ oraz
pawilon socjalny o powierzchni zabudowy maks. 40 m2
pokryty dachówk¹ ceramiczn¹ i wysokoci maks. 4 m;
 k¹t nachylenia dachu  30%.
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  dojazd do projektowanego terenu z istniej¹cej ul. Promowej, dojcie piesze od ul. Wilanej;
 woda  z wodoci¹gu miejskiego;
 cieki  do kolektora sanitarnego;
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 kanalizacja burzowa  do kolektora deszczowego oraz
do rowu po wstêpnym oczyszczeniu;
 ogrzewanie  elektryczne;
 elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci NN;
 utylizacja odpadów sta³ych  do wywo¿enia na wysypisko wskazane przez gminê.
Parkingi
 miejsca postojowe  w obrêbie terenu oznaczonego
symbolem P. Pojemnoæ parkingu maks. 90 miejsc postojowych
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 nie wystêpuj¹
Stawka procentowa
 0%

i poz. 200 z dnia 11 grudnia 1989 r. wraz z pón. zm.), w
granicach objêtych niniejszymi planami.

§4

UCHWA£A Nr 372/XLIII/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 9 sierpnia 2002 r.

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 0%
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta i Gminy 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 w siedzibie Urzêdu Miasta i
Gminy Gniew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹d do
dokumentów przedstawiaj¹cych nowe plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunkach obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta i gminy Gniew, planu
gminy Gniew i planu miasta Gniew granic obszaru
objêtego ustaleniami planu.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

1355

w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie miasta i gminy w Nowym Dworze Gdañskim.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602
ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Na wniosek Burmistrza dokonuje siê podzia³u Gminy
Nowy Dwór Gdañski na obwody g³osowania w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz og³oszenia na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdañskim.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki

§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VI/35/89 i Nr VI/36/89 Rady
Narodowej Miasta i Gminy w Gniewie z dnia 19 padziernika 1989 r. (Dz. Urz. WRN Gdañsk Nr 29, poz. 199
Nr obwodu
1
2
3
4

5

6

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 372/XLIII/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 9 sierpnia 2002 r.

Granice obwodu
Kopernika, Obroñców Westerplatte, Plac Wolnoci, Sikorskiego,
W¹ska, Wejhera
Bursztynowa, D³uga, Jantarowa, Jasna, Kana³owa, Kwiatowa,
£¹kowa, Morska (Nr 21  97), Nowa, Podmiejska, Portowa,
Rzeczna, Sadowa, S³oneczna, Weso³a, Wiejska, Wrzosowa
Brzask, Gdañska, Os. Kardyna³a Wyszyñskiego, Rynek
Asnyka, Ba³tycka, Broniewskiego, Cicha, Dworcowa,
Iwaszkiewicza, Kociuszki, Krasiñskiego, Mickiewicza,
S³owackiego, So³dka, Urocza, Zau³ek, ¯eromskiego,
so³ectwa: Gozdawa, Starocin, ¯elichowo
Boczna, Chabrowa, D¹browskiego, Kochanowskiego, Kolejowa,
Krótka, Mleczna, Okopowa, Polna, Przemys³owa, Pszenna,
Robotnicza, Sienkiewicza, Starociñska, Towarowa, Traugutta,
Warszawska (Nr 7 – 52), Zagonowa, Zielona
Chrobrego, Drzyma³y, Konopnickiej, Makowa, Morska (Nr 2 
4a), Ogrodowa, Orzeszkowej, Os. Nad Tug¹, Przejazd, Reja,
Sportowa, 3 Maja, Tczewska, Tuwima, Wa³owa, Willowa,
Warszawska (Nr 1 – 6)

Nr okrêgu
I
II
III
IV i XIII

V

VI
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So³ectwa: Jazowa, Rakowiska, Rakowo, Wierciny
So³ectwa: Kmiecin, Solnica
So³ectwa: Marynowy, Myszewko, Rychnowy
So³ectwa: Lubieszewo, Or³owo, Stawiec, Tuja
So³ectwa: Kêpiny Ma³e, Kêpki, Stobno
So³ectwa: Marzêcino, Orliniec, Powale

7
8
9
10
11
12

1356
UCHWA£A Nr XLV/404/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 22 sierpnia 2002 r.
w sprawie utworzenie obwodów g³osowania w Szpitalach.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. Nr 95, poz.
602, zm. Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr
89, poz. 971; z 2002 r. Nr 23, poz. 220)  Rada Miejska w
Tczewie na wniosek Prezydenta Miasta Tczewa uchwala,
co nastêpuje:
§1
Tworzy siê obwody zamkniête w Szpitalach:
1) Obwód g³osowania Nr 29  Szpital Powiatowy ul. 30 
Stycznia 57  siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Szpital Powiatowy ul. 30 Stycznia 57,
2) Obwód g³osowania Nr 30  Szpital Powiatowy ul. Paderewskiego 11  siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szpital Powiatowy ul. Paderewskiego 11,
3) Obwód g³osowania Nr 31 Szpital Rehabilitacyjny i
Opieki D³ugoterminowej ul. 1 Maja 2  siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szpital Rehabilitacyjny i Opieki D³ugoterminowej Ul. 1 Maja 2.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Tczewa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podania do publicznej wiadomoci w
sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Smoliñski

1357
UCHWA£A Nr XLII/207/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 26 sierpnia 2002 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania.
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i

VII
VIII
IX
X
XI
XII

Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 97,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220) na wniosek Burmistrza Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Dla wyborców objêtych rejestrem wyborców w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Czarnem przy ul. Zamkowej 15
i 23 tworzy siê odrêbny obwód g³osowania ustalaj¹c:
1) numer obwodu g³osowania  10,
2) granicê obwodu  Dom Pomocy Spo³ecznej Czarne
ul. Zamkowa 15 i 23,
3) siedzibê obwodowej komisji  Dom Pomocy Spo³ecznej,
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Czarnego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaje siê do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak

1358
ZARZ¥DZENIE Nr 131/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie zastêpczego ustalenia podzia³u powiatu s³upskiego na okrêgi wyborcze.
Na podstawie art. 203 a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060 z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 68, poz. 632) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§1
W zwi¹zku z niewykonaniem przez Radê Powiatu S³upskiego postanowienia Komisarza Wyborczego w S³upsku Nr 22/02 z dnia 12 sierpnia 2002 r. wzywaj¹cego do
ustalenia do dnia 30 sierpnia 2002r. podzia³u powiatu na
okrêgi wyborcze, powiat s³upski dzieli siê na ni¿ej wymienione okrêgi wyborcze oraz ustala siê ich granice i
liczbê wybieranych radnych:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Nr okrêgu

Granice okrêgu
Gminy: Potêgowo, Damnica
Gminy: G³ówczyce, gm. Ustka, Smo³dzino
Gminy: gm. S³upsk, Dêbnica Kaszubska
Gminy: Kobylnica, Kêpice
Miasto Ustka
Razem

1
2
3
4
5

Poz. 1358, 1359

 2882 

§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci na
terenie powiatu s³upskiego w trybie zwyczajowo przyjêtym.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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UCHWA£A Nr XIV/89/2000
Rady Gminy w Osieku
z dnia 28 lutego 2000 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 1 oraz art. 22 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74 z póñ. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Osiek w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Osiek.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XX/89/96 Rady Gminy Osiek z
dnia 21 padziernika 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
T. Eggert
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIV/89/2000
Rady Gminy w Osieku
z dnia 28 lutego 2000 r.
STATUT GMINY OSIEK
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Mieszkañcy gminy Osiek stanowi¹ z mocy prawa
wspólnotê samorz¹dow¹.

Liczba
wybieranych radnych
3
5
5
4
4
21

2. U¿yte w statucie sformu³owania:
1) Wójt  nale¿y przez to rozumieæ Wójt Gminy Osiek,
2) Zastêpca Wójta  nale¿y przez to rozumieæ Zastêpca Wójta Gminy Osiek,
3) Sekretarz  nale¿y rozumieæ Sekretarz Gminy Osiek,
4) Gmina  nale¿y rozumieæ Gmina Osiek,
5) Przewodnicz¹cy Rady  nale¿y rozumieæ Przewodnicz¹cy Rady Gminy Osiek,
6) Urz¹d  nale¿y rozumieæ Urz¹d Gminy Osiek,
7) Rada  nale¿y rozumieæ Radê Gminy Osiek,
8) Zarz¹d  nale¿y rozumieæ Zarz¹d Gminy Osiek,
9) Bud¿et  nale¿y rozumieæ bud¿et Gminy Osiek,
10) Ustawa o samorz¹dzie gminnym  nale¿y przez to
rozumieæ ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 ze zm.).
§2
Gmina obejmuje obszar o powierzchni 15 tys. ha
§3
Siedzib¹ w³adz Gminy jest Osiek
§4
1. Gmina ma osobowoæ prawn¹.
2. Gmina wykonuje zadania publiczne we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§5
1. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze
tj. so³ectwa i stosownie do potrzeb lub tradycji  inne
jednostki pomocnicze.
2. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ oraz zniesienie jednostki pomocniczej nastêpuje z uwzglêdnieniem zasad:
a) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mo¿e byæ 10 %
uprawnionych do g³osowania mieszkañców obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ
b¹d organy Gminy,
b) utworzenie, po³¹czenie lub zniesienie jednostki pomocniczej jest poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami Gminy, których zasady i tryb okrela Rada
w odrêbnej uchwale,
c) projekt granic jednostki pomocniczej przygotowuje
Zarz¹d w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tej
jednostki. Je¿eli inicjatorem utworzenia jednostki pomocniczej jest Rada, wówczas wy³ania ona komisje
doran¹ ds. utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia tej jednostki, z któr¹ Zarz¹d uzgadnia projekt granic,
d) przebieg granic jednostki pomocniczej powinien w
miarê mo¿liwoci uwzglêdniæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
3. Zarz¹d prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
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ROZDZIA£ II
CELE I ZADANIA GMINY ORAZ ICH REALIZACJA

ROZDZIA£ III
W£ADZE GMINY

§6

§ 10

Celem Gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pe³nego
uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty.

1. Mieszkañcy Gminy w sprawach wa¿nych mog¹ wypowiedzieæ siê w drodze referendum /art.13 ustawy/,
2. Wy³¹cznie w drodze referendum s¹ rozstrzygane sprawy:
 samoopodatkowanie siê mieszkañców na cele publiczne,
 odwo³anie Rady przed up³ywem Rady przed up³ywem kadencji.
3. Referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji przeprowadza siê nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 12 miesiêcy od dnia wyborów lub od dnia
ostatniego referendum w sprawie odwo³ania Rady
przed up³ywem kadencji.
4. Tryb przeprowadzenia referendum okrela odrêbna
ustawa.
§ 11

§7
1. Gmina wykonuje zadania w³asne oraz z mocy ustaw
zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e, je¿eli tak stanowi¹ ustawy, z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych
oraz referendów. Podstaw¹ prawn¹ wykonywania zadañ zleconych, o których mowa w zadania pierwszym,
jest b¹d okrelona ustawa b¹d porozumienie zawarte zgodnie z odrêbnymi przepisami, z organami administracji rz¹dowej.
2. Zadania zlecone, o których mowa, w pkt 1 Gmina wykonuje po zapewnieniu rodków finansowych przez administracjê rz¹dow¹.
§8
1. Do zadañ w³asnych Gminy nale¿y w szczególnoci
utrzymanie:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
oczyszczania i usuwania cieków komunalnych,
utrzymania czystoci oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i zaopatrzenie w energiê elektryczn¹,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej,
7) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
8) owiaty, w tym szkó³ podstawowych, gimnazjum i
innych placówek owiatowo-wychowawczych,
9) kultury, w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i
urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni komunalnej i zadrzewieñ,
13) porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
14) utrzymanie gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
15) zapewnienie kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
16) oraz inne zadania wynikaj¹ce z ustaw szczególnych.
2. W celu wykonania zadañ publicznych gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, w tym przedsiêbiorstwa
i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
§9
1. Wykonywanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych
mo¿liwoci Gminy nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania
miêdzykomunalnego, a w szczególnoci poprzez przystêpowanie do zwi¹zków komunalnych, zawieranie porozumieñ komunalnych czy tworzenie stowarzyszeñ
gmin.
2. Przyst¹pienie do zwi¹zku wymaga zgody Rady Gminy.

1. Gmina dzia³a poprzez swoje organy.
2. Organami gminy s¹ Rada Gminy i Zarz¹d Gminy.
3. Uchwa³y organów gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci, co najmniej po³owy sk³adu organu, chyba, ¿e ustawa stanowi inaczej. W przypadku
równej iloci g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego organu.
§ 12
1. Rada Gminy z zastrze¿eniem § 9 jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Gminy nale¿y:
1) uchwalenie statutu gminy,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du na zasadach jak okrelono w § 14,
3) stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
4) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który
jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz sekretarza
gminy  na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du,
5) uchwalenie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytu³u,
6) uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7) uchwalenie programów gospodarczych,
8) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia
do korzystania oraz zasad przekazywania rodków
bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i
op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czas
okrelenia zasad Zarz¹d mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
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b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz¹d,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i
remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê Gminy,
f) tworzenia i przygotowania spó³ek i spó³dzielni oraz
ich rozwi¹zywanie i wystêpowanie z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Zarz¹d
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek,
i) ustalanie maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
okrelenie wysokoci sumy, do której Zarz¹d Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi organami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku.
podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
nadawanie i pozbawianie honorowego obywatelstwa
gminy wed³ug zasad okrelonych przez Radê Gminy,
stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Gminy,
wybór delegatów do Sejmiku,
podejmowanie uchwa³ w sprawie przeprowadzenia
referendum,
kontrolowanie Zarz¹du Gminy i jednostek podporz¹dkowanych,
uchwalanie przepisów gminnych,
w zakresie nie uregulowanym w odrêbnych ustawach
lub innych przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych
Rada Gminy mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe,
je¿eli jest to niezbêdne dla ochrony ¿ycia obywateli
oraz dla zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego.
§ 13

1. Ustawowy sk³ad rady wynosi 15.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
§ 14
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³ z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy Sejmiku Samorz¹dowego w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników do rad na obszarze
ca³ego kraju.
3. Przewodnicz¹cy Rady zobowi¹zany jest na wniosek
Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady
zwo³aæ sesjê w ci¹gu siedmiu dni od daty z³o¿enia
wniosku.
4. Na I sesji rada dokonuje wyboru:
a) Przewodnicz¹cego Rady i wiceprzewodnicz¹cego 

5.
6.

7.
8.

9.

funkcji tych nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ cz³onka Zarz¹du,
b) delegatów do Sejmiku,
Rada wybiera Zarz¹d w ci¹gu szeciu miesiêcy od daty
og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ
wyborczy.
Na pierwszej sesji Rada wyznacza termin nastêpnej,
nie d³u¿szy ni¿ 14 dni dotycz¹cej wyboru Zarz¹du. Je¿eli ca³y Zarz¹d nie zostanie wybrany na drugiej lub
kolejnej sesji, a¿ do wyboru ca³ego sk³adu Zarz¹du, z
zastrze¿eniem ust. 5.
Rada wybiera Wójta bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
Rada wybiera Zastêpcê Wójta oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du na wniosek Wójta zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci, co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
Skarbnik i Sekretarz winien zostaæ powo³any na wniosek Wójta.
§ 15

1. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
 zwo³uje sesje Rady,
 przewodniczy jej obradom,
 sprawuje policje sesyjn¹,
 kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
 podpisuje uchwa³y Rady,
 reprezentuje Radê na zewn¹trz,
 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych mandatu,
2. Odwo³anie Przewodnicz¹cego rady Gminy i wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu rady gminy w trybie okrelonym
w ust. 1 o samorz¹dzie gminnym
3. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego Rady lub wiceprzewodnicz¹cego przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 16
1. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady okrela
Regulamin Rady Gminy Osiek stanowi¹cy za³¹cznik nr 2
do niniejszego Statutu.
2. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
 Komisjê Rewizyjn¹,
 Komisjê Spo³eczn¹,
 Komisje Gospodarcz¹,
 Komisjê Bud¿etow¹.
3. Rada mo¿e powo³ywaæ dodatkowe komisje sta³e oraz
komisje dorane do realizacji okrelonych zadañ.
4. W sk³ad komisji mog¹ wchodziæ osoby spoza Rady w
liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy sk³adu komisji, z zastrze¿eniem ust. 7.
5. Przewodnicz¹cym komisji jest radny.
6. Komisja liczy od 4-8 osób.
7. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ tylko radni, z
wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê cz³onków zarz¹du oraz funkcjê przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady. W miarê mo¿liwoci Rada winna unikaæ
powo³ywania w sk³ad komisji rewizyjnej radnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy w gminnych
jednostkach organizacyjnych.
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8. Komisjê rewizyjn¹ powo³uje Rada niezw³ocznie po
og³oszeniu wyników wyborów przez w³aciwy organ
wyborczy. Powo³anie cz³onków Komisji rewizyjnej, jak
i ich odwo³anie nastêpuje w drodze uchwa³y podejmowanej zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci,
co najmniej po³owy sk³adu Rady.
9. Mandat cz³onka Komisji rewizyjnej wygasa w przypadku wyganiêcia mandatu radnego, powo³ania na
Przewodnicz¹cego Rady albo cz³onka Zarz¹du.
10. Komisja rewizyjna kontroluje dzia³ania Zarz¹du i gminnych jednostek organizacyjnych. W szczególnoci Komisja ta:
 opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy,
 wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarz¹dowi,
 kontroluje przestrzeganie przez Zarz¹d i gminne jednostki organizacyjne postanowieñ Statutu Gminy,regulaminu Rady, uchwa³ Rady oraz przepisów
prawnych, których realizacja nie podlega kontroli
zewnêtrznej,
 kontroluje realizacjê zadañ Gminy,
 pe³ni inne zadania zlecone  przez Radê w zakresie
kontroli, nie naruszaj¹c jednak uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³anych przez Radê.
11. Regulamin stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do niniejszego
Statutu okrela zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej.
§ 17
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta.
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6. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr Klubów.
7. Przynale¿noæ radnych do Klubów jest dobrowolna.
8. Kluby dzia³aj¹ przez okres kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem Klubów.
9. Kluby mog¹ podlegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu
na mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków Klubu.
10. Kluby ulegaj¹ rozwi¹zaniu, gdy liczba ich cz³onków
spadnie poni¿ej trzech osób, co stwierdza uchwa³a
Rady.
11. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
12. Prace Klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy Klubów,
wybierani sporód ich cz³onków.
13. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy. Regulaminy nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem ani innymi
przepisami prawnymi.
14. Przewodnicz¹cy Klubów przedstawiaj¹ regulaminy,
jak i ich zmiany niezw³ocznie po ich uchwaleniu Przewodnicz¹cemu Rady.
15. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i
opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
16. Kluby mog¹ przedstawiæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
17. Na wniosek przewodnicz¹cych Klubów Zarz¹d obowi¹zany jest zapewniæ Klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnych do ich funkcjonowania.
§ 20

§ 18

Organem wykonawczym gminy jest Zarz¹d Gminy.

1. Radny reprezentuje wyborców i obowi¹zany jest braæ
udzia³ w pracach Rady. Przy wykonywaniu obowi¹zków radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej
dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radny sk³ada lubowanie lubujê uroczycie jako radny
pracowaæ dla dobra i pomylnoci Gminy, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem oraz interesami Gminy i jej
mieszkañców, godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy oraz nie
szczêdziæ si³ dla wykonywania zadañ gminy.
3. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ywani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê.
4. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz
radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹
obecni.
§ 19

§ 21

1. Radni mog¹ tworzyæ kluby, zwane dalej Klubami wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u, przez co najmniej trzech radnych.
3. Powstanie Klubu winno zostaæ niezw³ocznie zg³oszone Przewodnicz¹cemu Rady.
4. W zg³oszeniu, o którym mowa w ust. 3 podaje siê:
1) nazwê Klubu,
2) listê cz³onków.
5. Zg³oszeniu Przewodnicz¹cemu Rady podlega równie¿
zmiana sk³adu Klubu i jego rozwi¹zanie. Czynnoci tych
dokonuje przewodnicz¹cy Klubu.

1. Zarz¹d sk³ada siê z 3-7 osób wybieranych sporód radnych lub spoza sk³adu Rady.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹ Wójt jako przewodnicz¹cy,
zastêpca Wójta oraz inni cz³onkowie Zarz¹du.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy
i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Nieudzielanie przez Radê Zarz¹dowi absolutorium
oznacza z³o¿enie wniosku o odwo³anie Zarz¹du, chyba, ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d zosta³ odwo³any z innej przyczyny.
5. Rada rozpoznaje sprawê odwo³ania Zarz¹du z przyczyny, o której mowa w ust. 4, na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielania absolutorium. Po zapoznaniu siê z
opiniami, o których mowa w ust. 3 oraz z uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej i po wys³uchaniu wyjanieñ Zarz¹du Rada Gminy mo¿e odwo³aæ Zarz¹d bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady
w g³osowaniu tajnym.
6. Rada mo¿e odwo³aæ Zarz¹d, z wyj¹tkiem Wójta, z innej
przyczyny ni¿ nieudzielanie absolutorium jedynie na
wniosek minimum 1/4 ustawowego sk³adu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. Wniosek
ten podlega zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê oraz
komisjê rewizyjn¹.
7. Rada mo¿e odwo³aæ Wójta wiêkszoci¹ 2/3 g³osów
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym na za-
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sadach i w trybie okrelonym w ust. 6. Odwo³anie
Wójta jest równoznaczne z odwo³aniem pozosta³ych
cz³onków Zarz¹du.
Rada mo¿e na uzasadniony wniosek Wójta odwo³aæ
poszczególnych cz³onków Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci, co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
Je¿eli wniosek o odwo³anie Zarz¹du albo Wójta nie
uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania, z zachowaniem trybu, o którym mowa 3 w
ust. 6 i 7.
W razie odwo³ania Zarz¹du z przyczyn, o których
mowa w ust. 5, 6 i 7 Rada Gminy wybiera w ci¹gu
miesi¹ca nowy Zarz¹d na zasadach okrelonych w
§ 14 ust. 5 i 7 oraz § 21 ust. 1 niniejszego Statutu.
W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w
Zarz¹dzie Rada podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka
Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿
w ci¹gu miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.
Niepodjêcie przez Radê uchwa³y w terminie, o którym mowa w ust. 11 jest równoznaczne z przyjêciem
rezygnacji, z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w
którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez cz³onka Zarz¹du nie bêd¹cego jego przewodnicz¹cym. Wójt obowi¹zany jest, najpóniej w ci¹gu miesi¹ca od dnia
przyjêcia rezygnacji lub up³ywu okresu, o którym
mowa w ust. 12, przedstawiæ Radzie now¹ kandydaturê na cz³onka Zarz¹du.
Po up³ywie kadencji Rady, Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du.

11) okrelanie zakresu spraw, których wykonanie Wójt
mo¿e powierzyæ Sekretarzowi do wykonania, w
jego imieniu.
12) wykonywanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹cych z ustaw i porozumieñ zawartych
przez Gminê, o ile z przepisów szczególnych nie
wynika uprawnienie dla innego organu Gminy,
13) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy i projektów zmian tego Regulaminu.
14) zatwierdzenie czynnoci Wójta podjêtych w trybie
art. 32 ustawy o samorz¹dzie terytorialnym,
15) uchwalanie zarz¹dzeñ porz¹dkowych.
3. Organizacjê oraz tryb pracy Zarz¹du okrela Regulamin Zarz¹du stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do niniejszego
Statutu.
§ 23
1. Wójt jako przewodnicz¹cy Zarz¹du Gminy organizuje
pracê Zarz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz
reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie posiedzeñ Zarz¹du i przygotowywanie
materia³ów na posiedzenia,
 przygotowywanie wniosków Zarz¹du pod obrady
Rady,
 przygotowywanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du Gminy,
 wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do pracowników oraz jednostek organizacyjnych gminy,
 wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z
zakresu administracji publicznej,
3. Wójt zwo³uje posiedzenie Zarz¹du w miarê potrzeby
nie rzadziej ani¿eli 1 raz w miesi¹cu.

§ 22

§ 24

1. Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady Gminy i zadania gminy okrelone przepisami prawa i statutem gminy.
2. Do zadañ Zarz¹du Gminy nale¿y w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich
spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowanie projektów uchwa³ w tych sprawach,
2) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
3) wykonywanie uchwa³ Rady,
4) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
5) ustalanie planu wykonywania bud¿etu, informowanie mieszkañców Gminy o za³o¿eniach projektu
bud¿etu i wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
kierunku polityki spo³eczno-gospodarczej,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym,
7) zaci¹ganie zobowi¹zañ w celu wykonania uchwa³
Rady i swych ustawowych kompetencji, do wysokoci ustalonej przez Radê,
8) rozstrzyganie o wyst¹pieniu na drogê s¹dow¹ w
sprawach zwi¹zanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawie zatrudnienia i
zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
10) udzielenie pe³nomocnictw do zarz¹dzania gminnymi jednostkami, a nadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa,

1. Zadania Zarz¹du Gminy wykonywane s¹ przy pomocy
Urzêdu Gminy. Zasady dzia³ania Urzêdu okrela Regulamin Urzêdu.
2. Sekretarz i Skarbnik gminy pe³ni¹cy funkcje g³ównego
ksiêgowego bud¿etu gminy zatrudnieni s¹ na zasadzie
powo³ania.
3. Wójt gminy jest zatrudniony z wyboru.
4. Pozostali pracownicy urzêdu zatrudnieni s¹ na podstawie umowy o pracê.
5. Przewodnicz¹cy Rady Gminy nawi¹zuje stosunek pracy z Wójtem i Zastêpc¹ Wójta.
6. Wójt nawi¹zuje i rozwi¹zuje stosunek pracy z pozosta³ymi pracownikami samorz¹dowymi.
ROZDZIA£ IV
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§ 25
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem § 5 Statutu.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
3. Uchwa³y o których mowa w ust. 1 winny zawieraæ w
szczególnoci:
 obszar,
 granice,
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 siedzibê w³adz,
 nazwê jednostki pomocniczej.
§ 26

1. Organem, uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkañców
maj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest so³tys wspomagany przez radê so³eck¹.
3. Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectw, w tym tryb i zasady wyboru so³tysów, cz³onków rad so³eckich oraz
sposoby zwo³ywania i obradowania zebrañ wiejskich
okrela Rada w odrêbnych statutach so³ectw.
§ 27
1. Organem uchwa³odawczym w innej ni¿ so³ectwo jednostce pomocniczej Gminy jest rada tej jednostki.
2. Organem wykonawczym innej ni¿ so³ectwo jednostki
pomocniczej Gminy jest Zarz¹d, na czele którego stoi
przewodnicz¹cy.
3. Organizacjê i zakres dzia³ania, tryb i zasady wyboru
rad, zarz¹dów i przewodnicz¹cych zarz¹dów jednostek
pomocniczych, o których mowa w ust. 1, okrelaj¹ statuty tych jednostek uchwalone przez radê.
§ 28
1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie n rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji ka¿dorazowo przez Radê Gminy.
§ 29
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik, przek³ada informacjê w tym
zakresie Zarz¹dowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w ich statutach.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 30
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.
2. Projekt bud¿etu przygotowuje Zarz¹d uwzglêdniaj¹c
zasady prawa bud¿etowego i wskazówki Rady Gminy.
Projekt bud¿etu gminy jest przedk³adany Radzie przez
Zarz¹d w terminie do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³any do wiadomoci Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
3. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, jednak nie póniej ni¿ do 31 marca
roku bud¿etowego. Wydatki bud¿etu nie mog¹ przekraczaæ dochodów oraz wp³ywów krótkoterminowych,
obligacji pomniejszonych o dokonanie sp³aty.
4. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie
z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów
gminnym.
§ 31
1. Owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie Zarz¹du mieniem sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d (pe³nomocnik).
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2. Zarz¹d mo¿e udzieliæ Wójtowi upowa¿nienia do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych z
prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci gminy.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (g³ównego ksiêgowego) lub osoby przez niego upowa¿nionej.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
Radê Gminy lub Zarz¹d Gminy.
§ 32
1. Dochodami Gminy s¹:
1) podatki, op³aty inne wp³ywy okrelone w ustawach
jako dochody gminy,
2) dochody z maj¹tku gminy,
3) subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami Gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz
dofinansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samo opodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy i darowizny,
4) inne dochody.
ROZDZIA£ VI
UCHWALENIA I ZMIANY W STATUCIE
§ 33
Uchwalenie statutu nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci co najmniej 1 sk³adu Rady, w g³osowaniu jawnym.
§ 34
Zmiany w statucie uchwala siê odpowiednio jak w § 33.
ROZDZIA£ VII
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 35
W sprawach nieuregulowanych w statucie maj¹ zastosowanie przepisy:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca
1990 r. (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74),
2) przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 32,
poz. 191z pón. zm.),
3) ustawy o pracownikach samorz¹dowych z dnia 22
marca 1990 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 124, Nr 43, poz. 253
z pón. zm.).
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Osiek
REGULAMIN
Rady Gminy Osiek
§1
Regulamin Rady, zwany dalej Regulaminem , okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i jej organów, z w³¹czeniem zasad i trybu dzia³ania Komisji Rewizyjnej.
§2
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Zarz¹d wykonuj¹cy jej uchwa³y.
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2. Zarz¹d i komisje Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§3
1. Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy, uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia,
2) w latach nastêpnych  na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym objêty planem,
2. Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ
w planie pracy.
II. Organizacja wewnêtrzna Rady
§4
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
Przewodnicz¹cy,
Wiceprzewodnicz¹cy,
Komisja Rewizyjna,
Sta³e Komisje powo³ane przez Radê zgodnie z § 16
ust. 2 i 3 Statutu,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
1)
2)
3)
4)

§5
1. Przewodnicz¹cy jest upowa¿niony do reprezentowania Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹ ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê
do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1 Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
4. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§6
1. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statutu dla Przewodnicz¹cego w zakresie wakatu na stanowisko Przewodnicz¹cego, a tak¿e w przypadku koniecznoci podjêcia przez Radê niezw³ocznych dzia³añ pod
nieobecnoæ Przewodnicz¹cego lub wynikaj¹cego z
innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania Przewodnicz¹cego.
2. Koniecznoæ podjêcia przez Radê niezw³ocznych dzia³añ wymaga stwierdzenia przez Radê w pierwszym
punkcie porz¹dku obrad sesji, zwo³anej przez Wiceprzewodnicz¹cego.
3. Postanowienia ust. 2 nie dotycz¹ przypadków, gdy na
stanowisku Przewodnicz¹cego Rady wystêpuje wakat.
§7
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§8
Postanowienia dotycz¹ce komisji Rady, z wyj¹tkiem
Komisji Rewizyjnej zawarte s¹ w rozdziale VIII Regulaminu.
III. Sesje rady
§9
1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszyst-

kie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w
ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach
zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych i
kontrolnych w formie uchwa³.
3. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samo zobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwanie
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
4. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Regulaminie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 10
Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ rady, nie rzadziej ni¿ raz na
kwarta³.
§ 11
1. Na wniosek Zarz¹du lub, co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady, Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê Rady w ci¹gu siedmiu dni od daty z³o¿enia wniosku.
2. Sesje nadzwyczajne mo¿e ponadto zwo³ywaæ Sejmik
Samorz¹dowy Województwa Pomorskiego w trybie
przewidzianym w art. 77 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
3. W przerwach miêdzy sesjami Sejmiku, o którym mowa
w ust. 3 sesjê nadzwyczajn¹ mo¿e zwo³aæ jego Prezydium.
IV. Przygotowanie sesji
§ 12
1. Sesjê przygotowuje Przewodnicz¹cy wspólnie z Wiceprzewodnicz¹cym.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie projektu porz¹dku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów projektowanego porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. Wymóg upowa¿nienia, o jakim mowa w ust. 3 nie dotyczy sytuacji, kiedy Przewodnicz¹cy Rady nie mo¿e
udzieliæ upowa¿nienia. W takiej sytuacji sesjê zwo³uje
Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
5. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej 7 dni
przed terminem obrad.
6. W zawiadomieniu sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku
obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne
materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
7. Zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wy-

 2889 

Poz. 1359

konania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
8. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 6 i 7 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o
odroczenie sesji mo¿e byæ z³o¿ony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad przed przyst¹pieniem do uchwalenia porz¹dku obrad.
9. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 13
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym 
nie bêd¹ce radnymi osoby wchodz¹ce w sk³ad Zarz¹du oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
4. W sesjach mog¹ uczestniczyæ bez prawa udzia³u w g³osowaniu  przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Przys³uguje im g³os opiniodawczo-doradczy w zakresie spraw dotycz¹cy bezporednio danej jednostki pomocniczej lub maj¹cy wp³yw na
jej sytuacjê prawn¹, spo³eczn¹ lub gospodarcz¹. W
powy¿szym zakresie maj¹ prawo sk³adaæ owiadczenia, przedk³adaæ pod rozwagê Rady swe opinie i wnioski, a tak¿e propozycje rozstrzygniêæ. Postanowienie
niniejsze nie narusza postanowieñ statutu.
§ 14
Zarz¹d obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i
odbyciu sesji.
V. Obrady
§ 15
1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca.
3. Utrwalanie przez publicznoæ przebiegu obrad przy
pomocy urz¹dzeñ audiowizualnych mo¿e siê odbywaæ
wy³¹cznie za zgod¹ Rady.
§ 16
1. Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ zgodnie z treci¹ ustawy o tajemnicy pañstwowej, jawnoæ sesji lub jej czêci zostaje
wy³¹czona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniêtych,
przy czym osoby zaproszone do udzia³u w sesji w myl
§ 14 ust. 1 Regulaminu Rady mog¹ byæ obecne na sesji.
2. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 Rada mo¿e
postanowiæ, i¿ ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³ecznoci Gminy lub poszczególnych obywateli, ca³a sesja
lub obrady nad okrelonymi punktami porz¹dku obrad odbêd¹ siê przy drzwiach zamkniêtych.
§ 17
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Na wniosek
Przewodnicz¹cego b¹d radnego mo¿e postanowiæ o
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przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
§ 18
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci, co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu. Jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 19
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzenie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 20
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y Otwieram sesjê Rady....
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio § 18
ust. 1 Regulaminu.
§ 21
1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady przedstawia
Radzie pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, a tak¿e nie bêd¹cym radnym cz³onek Zarz¹du.
3. Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie przedstawiony przez siebie projekt porz¹dku obrad oraz
wnioski, o jakich mowa w ust. 2.
§ 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
Przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
Informacjê Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym.
Sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach
Zarz¹du.
Rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub
zajêcie stanowiska.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach.
Wolne wnioski i informacje.
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§ 23
1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 22 pkt 3 sk³ada Wójt
lub cz³onek Zarz¹du wyznaczony przez Zarz¹d.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 24
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Zarz¹du i
Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ce spraw gminnej wspólnoty o
zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania. Interpelacje sk³ada siê w formie
pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacje adresatowi.
4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego
Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udzielaj¹ w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione
do tego przez Zarz¹d wzglêdnie Wójta.
5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
6. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych z z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie, na najbli¿szej
sesji rady, w ramach odrêbnego porz¹dku obrad.
§ 25
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli
bezporednia odpowied na zapytania nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni § 24 ust. 5,6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 26
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug uchwalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e poza
kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych na sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
rozmówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek ob-

rad, b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, przewodnicz¹cy
przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³ywanie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2i3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali, tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 28
Na wniosek Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad informuj¹c o tym Radê.
§ 29
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci:
 stwierdzenie quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
 zamkniêcie listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenie dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenie przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego
g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 30
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje z zastrze¿eniem § 53
ust. 4 w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 31
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu
umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Zarz¹dowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego w sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 32
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam sesjê
Rady....
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
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§ 33

§ 38

1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ z chwil¹ jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.

1. Protokó³ z sesji udostêpnia siê do wgl¹du w siedzibie
Urzêdu Gminy oraz na nastêpnej sesji.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy tych sesji, które odby³y siê przy drzwiach zamkniêtych.

§ 34

§ 39

1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y, o
jakiej mowa § 22 pkt 1 regulaminu.

1. Obs³ugê biurow¹ sesji sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.

§ 35

VI. Uchwa³y

1. Protokó³ z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlaæ przebieg sesji.
2. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce sesji, godzinê jej rozpoczêcia i
zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i
nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
b) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyny nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
e) uchwalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak równie¿ i uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw, wstrzymuj¹cy siê ,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
i) podpisy przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.

§ 40

§ 36
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie bêdzie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 37
1. Protokó³ numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i
oznaczeniu roku kalendarzowego.
2. Do protoko³u do³¹cz siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, z³o¿one na pimie usprawiedliwienie osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
3. Odpis protoko³u z sesji Rady z kopiami uchwa³ Przewodnicz¹cy dorêcza tak¿e jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ z dokumentów tych wynikaj¹cych.

1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 9 ust. 2, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w § 9 ust. 3
s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 41
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Zarz¹d, chyba, ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³ powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane, co do zgodnoci
uchwa³y z prawem przez radcê prawnego Urzêdu
Gminy albo przez innego prawnika.
§ 42
1. Uchwa³y Rady Gminy podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego Rady, prowadz¹cego obrady.
§ 43
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji, kolejny numer uchwa³y (cyfry arabskie) i rok podjêcia
uchwa³y.
§ 44
1. Zarz¹d ewidencjonuje orygina³y w rejestrze uchwa³ i
przechowuje wraz protoko³ami Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i wiadomoci zale¿nie od ich treci.
3. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
§ 45
Wójt przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7
dni od daty podjêcia.
§ 46
Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Gdañsku:
1. Uchwa³ê bud¿etow¹.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium.
3. Inne uchwa³y objête zakresem nadzoru Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
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VII. Tryb g³osowania
§ 47
W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 48
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady, przelicza oddane g³osy za, przeciw i
wstrzymuj¹ce, sumuje je i porównuj¹c je z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.

3.
4.
5.
6.
7.

§ 49
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustawowo.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wybranym sporód siebie przewodnicz¹cym komisji.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wyniki g³osowania.
6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy Rady przed podaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ w taki sposób, aby jej redakcja by³a przejrzysta,
a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci, co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy Rady poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to
wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy Rady przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej podaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów i zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 51
1. Je¿eli oprócz wniosku ( wniosków) o podjêciu uchwa³y w danej sprawie zostaje zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku ( wniosków), Rada g³osuje w
pierwszej kolejnoci nad wnioskiem o odrzucenie wniosku ( wniosków ) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów i ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje we-

8.

9.

d³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e mo¿na w pierwszej kolejnoci poddaæ pod g³osowanie te poprawki, których
przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 53 ust. 2.
Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie nad
grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
W ostatniej kolejnoci zarz¹dza siê g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi z
poprawek wnioskowanych do projektu uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêcia poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia,
czy wskutek przyjêcia poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami
uchwa³y.
Postanowienia ust. 1 -7 stosuje siê odpowiednio w przypadku g³osowania nad zmian¹ uchwa³y.
§ 52

1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
najwiêksz¹ iloæ g³osów za ni¿ przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu
mo¿liwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na
któr¹ oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby oddanych na pozosta³e.
§ 53
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y, co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów to znaczy przeciwnych i
wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem przewy¿szaj¹c¹ po³owê
ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy z wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
VIII. Komisje Rady
§ 54
1. Do pomocy w wykonaniu swych zadañ Rada powo³uje sta³e i dorane komisje.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie.
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§ 55

§ 62

1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i
zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radni w ci¹gu 7 dni od daty odbywania siê sesji Rady
lub posiedzenia Komisji winien usprawiedliwiæ sw¹ nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego
Komisji.

§ 56
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami rad gminy, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przedk³adaj¹
je Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady stosownie do § 8 mog¹ zwo³ywaæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania z
posiedzenia.
§ 57
1. Pracami Komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, sporód radnych.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
na wniosek tej komisji, zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej.
3. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub zastêpc¹ przewodnicz¹cego tylko jednej komisji sta³ej.
§ 58
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci winna uczestniczyæ, co najmniej po³owa sk³adu Komisji.
2. Szczegó³owe zasady dzia³ania w tym odbywania posiedzeñ, obradowania, powo³ywania podkomisji i zespo³ów, Komisje ustalaj¹ w przygotowanych przez siebie i zatwierdzonych przez Radê regulaminach.
§ 59
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych, co najmniej raz do
roku przedstawia na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci Komisji.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych Komisji i zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 60
1. Opinie i wnioski komisji uchwalone s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci, co
najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw
decyduje g³os przewodnicz¹cego.
§ 61
1. Radny jest zobowi¹zany braæ udzia³ w pracach rady i
jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radni maj¹ obowi¹zek sta³ej wiêzi z wyborcami przez:
 informowanie wyborców o stanie Gminy,
 konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
 propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,
 informowanie mieszkañców o swej dzia³alnoci w
radzie,
 przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy.

§ 63
1. Spotkania ze swoimi wyborcami Radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³ radni winni przyjmowaæ
swoich okrêgach wyborczych w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborców osoby,
które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog¹ stosownie do potrzeb przyjmowaæ mieszkañców Gminy w siedzibie Rady Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 64
Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki swej pracy w Radzie.
§ 65
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³¹ w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 podejmuje
Rada po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ.
§ 66
1. W przypadku wniosku zak³adu pracy, zatrudniaj¹cego
radnego, o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem decyzji w przedmiocie wskazanym w
ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§ 67
Podstaw¹ do udzielenia przez pracodawcê czasowego zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3
ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych
prac, zawieraj¹cych okrelenie terminu i charakteru zajêæ, podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 68
1. Zarz¹d wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Zarz¹d udziela radnym pomocy w wykonywania ich
mandatu ( realizowaniu ich uprawnieñ i pomaga w wykonywania ich obowi¹zków ).
3. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
§ 69
Przewodnicz¹cy Rady wydaje cz³onkom komisji nie
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bêd¹cymi radnymi dokumenty stwierdzaj¹ce ich udzia³
w sprawach Rady.
X. Absolutorium
§ 70
1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Zarz¹d przedk³ada Radzie najpóniej do dnia 31 marca roku nastêpnego po roku bud¿etowym, którego dotyczy sprawozdanie Zarz¹du.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu i wraz
z w³asn¹ opini¹, która dotyczy sprawozdania Zarz¹du,
wystêpuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nie
udzielenie absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u.
§ 71
Przed wyst¹pieniem z wnioskiem, o jakim mowa w § 70
ust. 2, Komisja Rewizyjna wystêpuje do Regionalnej Izby
Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku.
XI. Wspólne sesje z radami innych gmin
§ 72
1. Rada Gminy mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi
radami gmin, w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy Rad zainteresowanych gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych gmin.
§ 73
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane gminy, chyba, ¿e radni uczestnicz¹cy we
wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
XII. Postanowienia koñcowe

rz¹dem oraz gminnych jednostek organizacyjnych w
zakresie ka¿dorazowego zlecenia Rady Gminy.
3. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie
informacji niezbêdnych do oceny, dzia³alnoci Zarz¹du i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek i pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
4. Komisja bada i ocenia na polecenie rady, materia³y z
kontroli dzia³alnoci Zarz¹du i jednostek organizacyjnych Gminy Osiek, dokonywanych przez inne podmioty.
5. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach
okrelonych w ustawach i niniejszym regulaminie.
§2
Komisja podlega Radzie.
Rozdzia³ II
Sk³ad Komisji
§3
W sk³ad Komisji wchodz¹: Przewodnicz¹cy, sekretarz i
cz³onek Komisji.
§4
1. Przewodnicz¹cy Komisji kieruje jej pracami, w szczególnoci zawiadamia cz³onków Komisji o terminach i
programie jej posiedzeñ, przewodniczy obradom,
udziela g³osu, przeprowadza g³osowanie oraz reprezentuje Komisjê na zewn¹trz.
2. W przypadku wyganiêcia mandatu cz³onka Komisji
bêd¹cego jej Przewodnicz¹cym zwo³uje siê w terminie 7 dni posiedzenie Komisji w celu wyboru Przewodnicz¹cego.
3. Sekretarz Komisji rewizyjnej zapewnia jej obs³ugê techniczn¹.
Rozdzia³ III
Posiedzenie Komisji
§5

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

1. Komisja obraduje na posiedzeniach.
2. Termin pierwszego organizacyjnego posiedzenia Komisji wyznacza rada sesji, w której dosz³o do jej powo³ania. Na tym posiedzeniu Komisja dokonuje wyboru
swego Przewodnicz¹cego i sekretarza.
3. Posiedzenia, z zastrze¿eniem ust. 2 zwo³ywane s¹ przez
Przewodnicz¹cego Komisji w miarê potrzeb.
4. Przewodnicz¹cy zwo³uje posiedzenia Komisji na wniosek Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Nadto na umotywowany pisemny wniosek 1/2 sk³adu Komisji.
5. Ka¿dorazowo przed posiedzeniem Komisji jej cz³onkowie winni otrzymaæ od jej Przewodnicz¹cego szczegó³owy program obrad. Sprawy nie objête tym programem mog¹ byæ rozpatrywane tylko za zgod¹ wszystkich cz³onków Komisji.

§1

§6

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek, zwany dalej Regulaminem okrela zasady i tryb dzia³ania
Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej Komisj¹.
1. Komisja jako organ Rady Gminy dzia³a z zachowaniem zasady kolegialnoci.
2. Komisja jest sta³¹ komisj¹ Rady Gminy Osiek zwanej dalej Rad¹, powo³an¹ w celu kontrolowania dzia³alnoci Zarz¹du Gminy Osiek, zwanego dalej Za-

Z posiedzenia Komisji spisywany jest protokó³ przez
sekretarza lub w razie jego nieobecnoci inn¹ osobê wyznaczon¹ przez Komisjê. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy
obecni na posiedzeniu cz³onkowie Komisji.
Cz³onek Komisji mo¿e odmówiæ podpisania protoko³u. Przyczyny swej odmowy winien on podaæ do protoko³u lub okreliæ na pimie w terminie trzech dni od dnia
danego posiedzenia.

§ 74
1. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ Regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej
jego interpretacji.
Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Osiek
REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY OSIEK
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§7

W posiedzeniach Komisji mog¹ braæ udzia³ tylko jej
cz³onkowie oraz biegli lub eksperci powo³ani przez Rade
Gminy spoza radnych.
§8
1. Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
powo³anego przez Radê Gminy sk³adu Komisji.
2. Komisja podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym.
3. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego Komisji.
Rozdzia³ IV
Zadania kontrolne. Tryb kontroli. Protoko³y kontroli.
§9
1. Komisja kontrole dzia³alnoæ zarz¹du i jednostek organizacyjnych Gminy na zlecenie Rady Gminy pod wzglêdem: legalnoci, gospodarnoci, rzetelnoci i celowoci oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Kontroluj¹c dzia³alnoæ podmiotów, o których mowa
w ust. 1,Komisja bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 10
1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
a) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
b) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienie lub
zagadnienia z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
c) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania jednostki.
§ 11
Komisja przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym
przez Radê Gminy.
§ 12
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
15 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ 5 dni roboczych.
§ 13
1. Kontroli Komisji nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich
zrealizowaniem.
2. Rada, mo¿e nakazaæ Komisji nie rozpoczynanie kontroli, a tak¿e przerwanie kontroli przeprowadzonej przez
Komisjê. Dotyczy to równie¿ wykonywania poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zwê¿enie zakresu
i podmiotu kontroli.
4. Uchwa³y rady, o których mowa w ust. 2-3 s¹ wykonywane niezw³ocznie.
5. Komisja jest zobowi¹zana do podjêcia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.
§ 14
1. Postêpowanie kontrolne winno byæ przeprowadzone
w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko to, co
jest sprzeczne z prawem.
§ 15
1. Kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzaj¹cych dokonuj¹ zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce co najmniej z po³owy powo³anego przez Radê Gminy sk³adu
Komisji (3 lub 4 osoby).
2. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowan¹ do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontroluj¹cy przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych okazuj¹ upowa¿nienie kierownikowi kontrolowanego podmiotu oraz dowody osobiste.
§ 16
W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 17
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki niezbêdne do prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Na ¿¹danie kontroluj¹cego kierownik kontrolowanego
podmiotu lub wyznaczony przez niego pracownik winni
przedk³adaæ dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwienia kontroluj¹cym
wstêpu do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego
podmiotu.
3. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ.
4. Zasady udostêpniania wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ reguluj¹ powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 18
Czynnoci kontrolne w miarê mo¿liwoci winny byæ
wykonywane w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
§ 19
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia protokó³ pokontrolny obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cych,
3) datê rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyny odmowy,
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9) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci.
§ 20
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci kontroluj¹cych, osoby te s¹ obowi¹zane do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy  pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji. Je¿eli podpisania protoko³u odmówi³ Przewodnicz¹cy Komisji, sk³ada on 
na zasadach wy¿ej podanych  wyjanienia na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
§ 21
Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i
jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu
protoko³u pokontrolnego do podpisania.
Rozdzia³ V
Zadania opiniodawcze
§ 22
1. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nie udzielenie absolutorium Zarz¹dowi.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opiniê i wniosek,
o których mowa w ust. 1 na rêce Przewodnicz¹cego
Rady w terminie okrelonym w Regulaminie Rady stanowi¹cym za³¹cznik do Statutu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodnicz¹cy
Komisji przesy³a do zaopiniowania Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.
§ 23
1. Komisja opiniuje na pimie zamiar powierzenia radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, albo zamiar udzielenia radnemu zamówienia publicznego w zakresie nie objêtym
przepisami o zamówieniach publicznych.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opinie w sprawach,
o których mowa w ust. 1, na rêce Przewodnicz¹cego
Rady, w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnej
proby o opiniê od organu Gminy.
§ 24
1. Komisja opiniuje na pimie wniosek o odwo³anie Zarz¹du z wyj¹tkiem Wójta oraz wniosek o odwo³anie Wójta.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opiniê, o których
mowa w pkt 1 na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w
tej sprawie.
§ 25
Komisja wydaje tak¿e opinie w sprawach okrelonych
w uchwa³ach Rady.
Rozdzia³ VI
Plan pracy i sprawozdania Komisji
§ 26
1. Komisja sk³ada radzie w terminie do dnia 30 stycznia

ka¿dego roku roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie winno zawieraæ:
1) liczbê, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê,
4) wykaz analiz kontroli dokonywanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 Komisja sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 27
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia sekretariat obs³ugi Rady Gminy.
§ 28
1. Komisja mo¿e wystêpowaæ do Rady Gminy w sprawie
wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
przez organy kontroli.
2. Komisja ma prawo korzystaæ ze zgod¹ Rady Gminy z
porad, opinii ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem dzia³ania
Komisji.
Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Osiek
REGULAMIN ZARZ¥DU GMINY
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Zarz¹du okrela organizacjê wewnêtrzn¹
oraz tryb pracy Zarz¹du, w tym zasady wykonywania
uchwa³ rady oraz podejmowania uchwa³ przez Zarz¹d.
§2
1. Zarz¹d jako organ wykonawczy Gminy dzia³a z zachowaniem zasad kolegialnoci.
2. Ograniczenia kolegialnoci w dzia³aniach Zarz¹du dopuszczalne s¹ jedynie w przypadkach okrelonych w
ustawach.
§3
W sk³ad zarz¹du wchodz¹:
1. Wójt, który jest jednoczenie Przewodnicz¹cym Zarz¹du.
2. Jego Zastêpca.
3. Pozostali cz³onkowie w liczbie wynikaj¹cej z uchwa³y
podjêtej na podstawie § 14 ust. 8 Statutu.
§4
Cz³onkostwa w zarz¹dzie nie mo¿na ³¹czyæ:
 z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
 z pe³nieniem funkcji Przewodnicz¹cego b¹d Wiceprzewodnicz¹cego Rady,
 cz³onkostwem w Komisji Rewizyjnej.
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§5

1. Do zadañ Wójta jako przewodnicz¹cego Zarz¹du nale¿y:
1) organizowanie pracy Zarz¹du
2) przewodniczenie obradom Zarz¹du,
3) reprezentowanie Zarz¹du na zewn¹trz oraz wobec
Rady i jej organów.
2. Organizowanie pracy Zarz¹du obejmuje:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du,
2) okrelenie czasu i miejsca posiedzeñ Zarz¹du,
3) dostarczenie cz³onkom Zarz¹du materia³ów dotycz¹cych projektowanych punktów porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi kancelaryjno-biurowej posiedzeñ Zarz¹du.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objêtych porz¹dkiem obrad lub
wyznaczenie innych cz³onków Zarz¹du do zreferowania takich spraw,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
3) ustalanie kolejnoci zabierania g³osów przez poszczególnych uczestników dyskusji,
4) zarz¹dzenie g³osowañ nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarz¹du na zewn¹trz obejmuje:
1) przygotowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
2) przyjmowanie uwag i wniosków dotycz¹cych dzia³alnoci Zarz¹du,
3) reprezentowanie Zarz¹du w postêpowaniach s¹dowych i administracyjnych, o ile z przepisów prawa
lub uchwa³ Rady albo Zarz¹du nie wynika nic innego.
§6
1. Do obowi¹zków Zastêpcy Wójta nale¿y podejmowanie czynnoci okrelonych w § 5 na podstawie pisemnego upowa¿nienia udzielonego przez Wójta albo w
przypadku koniecznoci podjêcia przez Zarz¹d niezw³ocznych dzia³añ pod nieobecnoæ Wójta lub wynikaj¹cy z innych przyczyn brak mo¿liwoci dzia³ania
Wójta.
2. Koniecznoæ podjêcia przez Zarz¹d niezw³ocznych dzia³añ wymaga stwierdzenia w formie uchwa³y Zarz¹du
lub Rady.
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Tryb pracy Zarz¹du
§9

1. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³anych w miarê potrzeb, nie rzadziej ni¿
raz w miesi¹cu.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki i zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego Wójt podejmuje czynnoci nale¿¹ce do Zarz¹du.
3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczy stanowienia przepisów gminnych w formie zarz¹dzeñ porz¹dkowych.
4. Czynnoci podjête w trybie okrelonym w ust. 2 wymagaj¹ zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.
§ 10
1. Wójt oraz jego Zastêpca oraz cz³onkowie Zarz¹du mog¹
zostaæ indywidualnie zobowi¹zani uchwa³¹ Zarz¹du do
podejmowania w imieniu Zarz¹du okrelonych zadañ
Zarz¹du, wy³¹czeniem czynnoci podlegaj¹cych na podejmowaniu rozstrzygniêæ.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 przedk³adaj¹ Zarz¹dowi sprawozdanie z wykonanych czynnoci na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.
§ 11
Sekretarz Gminy i Skarbnik bior¹ udzia³ w pracach
Zarz¹du bez prawa g³osowania.
Posiedzenie Zarz¹du
§ 12
Posiedzenie Zarz¹du zwo³uje oraz przewodnicz¹cy jego
obradom Wójt lub upowa¿niony przez niego Zastêpca.
§ 13
Zastêpca Wójta zwo³uje posiedzenie Zarz¹du oraz przewodniczy obradom Zarz¹du tak¿e wówczas, gdy z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa wynika obowi¹zek podjêcia przez Zarz¹d rozstrzygniêcia, a Wójt nie jest obecny
albo z innych przyczyn nie mo¿e udzieliæ upowa¿nienia
swemu Zastêpcy.
§ 14
O posiedzeniu Zarz¹du nale¿y zawiadomiæ jego cz³onków w formie ustalonej przez Zarz¹d.

§7

§ 15

Wójt okrela szczegó³owy zakres zadañ swoich Zastêpców i pozosta³ych cz³onków Zarz¹du z uwzglêdnieniem
postanowieñ Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy.

1. W posiedzeniach Zarz¹du uczestnicz¹:
1) Wójt jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du,
2) Zastêpca Wójta,
3) pozostali cz³onkowie Zarz¹du
4) Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.
2. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zobowi¹zani:
1) radca prawny Urzêdu Gminy,
2) inni pracownicy Urzêdu Gminy w³aciwi ze wzglêdu
na przedmiot obrad,
3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
w³aciwi ze wzglêdu na przedmiot obrad.
3. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, a w szczególnoci radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy.

§8
Do obowi¹zków cz³onka Zarz¹du nale¿y:
1) udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du,
2) realizacja zadañ wynikaj¹cych z uchwa³ Rady i Zarz¹du,
3) sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Gminy na podstawie imiennych upowa¿nieñ, wynikaj¹cych z uchwa³
Zarz¹du,
4) przygotowanie materia³ów na posiedzenia Zarz¹du stosownie do zakresu zadañ cz³onka Zarz¹du.

§ 16
Z posiedzeñ Zarz¹du sporz¹dzone s¹ protoko³y.
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§ 17
W protoko³ach z posiedzeñ Zarz¹du podaje siê imiona
i nazwiska cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniach, a gdy w posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy³y inne
osoby, w protokole podaje siê tak¿e ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczy³y w posiedzeniu Zarz¹du.
§ 18
1. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du powinien oddawaæ
wiernie przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg
dyskusji nad podejmowanymi przez Zarz¹d rozstrzygniêciami.

niem rozstrzygniêæ cz³onkowie Zarz¹du dzia³aj¹ wy³¹cznie na podstawie i w zakresie upowa¿nieñ udzielonych
im przez Zarz¹d.
§ 24
1. O ile ustawy nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zarz¹du
podpisuje Wójt.
2. Uchwa³y Zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej musz¹ zawieraæ imiona
i nazwiska cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych w ich podejmowaniu.
§ 25

1. Zarz¹d mo¿e udostêpniæ protoko³y ze swych posiedzeñ
do publicznego wgl¹du.
2. Wgl¹d do protoko³u Zarz¹du mo¿e mieæ Komisja Rewizyjna. Wówczas upowa¿nionymi do wgl¹du do protoko³u mog¹ byæ wy³¹cznie cz³onkowie Komisji Rewizyjnej lub osoba wystêpuj¹ca na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ego.

1. Zarz¹d prowadzi rejestr podjêtych rozstrzygniêæ, o jakich mowa w § 20 ust. 1 i 2.
2. Rejestr rozstrzygniêæ jest jawny.
3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy tych rozstrzygniêæ,
których ujawnianiu sprzeciwiaj¹ siê obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, a w szczególnoci przepisy o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, o ochronie dóbr osobistych, o udostêpnianiu akt dotycz¹cych postêpowañ
prowadzonych w trybie okrelonym w k.p.a.

Rozstrzygniêcie

Zasady wykonywania uchwa³ Rady

§ 20

§ 26

§ 19

1. Zarz¹d podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³.
2. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji, wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
3. Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, Zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, zawieraj¹ce w szczególnoci opinie, oceny i stanowiska Zarz¹du.
§ 21
Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje osobom wchodz¹cym w sk³ad Zarz¹du oraz Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.
§ 22
W sprawach wymagaj¹cych rozstrzygniêcia Zarz¹du
ka¿dy cz³onek Zarz¹du g³osuje wed³ug w³asnego przekonania.
§ 23

O sposobie wykonywania uchwa³ rady rozstrzyga Zarz¹d, o ile Rada sama nie okreli³a zasad wykonania swej
uchwa³y.
§ 27
Okrelanie przez Zarz¹d sposobu wykonania uchwa³y
Rady obejmuje w szczególnoci:
1) ustalenie terminu wykonania uchwa³y,
2) okrelenie rodków niezbêdnych do wykonania
uchwa³y,
3) wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za
realizacjê uchwa³y.
§ 28
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ odpowiednie zastosowanie postanowienia
regulaminu rady.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w ¿ycie z dniem zatwierdzenia Statutu Gminy.

W sprawach zwi¹zanych z kolegialnym podejmowa-
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