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2501
Rozporz¹dzenie Nr 16/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie uznania wcieklizny zwierz¹t za wygas³¹, na
niektórych obszarach województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu
zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz.
320, Nr 123, poz. 1350, Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr
112, poz. 976)  zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Uznaje siê za wygas³¹ wciekliznê zwierz¹t wystêpuj¹c¹ na terenie miasta Sopotu.
§2
Traci moc rozporz¹dzenie Nr 9/2002 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 wrzenia 2002 r. w sprawie zwalczania
wcieklizny zwierz¹t, na niektórych obszarzch województwa pomorskiego.
§3
1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Ba³tyckim oraz rozplakatowania w miejscach publicznych, na terenie miasta Sopotu.
2. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski

2502
UCHWA£A Nr III/8/2002
Rady Gminy £êczyce
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón.zm.) w zwi¹zku z art. 5, ust. 1, art. 7,
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, zm.
Dz. U. Nr 200, poz. 1683) oraz art. 4, ust. 1 i art. 13, ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.
718 z pón.zm.) Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy £êczyce nastêpuj¹ce stawki
podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
0,38 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
12,50 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
6,40 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,46 z³,
e) letniskowych, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
5,78 z³,
f) pozosta³ych, od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
3,50 z³.
2. Od budowli 2 % ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200,
poz. 1683)
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowa-
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nia w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni  0,45 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni  3,38 z³,
c) pozosta³ych, od 1 m2 powierzchni  0,07 z³.
§2
1. Zwalnia siê od podatku, o których mowa w § 1 nieruchomoci jednostek bud¿etowych i zak³adów bud¿etowych Gminy £êczyce oraz te nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy, które zosta³y przekazane w zarz¹d w celu prowadzenia dzia³alnoci statutowej.
2. Zwalnia siê z podatku, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit.
b oraz ust. 3 lit. a nieruchomoci zajête na prowadzenie dzia³alnoci kulturalnej  biblioteki publiczne.
3. Zwalnia siê od podatku, o którym mowa w § 1 ust. 1,
lit. f emerytów i rencistów  by³ych rolników, którzy
przekazuj¹c gospodarstwa rolne w zamian za emeryturê lub rentê trwale zaprzestali prowadzenia dzia³alnoci rolniczej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

2503
UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy £êczyce
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze
zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
550 z³
b) powy¿ej 5,5 do 9 ton w³¹cznie
750 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
850 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1084 z³
 o liczbie osi  trzy
1100 z³
e) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
1365 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1100 z³
f) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2124 z³

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ycia ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
400 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
600 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
800 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1000 z³
e) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton
 o liczbie osi  dwie
1680 z³
f) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1700 z³
 o liczbie osi  trzy
2207 z³
3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego
250 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
270 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
486 z³
 o liczbie osi  dwie
1118 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1472 z³
 o liczbie osi  trzy
1109 z³
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1023 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1400 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i ma zastosowanie do
podatku nale¿nego za 2003 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

2504
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy £êczyce
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó. zm. Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 50 z³ za jednego psa.
§2
Podatek op³aca siê z góry bez wezwania, w terminie
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do dnia 15 marca danego roku, a gdy podatnik naby³ psa
po tym terminie  w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia.
§3
Zwalnia siê od podatku, o którym mowa w § 1 psy
wszystkich ras z wyj¹tkiem psów, na których posiadanie
wymagane jest zezwolenie okrelone w odrêbnych przepisach.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

2505
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy £êczyce
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at administracyjnych na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó. zm. Dz.
U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy £êczyce uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê na 2003 rok stawkê op³aty administracyjnej
za sporz¹dzenie testamentu przez Wójta Gminy w trybie
art. 951 § 1 kodeksu cywilnego:
a) w siedzibie Urzêdu Gminy w wysokoci  100 z³,
b) poza siedzib¹ Urzêdu Gminy w wysokoci  150 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
ale nie wczeniej ni¿ z up³ywem 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

2506
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy £êczyce
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za 1 q na
obszarze Gminy £êczyce za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2002 roku przyjmowanej jako podstawê do
obliczenia podatku rolnego na 2003 rok.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6, ust. 3 w zwi¹zku z
art. 6, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z pón.
zm.) oraz komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733) Rada Gminy £êczyce
uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê do kwoty 33,00 z³ redni¹ cenê skupu ¿yta
za 1 q na obszarze Gminy £êczyce za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2002 r. przyjmowan¹ jako podstawê do
obliczenia podatku rolnego na 2003 rok.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

2507
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy £êczyce
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji dotycz¹cych podatku rolnego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 6a, ust. 11 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z
1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Uchwala siê wzory:
1) deklaracji na podatek rolny,
2) informacji w sprawie podatku rolnego, które s¹ za³¹cznikami nr 1 i 2*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy £êczyce
z dnia 16 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr III/7/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji dotycz¹cych podatku od nieruchomoci.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta bêd¹cej podstaw¹ obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ostaszewo.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 6, ust. 13 ustawy z
dnia 12 stycznia.1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz.
1683) uchwala siê co nastêpuje:
§1

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
ze zm.) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Ostaszewo uchwala co
nastêpuje:
§1

Uchwala siê wzory:
1) deklaracji na podatek od nieruchomoci
2) informacji w sprawie podatku od nieruchomoci, które stanowi¹ za³¹cznik nr 1 i 2*.

Ustala siê cenê skupu ¿yta bêd¹c¹ podstaw¹ obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ostaszewo w
2002 r. na kwotê 33,28 z³.

§2

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

2509
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy £êczyce
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji dotycz¹cych podatku lenego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 6, ust. 9 ustawy z
dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z
2002 r. Nr 200, poz. 1682) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Uchwala siê wzory:
1) deklaracji na podatek leny,
2) informacji w sprawie podatku lenego, stanowi¹ce
za³¹czniki nr 1 i 2*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Sosin

2511
UCHWA£A Nr III/8/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku.
Na podstawie art. 5, ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) oraz zm. Nr 200, poz. 1683)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê roczn¹ stawkê podatku od nieruchomoci
w wysokoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,48 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,00 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,00 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,08 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych,
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6) od 1 m2 powierzchni budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczeñ
us³ug medycznych  3,46 z³,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z
budynkami mieszkalnymi  0,47 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,38 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,15 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci, nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby upowszechniania
kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpo¿arowej i opieki spo³ecznej oraz stanowi¹ce mienie komunalne, za które obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na gminie, a
tak¿e budynki gospodarcze rencistów, którzy przekazali
swoje gospodarstwa rolne w zamian za wiadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników pod warunkiem, ¿e nie s¹ zwi¹zane z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXV/139/01 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz ulg w
tym podatku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Sosin

2512
UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy w Ostaszewie
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadanych psów oraz okrelenia: terminu p³atnoci, inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso tego
podatku.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 oraz zm. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 30 z³ od ka¿dego psa.
§2
Podatek od posiadania psów jest p³atny bez wezwania
w terminie do 30 czerwca ka¿dego roku.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku od posiadania psów s¹ so³tysi.
§4
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokoci 20 % od zainkasowanej kwoty.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Sosin

2513
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002
r. Nr 9, poz. 84 oraz zm. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
550 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
760 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1100 z³
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
1200 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1400 z³
c) od 25 ton do poni¿ej 29 ton
1600 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
2200 z³
3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton
1300 z³
4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
1500 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1600 z³
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie
1700 z³
d) powy¿ej 36 ton
2000 z³
5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego
250 z³
6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowi-
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t¹ zespo³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
400 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
500 z³
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie
1200 z³
d) powy¿ej 36 ton
1500 z³
7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
600 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
700 z³
2. Zwalnia siê z podatku rodki transportowe s³u¿¹ce do
przewozu dzieci  gimbusy oraz pojazdy specjalistyczne po¿arnictwa
§2

2. Zainkasowane op³aty nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu
Gminy w BS Sztum Oddzia³ Ostaszewo w terminie 15
dni od przyjêcia gotówki, po tym terminie naliczane
bêd¹ odsetki.
§4
Inkasentami op³aty targowej bêd¹ So³tysi.
§5
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty targowej w
wysokoci 20 % zainkasowanej kwoty.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

Traci moc uchwa³a Nr XL/163/02 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 91, poz. 1367).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
E. Sosin

2514
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy w Ostaszewie
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej, zarz¹dzenie poboru op³aty targowej oraz okrelenie inkasentów i stawkê wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 14 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i p³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 oraz Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej p³atne bezporednio inkasentowi w momencie wykonania handlu
w nastêpuj¹cych wysokociach:
a) od sprzeda¿y z samochodu osobowego lub baga¿owego 12 z³,
b) od sprzeda¿y z rêki, koszyka, skrzynki 6 z³,
c) od sprzeda¿y ze stolika 12 z³,
d) od sprzeda¿y wy³o¿onych na placu 6 z³.
§2
Za targowisko uwa¿a siê wszelkie miejsca, w których
prowadzony jest handel (art. 15 ust. 2 ustawy o podatku
i op³atach lokalnych)
§3
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w formie inkasa.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Sosin

2515
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe wykonywane przez podleg³e organy, oraz okrelenie ich wysokoci.
Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach im op³atach lokalnych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 oraz zm. Nr 200, poz. 1683) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za:
 sporz¹dzenie ró¿nego rodzaju testamentu  50 z³,
 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  20 z³.
§2
Op³atê uiszcza siê w kasie Urzêdu Gminy w Ostaszewie przed dokonaniem czynnoci okrelonych w § 1.
§3
Traci moc Uchwa³a XXXV/141/01 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe wykonywane przez
podleg³e organy, oraz okrelenie ich wysokoci.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Sosin
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§1

UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 17 grudnia 2002 r.

1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
roku podatkowym 2003 na terenie Gminy Przywidz:
a) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,51 z³
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha powierzchni
c) pozosta³ych  0,07 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) wykorzystywanych pod budownictwo letniskowe 
0,18 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,42 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 11,55 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  4,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  3,61 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
f) letniskowych  5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
g) gara¿y wolnostoj¹cych  3,91 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbêdnych
do wymiaru poboru podatku: od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 oraz zm. Nr 200, poz. 1683), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz.
926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875
oraz zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) oraz art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682)
§1
Ustala siê wzory formularzy dotycz¹cych podmiotów i
przedmiotów opodatkowania niezbêdnych do wymiaru i
poboru podatku: od nieruchomoci, rolnego i lenego.
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*,
2) Deklaracja na podatek od nieruchomoci stanowi¹ca za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y*,
3) Informacja w sprawie podatku rolnego stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y*,
4) Deklaracja na podatek rolny stanowi¹ca za³¹cznik Nr
4 do uchwa³y*,
5) Informacja w sprawie podatku lenego stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y*,
6) Deklaracja na podatek leny stanowi¹ca za³¹cznik
Nr 6 do uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Sosin

2517
UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr.142,
poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 5 ust. 1,art. 7 ust.
3,ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

§2
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
 budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête
na cele ochrony przeciwpo¿arowej finansowane z
bud¿etu gminy oraz zajête przez stowarzyszenia
ochrony przeciwpo¿arowej.
 budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania
cieków,
 budynki lub ich czêci zwi¹zane bezporednio z procesem poboru i uzdatniania wody,
 budynki, budowle oraz grunty administrowane przez
jednostki samorz¹dowe w których prowadzona jest
dzia³alnoæ kulturalna, ochrony zdrowia.
2. Zwolnienie nie dotyczy budynków jak i ich czêci oraz
gruntów s³u¿¹cych celom mieszkaniowym oraz wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
3. Po za zwolnieniami i ulgami okrelonymi w ustawie
uchwala siê dodatkowe zwolnienia i ulgi w podatku od
nieruchomoci:
a) podatek wymieniony w § 1 ust. 2 lit. e obni¿a siê o
50% od powierzchni przekraczaj¹cej 25 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku je¿eli g³ównym ród³em utrzymania podatnika lub jego wspó³ma³¿onka jest emerytura z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego,
b) podatek wymieniony w § 1 ust. 1 lit. c obni¿a siê o
50% je¿eli wy³¹cznym ród³em utrzymania podatnika lub jego wspó³ma³¿onka jest emerytura z tytu³u
prowadzenia gospodarstwa rolnego,
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c) podatek wymieniony w § 1 ust. 2 lit. b obni¿a siê o
50% w pierwszych 3 latach od powierzchni przekraczaj¹cej 50 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku dla
nowo wybudowanych obiektów przeznaczonych na
dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub obiektów zaadaptowanych na te cele(dotychczas o innym przeznaczeniu).

Poz. 2517, 2518, 2519, 2520

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

§3
Inkasentom przys³uguje prowizja 10 % od zainkasowanej kwoty.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/206/2001 Rady Gminy
Przywidz z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatków i op³at w 2002 r.na terenie
Gminy Przywidz.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

2518
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr.142, poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 13 i 14
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:

2519
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 15 ust. 1 i art. 19
lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³ata dzienna wynosi  10 z³ za jedno stoisko.
§2
1. Poboru op³aty targowej dopkonuj¹ osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy.
2. Okrela siê wysokoæ wynagrodzenia z tytu³u inkasa
na 10% pobranek kwoty.
3. Prowizji nie otrzymuj¹ pracownicy Urzêdu Gminy dokonuj¹cy poboru w ramach pe³nionych obowi¹zków
s³u¿bowych w zwi¹zku z poborem op³at.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów w gminie Przywidz jak ni¿ej:
1) 30 z³ rocznie za jednego psa.
§2
Poza zwolnieniami i ulgami okrelonymi w ustawie
uchwala siê dodatkowe ulgi:
 podatek obni¿a siê o 50% je¿eli wy³¹cznym ród³em
utrzymania podatnika i jego ma³¿onki jest emerytura lub renta (obni¿ka obejmuje tylko jednego psa.)

2520
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej, terminu p³atnoci i sposobu jej poboru.

Inkasentom (so³tysom) przys³uguje prowizja 10% zainkasowanej kwoty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 17 ust. 1 i art. 19
lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.) w zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem Nr 3/92 Wojewody
Gdañskiego z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie ustalenia
miejscowoci w województwie gdañskim w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 9, poz.
43) Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:

§5

§1

§3
Podatek jest p³atny bez wezwania w terminie do dnia
15 marca albo do dnia 15-go miesi¹ca nastêpnego po
miesi¹cu w którym zaistnia³y okolicznoci uzasadniaj¹ce
powstanie obowi¹zku podatkowego.
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej od osób
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Poz. 2520, 2521, 2522

fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach
wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych 1,00 z³.
2. Poboru op³aty dokonuje siê w okresie od 1 czerwca do
30 wrzenia ka¿dego roku.
§2
1. Obliczenia i poboru op³aty miejscowej dokonuj¹ osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy Przywidz.
2. Osoby o których mowa w ust. 1 dokonuj¹ rozliczenia z
op³aty miejscowej w terminie do dnia 10 nastêpnego
miesi¹ca.
§3
Za pobór op³aty miejscowej inkasentowi przys³uguje
prowizja w wysokoci 10% zainkasowanej op³at.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

2521
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty prolongacyjnej.
Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr.137, poz. 926 z
pón. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ w wysokoci
50% stawki odsetek za zw³okê z tytu³u roz³o¿enia na raty
lub odroczenia terminu p³atnoci podatków stanowi¹cych
dochód bud¿etu Gminy Przywidz.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przywidz.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

2522
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2001 r. Nr
142, poz. 1591),w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.)
Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych w gminie Przywidz:
dla pojazdów

dla pojazdów

wyprodu-

wyprodu-

kowanych

kowanych

po 1990 r.

przed 1990 r.

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
463 z³ 483 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
668 z³ 699 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
771 z³ 812 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniemuznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
o liczbie osi  dwie
925 z³ 977 z³
o liczbie osi  trzy
1234 z³ 1295 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
o liczbie osi  trzy
1491 z³ 1563 z³
o liczbie osi  cztery i wiêcej
1696 z³ 1778 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
o liczbie osi cztery i wiêcej
1902 z³ 1994 z³
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton,a mniejszej ni¿ 18 ton:
o liczbie osi  dwie
925 z³ 977 z³
o liczbie osi  trzy
1234 z³ 1295 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton,a mniejszej ni¿ 26 ton:
o liczbie osi  trzy
1491 z³ 1563 z³
o liczbie osi  cztery i wiêcej
1696 z³ 1778 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
o liczbie osi  cztery i wiêcej
1902 z³ 1994 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
514 z³ 545 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
720 z³ 761 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
822 z³ 864 z³
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
o liczbie osi  dwie
1131 z³ 1192 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  dwie
1336 z³ 1408 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  dwie
1542 z³ 1624 z³
o liczbie osi  trzy
1748 z³ 1840 z³
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
o liczbie osi  dwie
1131 z³ 1192 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  dwie
1727 z³ 1809 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  dwie
1727 z³ 1809 z³
o liczbie osi  trzy
2272 z³ 2354 z³
7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
od 7 ton i poni¿ej 12 ton
617 z³ 648 z³
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
o liczbie osi  jedna
668 z³ 699 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  jedna
771 z³ 812 z³
o liczbie osi  dwie
822 z³ 864 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  dwie
925 z³ 977 z³
o liczbie osi  trzy
1131 z³ 1192 z³
9. Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
o liczbie osi  jedna
668 z³ 699 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  jedna
771 z³ 812 z³
o liczbie osi  dwie
1151 z³ 1213 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  dwie
1521 z³ 1593 z³
o liczbie osi  trzy
1234 z³ 1295 z³
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
771 z³ 812 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1336 z³ 1408 z³
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

2523
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie ceny skupu ¿yta.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy Przywidz
§1
Ustala siê cenê skupu ¿yta za 1q na kwotê 33 z³ jako
podstawê obliczenia podatku rolnego.

Poz. 2522, 2523, 2524, 2525
§2

Traci moc Uchwa³a Nr XXVII/207/2001 Rady Gminy
Przywidz z dnia 30 listopada 2001 r. sprawie ceny ¿yta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

2524
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularzy dotycz¹ce podatku od nieruchomoci, rolnego, lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz.U z 2002 r.
Nr 9 poz. 84, z pón. zm.) art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 z pón. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r.o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz.
1679-1689)
§1
Okrela siê wzory jak ni¿ej:
1) informacje w sprawie podatku od nieruchomoci na
rok 2003,
2) deklaracje na podatek od nieruchomoci na rok 2002,
3) informacje w sprawie podatku rolnego na rok 2003,
4) deklaracje na podatek rolny na rok 2003,
5) informacje w sprawie podatku lenego na rok 2003,
6) deklaracje na podatek leny na rok 2003.
§2
Wzory formularzy wymienione w § 1 stanowi¹ za³¹czniki od nr 1 do nr 6 niniejszej Uchwa³y*.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

2525
UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r.
sprawie okrelenia stawek op³at administracyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w zwi¹zku z art. 14 i
art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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Poz. 2525, 2526, 2527

dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1598 z
pón. zm.) oraz art. 18 i 19 Ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia
04 lipca 1996r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, o
lasach, o podatkach o op³atach lokalnych oraz o ochronie przyrody (Dz. U. z 1996 r. Nr 91, poz. 409) Rada Gminy
Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
Za czynnoci urzêdowe nie objête ustaw¹ o op³acie
skarbowej ustala siê op³atê administracyjn¹ w tym:
 za sporz¹dzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego  61 z³,
 za decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków letniskowych  153 z³,
 za decyzjê na wycinkê drzew do 10 szt.  21 z³, od 10
do 100 szt. 51 z³, powy¿ej 100 szt.  102 z³,
 za wydanie postanowienia o zgodnoci wstêpnego
podzia³u nieruchomoci z planem zagospodarowania przestrzennego gminy do 0,50 ha  31 z³, od 0,50
ha do 1,0 ha  61 z³, powy¿ej 1,0 ha  123 z³,
 za zmianê decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z wyj¹tkiem decyzji z zakresu
budownictwa mieszkaniowego  51 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXI/147/2000 z dnia 22 grudnia
2000 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

2526
UCHWA£A Nr IV/33/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr
113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271), art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz. 1683) Rada
Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci:
1. Od gruntów:
1) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,60 z³,
2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ ,
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3) od 1 m2 powierzchni gruntów pod budynkami mieszkalnymi  0,09 z³,
4) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych  0,30 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych  0,50 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,83 z³,
3) od 1 m2 powierzchni budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,62 z³.
3. Od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

2527
UCHWA£A Nr IV/34/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz. 1683), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) grunty, budowle i budynki bêd¹ce w posiadaniu
osób fizycznych osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, bêd¹cych:
 w³acicielami nieruchomoci lub obiektów budowlanych,
 wspó³w³acicielami nieruchomoci lub obiektów
budowlanych,
 posiadaczami samoistnymi nieruchomoci lub
obiektów budowlanych,
 u¿ytkownikami wieczystymi gruntów,
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 posiadaczami nieruchomoci lub ich czêci albo
obiektów budowlanych lub ich czêci, stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego, które po 1 stycznia 2003 r. po raz pierwszy rozpoczn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹:
a) w pierwszym roku dzia³alnoci  100% podatku,
b) w drugim roku dzia³alnoci  50% podatku,
2) zwolnienie, o którym mowa w pkt 1 nie obejmuje
dzia³alnoci handlowej,
3) zwolnienie, o którym mowa w pkt 1 obejmuje tak¿e
grunty, budowle i budynki wynajête lub wydzier¿awione innym podmiotom gospodarczym, rozpoczynaj¹cym po raz pierwszy dzia³alnoæ gospodarcz¹
po 1 stycznia 2003 r.,
4) osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoæ samodzielnie,jako wspólnik spó³ki cywilnej lub wspólnik spó³ki prawa handlowego mo¿e korzystaæ ze zwolnienia, o którym mowa w pkt 1, tylko raz,
5) ograniczenie, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy.
2. Zwalnia siê od podatku:
1) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia i fundacje dzia³alnoci na rzecz ubogich, niepe³nosprawnych, bezdomnych i przewlekle chorych, z wyj¹tkiem zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
2) grunty, budowle i budynki po³o¿one na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, których w³acicielem lub
u¿ytkownikiem wieczystym jest zarz¹dzaj¹cy stref¹
lub które s³u¿¹ do prowadzenia, na podstawie zezwolenia, dzia³alnoci gospodarczej na terenie strefy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

2528
UCHWA£A Nr IV/35/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz. 1683), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci  IN-1, o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci  DN-1, o której mowa w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

2529
UCHWA£A Nr XLVI/281/2002
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 8 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jasieñ, czêæ
dzia³ki nr 2/53, w gminie Czarna D¹brówka.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, zm: z 1999 r. 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), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 i
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.), Rada
Gminy Czarna D¹brówka uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Jasieñ, czêæ dzia³ki nr 2/53,
w gminie Czarna D¹brówka, stanowi¹cy dotychczas
teren upraw rolniczych przeznacza siê pod stacjê
bazow¹ telefonii komórkowej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
U£  stacja bazowa telefonii komórkowej PTK Centertel:
a) na terenie zlokalizowaæ tylko urz¹dzenia niezbêdne dla celów stacji,
b) wysokoæ wie¿y: 50,5 m npt; 205,0 m npm,
c) wspó³rzêdne geograficzne wie¿y: N54°17'14,
E17°38'27,
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê. Druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miasta.
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d) oznakowanie przeszkodowe wie¿y nie jest wymagane,
e) kolorystyka wie¿y  jasnoszara,
f) zakaz umieszczania na wie¿y reklam,
g) parametry techniczne stacji powinny byæ dostosowane do mo¿liwoci ozszerzenia u¿ytkowania stacji
bazowej przez wszystkich operatorów sieci komórkowej dzia³aj¹cych obecnie na polskim rynku.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
Zi  zieleñ izolacyjna:
a) teren zadrzewiæ i zakrzewiæ gatunkami utrzymuj¹cymi zieleñ przez ca³y rok,
b) teren ogrodziæ ogrodzeniem z siatki stalowej o wys.
min. 2 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  zasilanie kablem od stacji Jasieñ-Gorzelnia nr 869.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej poprzez projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹.
5. Ustalenia inne:
a) przedmiotowy teren znajduje siê w otulinie Parku
Krajobrazowego Dolina S³upi, zasady zagospodarowania w Parku okrela Rozporz¹dzenie nr 10/
98 Wojewody S³upskiego z dnia 19 sierpnia 1998 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod stacjê bazow¹ telefonii komórkowej na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d 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 Urzêdu Gminy w Czarnej D¹brówce,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dla okolic jeziora Jasieñ zatwierdzony uchwa³¹
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce Nr XXVIII/152/93 z dnia
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30 marca 1993 r. i Nr XXXIV/179/94 z dnia 28 kwietnia
1984 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 19, poz. 134 i 135
z 1994 r.)  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Bojanowski

2530
UCHWA£A Nr XXXIX/271/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia statutu gminy Gardeja.
Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 11 b ust. 3, art. 18 ust. 2
pkt 1, art. 18 a ust. 5, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 2 ustawy z
dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) Rada Gminy w Gardei
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê statut gminy Gardeja w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XVI/100/2000 Rady Gminy w
Gardei z dnia 2 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Gardeja oraz Uchwa³a Nr XXIX/197/2001 Rady
Gminy w Gardei z dnia 29 sierpnia 2001 r. o zmianie
Uchwa³y Nr XVI/100/2000 Rady Gminy w Gardei z dnia 2
lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Gardeja.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIX/271/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 9 padziernika 2002 r.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gmina Gardeja zwana dalej gmin¹ jest wspólnot¹
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samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹ wszystkich mieszkañców
gminy.
2. Siedzib¹ w³adz gminy jest miejscowoæ Gardeja.
3. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 192,9
km2.
Granice gminy zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik Nr 1 do niniejszego statutu.
§2
1. Herbem gminy jest postaæ lwa wspiêtego na tylnych
nogach, patrz¹ca w lewym kierunku.
Lew jest koloru czerwonego usytuowany na niebieskim
tle.
§3
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej.
3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym
i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§4
Pieczêci¹ urzêdow¹ gminy jest pieczêæ okr¹g³a z wizerunkiem or³a w koronie i napisem Urz¹d Gminy w Gardei.
§5
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa:
o gminie  nale¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹dow¹ oraz terytorium gminy Gardeja,
o radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w Gardei,
o przewodnicz¹cym rady  nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady Gminy w Gardei,
o urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w
Gardei,
o wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Gardeja,
o ustawie  bez bli¿szego okrelenia  nale¿y przez to
rozumieæ ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 158 ze zm.).
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania i zadania gminy
§6

Celem gminy jest zaspokajanie podstawowych zbiorowych potrzeb wspólnoty, sprzyjanie tworzeniu warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz
warunków dla pe³nego uczestnictwa wszystkich obywateli w ¿yciu wspólnoty.
§7
1. Dla realizacji celu okrelonego w § 6 gmina wykonuje
zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów oraz zadania przejête od administracji rz¹dowej w drodze porozumienia.
Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. Gmina otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej do wykonania zadañ zleconych oraz zadañ
przejêtych od administracji rz¹dowej w drodze porozumienia.

3. Szczegó³owe zasady i terminy przekazywania rodków
finansowych, o których mowa w ust. 2, okrelaj¹ ustawy
nak³adaj¹ce na gminê obowi¹zek wykonywania zadañ
zleconych lub zawarte porozumienia.
§8
1. Zadania w³asne gminy obejmuj¹ w szczególnoci sprawy wskazane przepisami ustawy.
2. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadañ
w³asnych wymaga zapewnienia koniecznych rodków
finansowych na ich realizacjê w postaci zwiêkszenia
dochodów w³asnych gminy lub subwencji.
§9
1. W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym, z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera
za³¹cznik Nr 2 do niniejszego statutu.
3. Gmina mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej, wy³¹cznie w przypadkach i formie okrelonej
w odrêbnych ustawach.
4. Zadaniami u¿ytecznoci publicznej s¹ zadania w³asne
Gminy, o których mowa w § 8 niniejszego statutu.
§ 10
1. Rada nadaje statut gminnej jednostce organizacyjnej
utworzonej uchwa³¹ rady gminy, je¿eli przepis szczególny nie stanowi inaczej.
2. Statut jednostki organizacyjnej okrela miêdzy innymi
nazwê, zakres dzia³ania, siedzibê, zakres wyposa¿enia
jej w maj¹tek trwa³y oraz zakres uprawnieñ dotycz¹cych rozporz¹dzenia tym maj¹tkiem.
3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek
nale¿y do Wójta gminy.
§ 11
1. Wykonywanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych
mo¿liwoci Gminy mo¿e nast¹piæ w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. W celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyst¹pieniu Gminy do
zwi¹zku miêdzygminnego lub stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Gmina mo¿e tworzyæ stowarzyszenia.
W tym przypadku stosuje siê przepisy ustawy prawo o
stowarzyszeniach.
4. Gmina mo¿e zawrzeæ porozumienie komunalne z inn¹
gmin¹ w sprawie powierzenia jednej z nich, okrelonych przez nie zadañ publicznych.
5. Gminy, zwi¹zki miêdzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ sobie wzajemnie, b¹d innym jednostkom samorz¹du terytorialnego udzielaæ pomocy, w tym pomocy finansowej.
6. Udzielanie pomocy finansowej okrelone w punkcie 5
wymaga akceptacji Rady.
7. W sytuacji nie cierpi¹cej zw³oki zwi¹zanej z bezporednim zagro¿eniem bytu mieszkañców gminy bêd¹cej w
zwi¹zku gmin lub stowarzyszeniu jednostek samorz¹du terytorialnego, decyzjê w sprawie udzielenia pomocy finansowej mo¿e podj¹æ Wójt.
Decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Radê na najbli¿szej sesji.
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ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze gminy
So³ectwa

ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna
oraz tryb pracy organów gminy

§ 12

§ 16

1. Na terenie Gminy s¹ tworzone so³ectwa, bêd¹ce gminnymi jednostkami pomocniczymi.
2. So³ectwo obejmuje zwarty obszar, zamkniêty w miarê
mo¿liwoci naturalnymi granicami i uwzglêdnia istniej¹ce wiêzi miêdzy mieszkañcami.
3. Jednostkami pomocniczymi gminy s¹ nastêpuj¹ce
so³ectwa:
B¹dki, Cygany, Czarne Dolne, Czarne Górne, Czarne
Ma³e I, Czarne Ma³e II, Gardeja I, Gardeja II, Gardeja III,
Jaromierz, Klasztorek, Krzykosy, Morawy, Nowa Wioska, Ot³owiec, Ot³ówko, Otoczyn, Paw³owo, Rozajny,
Rozajny Ma³e, Trumieje, Wandowo, Wrac³awek i Zebrdowo.
§ 13
1. Utworzenie so³ectwa nastêpuje po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkañcami, którzy bêd¹ zamieszkiwali
na projektowanym obszarze.
2. £¹czenie, podzia³ lub znoszenie so³ectw nastêpuje po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami so³ectw
objêtych ³¹czeniem, podzia³em lub znoszeniem.
3. Konsultacje spo³eczne mo¿na przeprowadziæ równie¿
w ka¿dej innej wa¿nej dla gminy sprawie.
Z inicjatyw¹ przeprowadzenia konsultacji mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt,
3) Na wniosek co najmniej 1000 zamieszka³ych na sta³e mieszkañców gminy.
Szczegó³owe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Gminy okrela odrêbna uchwa³a
Rady.
§ 14
1. Organizacjê, zakres dzia³ania so³ectw, zasady zwo³ywania zebrañ wiejskich i podejmowanie uchwa³ okrelaj¹: ustawa i niniejszy statutu oraz szczegó³owo statuty tych jednostek.
2. So³ectwa mog¹ prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach ujednoliconego bud¿etu gminy, na podstawie
rocznego planu finansowo- rzeczowego uchwalonego
przez Radê na wniosek so³ectwa podjêty na zebraniu
wiejskim.
3. Realizacjê dochodów i wydatków jednostek prowadzi
Urz¹d Gminy.
4. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ pod wzglêdem
celowoci zgodnoci z prawem so³ectwa sprawuje
Skarbnik Gminy, który przedk³ada Wójtowi sprawozdanie z bie¿¹cej realizacji bud¿etów jednostek pomocniczych co 6 miesiêcy.
5. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada.
§ 15
1. So³tysi uczestnicz¹ w sesjach Rady bez prawa g³osowania.
2. So³tysi uczestnicz¹cy w sesjach Rady lub posiedzeniach jej komisji mog¹ zadawaæ pytania, a tak¿e udzielaæ odpowiedzi na pytania radnych, dotycz¹ce ich so³ectw.

Organami gminy s¹ Rada i Wójt.
§ 17
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie, z wy³¹czeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkañców w drodze referendum, którego zasady i tryb
przeprowadzenia reguluje odrêbna ustawa.
2. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
3. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna.
4. Dokumentami publicznymi, podlegaj¹cymi udostêpnieniu i wykorzystaniu na zasadach okrelonych w niniejszym statucie s¹ wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone przez organy gminy, ich komisje oraz jednostki organizacyjne i pomocnicze, a tak¿e przez radnych, pracowników i innych funkcjonariuszy gminy w
zwi¹zku z realizacj¹ zadañ gminy, jak równie¿ skierowana do nich korespondencja urzêdowa, niezale¿nie
od materialnego nonika, na którym ich treæ zosta³a
utrwalona, z wy³¹czeniem dokumentów publicznych,
których zasady udostêpniania s¹ okrelone w odrêbnych przepisach, a w szczególnoci:
1) akt indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
2) dokumentów zwi¹zanych z przyznawaniem wiadczeñ pomocy spo³ecznej, a w szczególnoci wywiadów rodowiskowych,
3) dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne lub
inne prawnie chronione tajemnice,
4) dokumentów zawieraj¹cych informacje objête
ochron¹ na podstawie przepisów o ochronie danych
osobowych,
5) akt osobowych pracowników, list p³ac i innych dokumentów pracowniczych,
6) owiadczeñ o stanie maj¹tkowym sk³adanych zgodnie z odrêbnymi przepisami przez radnych, Wójta
oraz niektórych pracowników samorz¹dowych.
5.1)Dokumentami publicznymi do których dostêp, z zastrze¿eniami punktów 2 i 3 nie podlega ograniczeniom
s¹ w szczególnoci:
a) protoko³y sesji Rady,
b) protoko³y posiedzeñ komisji,
c) sprawozdania Wójta,
d) uchwa³y organów gminy oraz ich projekty po dostarczeniu cz³onkom tych organów (radnym, wójtowi),
e) statuty i regulaminy organizacyjne jednostek pomocniczych i organizacyjnych gminy,
f) protoko³y postêpowañ oraz umowy zawarte w
sprawach o zamówienia publiczne,
g) dokumentacja finansowa i statystyczna,
h) dokumentacja techniczna (w tym inwestycyjna) i
geodezyjno  kartograficzna,
i) mapy i plany,
2) dokumentów wymienionych w pkt 1 nie udostêpnia
siê w zakresie w jakim narusza³oby to przepis ust. 4,
3) protoko³ów, o których mowa w ust. 5 pkt 1) a  c nie
udostêpnia siê ponadto w czêci dokumentuj¹cej
przebieg obrad prowadzonych z wy³¹czeniem jawnoci, która wynika z odrêbnych ustaw.
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6. Udostêpnienie dokumentu publicznego podlega na
umo¿liwieniu osobie zainteresowanej bezporedniego
wgl¹du do wskazanego przez ni¹ dokumentu.
Wgl¹d odbywa siê w jednostce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy
(otwarcia) tej jednostki i w obecnoci pracownika tej
jednostki, wyznaczonego przez osobê zezwalaj¹c¹ na
udostêpnienie dokumentu, chyba ¿e okolicznoci pozwalaj¹ na rezygnacjê z takiego nadzoru.
Je¿eli udostêpnienie ca³ego dokumentu narusza³oby
przepis ust. 4, dokument udostêpnia siê w jeden z nastêpuj¹cych sposobów:
1) udostêpnienie okrelonego fragmentu dokumentu,
je¿eli takie udostêpnienie jest mo¿liwe bez szkody
dla integralnoci materialnego nonika tego dokumentu,
2) w drodze sporz¹dzenia przez zainteresowanego wyci¹gu z udostêpnianego fragmentu dokumentu.
7. Udostêpnienie dokumentu publicznego nastêpuje na
wniosek zainteresowanego, za zgod¹ osoby w³aciwej,
o której mowa w ust. 8.
Wniosek mo¿e byæ z³o¿ony w dowolnej formie  pisemnej b¹d ustnej.
8.1)Zgodê na udostêpnienie dokumentu publicznego
wyra¿aj¹:
a) kierownicy jednostek i zak³adów bud¿etowych
gminy  w zakresie dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoci danej jednostki,
b) sekretarz gminy  w zakresie dokumentów dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania urzêdu,
c) skarbnik gminy  w zakresie dokumentów finansowo-ksiêgowych i bud¿etowych,
d) kierownik gminnego orodka pomocy spo³ecznej
 w zakresie dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoci orodka,
e) kierownik urzêdu stanu cywilnego  w zakresie dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoci Urzêdu Stanu
Cywilnego,
f) przewodnicz¹cy Rady  w zakresie dokumentów
dotycz¹cych dzia³alnoci Rady,
g) inne osoby upowa¿nione przez Wójta.
2) W zakresie dokumentów publicznych dotycz¹cych
dzia³alnoci gminy nie ujêtej w pkt 1, zgodê na ich
udostêpnienie wyra¿a Wójt.
3) Wójt rozstrzyga równie¿ odwo³anie od decyzji osób
wymienionych w pkt 1 w sprawie udostêpnienia dokumentu, które zainteresowany mo¿e wnieæ na pimie w terminie 3 dni roboczych od dnia wydania
decyzji.
4) Wójt rozpatruje sprawê w ci¹gu 14 dni i jego decyzja
w trybie administracyjnym jest ostateczna.
5) Przepis pkt 4 nie wyklucza mo¿liwoci z³o¿enia skargi
na zasadach okrelonych w dziale VIII k.p.a.
9. Czynnoæ udostêpniania dokumentów publicznych
podlega rejestracji w rejestrze udostêpniania dokumentów publicznych prowadzonych przez sekretarza gminy.
§ 18
Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady
w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawy stanowi¹ inaczej.

§ 19
1. Rada sk³ada siê z 15 radnych wybranych przez mieszkañców gminy w g³osowaniu powszechnym na okres
4 lat, licz¹c od dnia wyborów.
2. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ maj¹:
1) Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy Rady,
2) Wójt,
3) Sta³e Komisje Rady,
4) Kluby radnych lub co najmniej 3 radnych.
§ 20
1. Rada wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego i
jednego wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Przewodnicz¹cy wy³¹cznie organizuje pracê rady i prowadzi jej obrady.
W przypadku jego nieobecnoci zadania te wykonuje
jego zastêpca.
3. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu rady w trybie okrelonym w ust. 1.
4. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
5. Nie podjêcie uchwa³y, o której mowa w punkcie 4 w
terminie jednego miesi¹ca jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê z up³ywem ostatniego
dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
§ 21
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³.
Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad i projekty uchwa³.
2. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do Rad na
obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do Rady.
Je¿eli jednak wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwo³ania Rady, pierwsz¹ sesjê
zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia funkcji organów jednostek samorz¹du terytorialnego.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 3 sesjê zwo³uje Wojewódzki Komisarz Wyborczy w ci¹gu 21 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego
kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w
ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady do czasu wyboru
przewodnicz¹cego Rady prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecny na sali.
6. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku zgodnie z
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wymogami okrelonymi w ust. 1 w zdaniu drugim.
Do zmiany porz¹dku obrad tak zwo³anej sesji stosuje
siê przepis ust. 2, z tym ¿e dodatkowo wymagana jest
zgoda wnioskodawcy.
7. Na wniosek Wójta przewodnicz¹cy jest zobowi¹zany
wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady
projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ on do Rady co najmniej
7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.
8. Tryb przygotowania sesji oraz sposób jej przeprowadzenia szczegó³owo okrela regulamin Rady.

5.
6.

7.

§ 22
1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿¹ sprawy wskazane przepisami ustawy.
§ 23
1. Rada kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
Gminy, w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ w liczbie 3 osób.
Szczegó³owy zakres dzia³ania oraz tryb przeprowadzania kontroli okrela regulamin komisji.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich Klubów nie pe³ni¹cy funkcji przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§ 24
1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia b¹d
nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
2. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez radê gminy w zakresie kontroli.
Uprawnienie to nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³anych przez Radê na podstawie §
25 ust. 1.
§ 25
1. Rada mo¿e powo³ywaæ sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
2. W posiedzeniach Komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami.
3. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) komisjê rewizyjn¹,
2) komisjê planowania, bud¿etu i finansów,
3) komisjê owiaty, kultury, zdrowia i socjaln¹,
4) komisjê rolnictwa, ochrony rodowiska, przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego,
5) i inne w zale¿noci od potrzeb Rady.
4. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) opiniowanie uchwa³ Rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji
komisji,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê oraz spraw przedk³adanych przez
cz³onków komisji i obywateli,
4) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków
mieszkañców, na dzia³alnoæ organów gminy,

8.
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5) kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych gminy
w zakresie spraw, dla których komisja zosta³a powo³ana.
Zakres dzia³ania komisji doranych okrela Rada w
uchwale o ich powo³aniu.
Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego lub zastêpcê przewodnicz¹cego komisji oraz przewodnicz¹cego Rady.
Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Cz³onkowie komisji na pierwszych swych posiedzeniach wybieraj¹ ze swojego grona przewodnicz¹cego
i zastêpcê przewodnicz¹cego komisji.
Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
§ 26

Komisje podlegaj¹ Radzie, której przedk³adaj¹ roczne
plany pracy oraz sprawozdania z dzia³alnoci przynajmniej
2 razy do roku.
§ 27
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub liczy co najmniej 4 radnych.
3. Kluby radnych dzia³aj¹ w oparciu o uchwalony przez
siebie regulamin, który powinien zawieraæ: nazwê klubu, zasady nabycia i utraty cz³onkostwa, cele i zasady
dzia³ania.
4. Klub mo¿e zacz¹æ dzia³anie od dnia zg³oszenia faktu
jego powstania przewodnicz¹cemu Rady.
Zg³oszenie powinno zawieraæ nazwê klubu, listê cz³onków, nazwisko i imiê przewodnicz¹cego klubu oraz
odpis regulaminu klubu.
§ 28
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy, utrzymywaæ sta³¹ wiê z
mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmowaæ
zg³aszane przez mieszkañców gminy postulaty i przedstawiaæ je organom gminy do rozpatrzenia.
Radny nie jest zwi¹zany instrukcjami wyborców.
2. Mandatu radnego gminy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego.
3. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady i
jej Komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany.
4. W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.
5. Radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê
w odrêbnych uchwa³ach przy uwzglêdnieniu przepisów ustawy oraz wydanych z jej upowa¿nienia aktów
wykonawczych.
6. Przewodnicz¹cym jednostek pomocniczych przys³uguje dieta za udzia³ w sesjach na zasadach okrelonych
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady.
§ 29
1. Radnemu przys³uguj¹ poza wymienionymi wy¿ej tak¿e inne prawa okrelone przepisami ustawy oraz innych aktów prawnych.
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2. Radny podlega obowi¹zkom i zakazom wymienionym
w statucie, ustawie i innych aktach prawnych.

1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1593).

§ 30

§ 36

1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
2. Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezporednich w g³osowaniu tajnym.
3. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz odwo³uje
swojego zastêpcê.

Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy s¹
osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru  wójt,
2) mianowania  kierownicy referatów, kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych, kierownik U
S C i jego zastêpca,
3) powo³ania  zastêpca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy,
4) umowê o pracê  pozostali pracownicy.

§ 31
1. Funkcji Wójta oraz jego zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta lub jego zastêpcy w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem
lub zastêpc¹ wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej.
4) mandatem pos³a lub senatora.
2. Wójt i powo³any jego zastêpca nie mog¹ podejmowaæ
dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿aæ zaufanie wyborców do wykonywania
mandatu.
§ 32
1. Odwo³anie Wójta i wyganiêcie jego mandatu nastêpuje w okolicznociach oraz trybie wskazanym w ustawie.
2. Wyganiêcie mandatu Wójta przed up³ywem kadencji
jest równoznaczne z odwo³aniem jego zastêpcy.
3. W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji jego funkcjê do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego wójta, pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
4. Po up³ywie kadencji Wójta pe³ni on swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego
Wójta.
5. Po up³ywie kadencji Wójta, zastêpca wójta pe³ni swoje
obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
powo³anego zastêpcê wójta.
§ 33
1. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Do zadañ Wójta nale¿¹ w szczególnoci sprawy okrelone przepisami ustawy.
3. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
Gminy w swoim imieniu zastêpcy wójta lub sekretarzowi gminy.
4. W realizacji zadañ w³asnych Gminy Wójt podlega wy³¹cznie Radzie.

§ 37
Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuj¹:
1) Rada, lub w zakresie ustalonym przez ten organ w
odrêbnej uchwale jej przewodnicz¹cy  wobec Wójta w formie uchwa³y, z zastrze¿eniem, ¿e uchwa³a ta
nie mo¿e obejmowaæ prawa do ustalenia przez przewodnicz¹cego Rady wynagrodzenia Wójta.
Wynagrodzenie Wójta ustala Rada.
2) Wójt  wobec zastêpcy wójta i pozosta³ych pracowników urzêdu oraz wobec kierowników jednostek organizacyjnych.
ROZDZIA£ VI
Mienie komunalne
§ 38
Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do Gminy oraz mienie innych gminnych
osób prawnych.
§ 39
Nabycie mienia komunalnego nastêpuje w przypadkach i trybie okrelonym przepisami ustawi i innych aktów prawnych.
§ 40
1. Rada tworzy jednostki i zak³ady bud¿etowe, przekazuje im sk³adniki mienia komunalnego dla zapewnienia
wykonania powierzonych zadañ.
2. Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrêbnych przepisach prawa.

§ 34

§ 41

1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy.
2. Organizacjê i Zasady dzia³ania Urzêdu Gminy okrela
regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarz¹dzenia.
3. Kierownikiem Urzêdu Gminy jest Wójt.

1. Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo W ó j t albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca wójta
samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta
osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika Gminy.
3. Skarbnik Gminy, który odmówi³ kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Wójta, powiadamiaj¹c o tym Radê oraz Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.

ROZDZIA£ V
Pracownicy samorz¹dowi
§ 35
Status prawny pracowników samorz¹dowych, ich prawa i obowi¹zki okrela odrêbna ustawa z dnia 22 marca
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§ 42

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego
przez Wójta.
2. Do czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta.
§ 43
Jednostka pomocnicza zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporz¹dza dochodami z tego ród³a w
zakresie okrelonym w statucie jednostki.
ROZDZIA£
Gospodarka finansowa gminy
§ 44
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu Gminy.
2. Bud¿et Gminy jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Projekt bud¿etu przygotowuje Wójt.
§ 45
Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi okrela Rada w odrêbnej uchwale.
ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 46
1. Obs³ugê Rady, Komisji, jednostek pomocniczych i radnych zapewnia Urz¹d Gminy, w tym bezporedni¹ obs³ugê kancelaryjno  techniczn¹  pracownik do spraw
obs³ugi Rady.
2. Ca³¹ dokumentacjê Rady, Komisji, jednostek pomocniczych i radnych prowadzi siê i przechowuje wed³ug
obowi¹zuj¹cej instrukcji kancelaryjnej w urzêdach gmin
w pomieszczeniu Rady.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³ów, robienia notatek i odpisów z wy³¹czeniem
czêci utajnionych.
§ 47
Uchwalenie statutu oraz jego zmiany zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu jawnym.
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Gardeja
WYKAZ
GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Urz¹d Gminy w Gardei.
2. Jednostki bud¿etowe:
1) Szko³a Podstawowa w Cyganach,
2) Szko³a Podstawowa w Czarnem Dolnem,
3) Szko³a Podstawowa w Morawach,
4) Szko³a Podstawowa w Ot³owcu,
5) Szko³a Podstawowa w Trumiejach,
6) Zespó³ Szkó³ w Gardei,
7) Gimnazjum w Wandowie,
8) Przedszkole w Gardei,
9) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Gardei.
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3. Zak³ady bud¿etowe:
1) Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Gardei.
4. Jednostki dla których gmina jest organem tworz¹cym:
1) Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w
Gardei,
2) Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja,
3) Gminny Orodek Kultury w Gardei.
5. Pozosta³e jednostki organizacyjne s³u¿¹ce realizacji
zadañ w³asnych:
1) Ochotnicze Stra¿e Po¿arne.
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UCHWA£A Nr XXXII/350/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu gminy Brusy za 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.
t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 136 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyj¹æ sprawozdanie roczne z wykonania bud¿etu gminy za 2001 rok.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XLIII/270/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 23 sierpnia 2002 r.
w sprawie przekszta³cenia Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Prabutach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h, art. 40 ust. 2 pkt 2,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
oraz art. 9 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123) oraz art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2002 r. dokonuje siê przekszta³cenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Prabutach w
samorz¹dow¹ instytucjê kultury o nazwie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prabutach podlegaj¹c¹ wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.

Dziennik Urzêdowy
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§2
1. Na dzia³alnoæ Biblioteki bêdzie przekazywana dotacja
przedmiotowa z bud¿etu Miasta i Gminy.
2. Biblioteka bêdzie rozliczaæ siê z bud¿etem Miasta i
Gminy w dziale 921  Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Narodowego na podstawie w³asnych planów finansowych i odrêbnego rachunku bankowego.
§3
Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Prabutach bêdzie zarz¹dzaæ mieniem komunalnym przekazanym nieodp³atnie przez Miasto i Gminê.
§4
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prabutach funkcjonuje na podstawie statutu stanowi¹cego za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§5

Lokalizacjê filii Biblioteki zawiera za³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.
§4
Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Zarz¹d
Miasta i Gminy Prabuty poprzez Miejsko-Gminny Zak³ad
ds. Owiaty, Kultury i Sportu.
§5
Biblioteka u¿ywa pieczêci nag³ówkowej, pod³u¿nej, zawieraj¹cej pe³n¹ nazwê i adres Biblioteki oraz pieczêci
okr¹g³ej zawieraj¹cej porodku wizerunek herbu Prabut,
a w otoku nazwê w pe³nym brzmieniu, s³u¿¹cej do znakowania w³asnoci zbiorów Biblioteki.
ROZDZIA£ II
Cele i zadania
§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy w Prabutach.

Biblioteka s³u¿y zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych mieszkañców Gminy i Miasta Prabuty oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§6

§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
a) gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych,
b) udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie oraz prowadzenie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych,
c) prowadzenie dzia³alnoci informacyjno-bibliograficznej,
d) popularyzacja ksi¹¿ki i czytelnictwa,
e) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami spo³ecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa,
f) udzielanie bibliotekom zak³adowym i szpitalnym pomocy fachowej,
g) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
h) prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej i us³ug konserwatorskich.

§1

§8

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej Bibliotek¹, zosta³a utworzona na mocy uchwa³y Rady Miejskiej Prabuty z dnia 23 sierpnia 2002 r. i dzia³a na podstawie:
1) ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.
U. Nr 85, poz. 539),
2) ustawy o samorz¹dzie terytorialnym z dnia 8 marca
1990 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591);
3) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej z dnia 25 padziernika 1991 r. (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 123),
4) niniejszego Statutu.

Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko
Za³¹cznik Nr 1 do
Uchwa³y XLIII/270/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
STATUT

§2
Biblioteka jest Miejsko-Gminn¹ jednostka organizacyjn¹ kultury, dzia³aj¹c¹ w obrêbie krajowej sieci bibliotecznej.
§3
Siedzib¹ Biblioteki jest budynek przy ul. £¹kowej 42 w
Prabutach, a terenem dzia³ania Miasto i Gmina Prabuty.

Rozdzia³ III
Organizacja
§9
1. Bibliotek¹ kieruje Kierownik, który reprezentuje j¹ na
zewn¹trz.
2. Kierownika powo³uje i odwo³uje ze stanowiska Zarz¹d
Miasta i Gminy w trybie art. 15 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej z dnia 25 padziernika 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).
§ 10
W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej. W miarê potrzeby mog¹ byæ zatrudniani
specjalici z ró¿nych dziedzin zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
Biblioteki.
§ 11
Szczegó³ow¹ organizacje Biblioteki oraz zakres dzia³a-

 4899 

Poz. 2532, 2533

nia poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym.
ROZDZIA£ V
Maj¹tek i finanse
§ 12
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach obowi¹zuj¹cych samorz¹dowe instytucje kultury.
2. Biblioteka jest finansowana z bud¿etu Miasta i Gminy,
z dochodów w³asnych i innych róde³.
§ 13
Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹
wed³ug ogólnych zasad okrelonych odrêbnymi przepisami. Dochód z tej dzia³alnoci przeznaczony jest na cele
statutowe Biblioteki.
§ 14
Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzany przez Zarz¹d Miasta i
Gminy.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§ 15
Zmian w Statucie Biblioteki dokonuje Rada Miejska w
Prabutach w trybie okrelonym dla jego nadania.
§ 16
Likwidacja Biblioteki mo¿e nast¹piæ na mocy uchwa³y
Rady Miejskiej, zgodnie z art. 13 ustawy o bibliotekach z
dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539).
Za³¹cznik Nr 1
do Statutu Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
Lokalizacja filii Biblioteki:
Filie:
Nr 1 Obrzynowo
Nr 2 Rodowo

2533

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 17 grudnia 2002 r.
pomiêdzy:
1. Gmin¹ Miasta Rumia reprezentowan¹ przez:
Burmistrza Miasta Rumi  El¿bietê Rogalê-Koñczak
a
1. Komendantem Powiatowym Policji w Wejherowie reprezentowanym przez:
Bogus³awa Guziuka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1, ust. 4 b ustawy z
dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 z pón. zm.) strony zawieraj¹ nastêpuj¹cej treci
porozumienie:
§1
Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie przez
Gminê Rumia wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Policji,
za pracê w godzinach ponadwymiarowych, zwi¹zan¹ z
zapewnieniem przez nich porz¹dku i bezpieczeñstwa w
rodkach komunikacji miejskiej, w rejonie przystanków i
wêz³ów komunikacyjnych a tak¿e przeprowadzeniem
wspólnych z pracownikami Zarz¹du Komunikacji Miejskiej
w Gdyni, kontroli w rodkach komunikacji miejskiej, na
terenie miasta Rumi.
§2
1. Gmina Miasta Rumi przeznacza w 2003 r. na dofinansowanie wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji, pe³ni¹cych czynnoci wymienione w § 1, kwotê 12.000,00 z³.
2. Przekazywanie rodków nastêpowaæ bêdzie w 12 ratach miesiêcznych, po 1.000,00 z³ ka¿da, do dnia 10go ka¿dego miesi¹ca, na konto BIG Bank III oddzia³ w
Gdañsku Nr 52116022020000000061900806, po
uprzednim potwierdzeniu wykonania zadañ okrelonych w § 1 porozumienia, przez Zarz¹d Komunikacji
Miejskiej.
§3
Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia
2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§4
Do bie¿¹cego utrzymania kontaktów i oceny prawid³owoci wykonania porozumienia, upowa¿nieni s¹:
 Ryszard ¯uralski  Komendant Komisariatu Policji w
Rumi,
 Janusz Piechowiak  Naczelnik Wydzia³u Kontroli Biletów i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
§5
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§6
Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Gmina Miejska Rumi
Burmistrz
E. Rogala-Koñczak

Komendant Powiatowy
Policji w Wejherowie
B. Guziuk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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