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2570
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/293B/534/W/OGD/2002/MS
W dniu 8 padziernika 2002 r. na wniosek Przedsiêbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzib¹ w Cz³uchowie,
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ
przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 20 padziernika 1998 r. Nr WCC/293/
534/U/OT1/98/AR, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 14 stycznia
2000 r. Nr WCC/293A/534/W/3/2000/J¯ udzielono Przedsiêbiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. z siedzib¹ w Cz³uchowie koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do 31
padziernika 2008 r.
W dniu 9 wrzenia 2002 r. do Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, wp³yn¹³
wniosek Przedsiêbiorstwa o zmianê przedmiotu i zakresu dzia³alnoci okrelonego w ww. koncesji w zwi¹zku ze
zmian¹ zainstalowanej mocy cieplnej w kot³owni rejonowej KR-1, zmian¹ liczby eksploatowanych róde³ ciep³a
oraz wniosek o doprecyzowanie nazwy stosowanego
paliwa w piêciu ród³ach ciep³a. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ zwiêkszenie zainstalowanej mocy w kot³owni rejonowej KR-1 nast¹pi³o w
wyniku przekazaniem do eksploatacji w kwietniu 2001 r.
kot³a WRp  12, zakupionego przez Urz¹d Miejski w Cz³uchowie. Natomiast zmiana liczby eksploatowanych róde³ ciep³a zwi¹zana jest z wy³¹czeniem z eksploatacji kot³owni lokalnej o mocy zainstalowanej 0,06 MWt, po³o¿onej w Cz³uchowie, przy ulicy Zamkowej 5 i przy³¹czeniem
odbiorców zaopatrywanych w ciep³o z tego ród³a do
grupowego wêz³a cieplnego, zlokalizowanego przy ulicy
Zamkowej 2. Z kolei doprecyzowanie nazwy stosowanego paliwa, wnioskowane przez Przedsiêbiorstwo wynika
z faktu, i¿ w decyzji wydanej przez Prezesa URE w dniu 20
padziernika 1998 r. Nr WCC/293/534/U/OT1/98/AR udzielaj¹cej koncesji na wytwarzanie ciep³a okrelono, i¿ stosowanym paliwem w przypadku omiu kot³owni jest paliwo sta³e (wêgiel kamienny). Z dokumentów posiadanych
przez Prezesa URE, a zgromadzonych podczas postêpowañ administracyjnych o zatwierdzenie kolejnych taryf
dla ciep³a wynika, i¿ rzeczywicie stosowanym paliwem
jest paliwo sta³e w postaci mia³u wêgla kamiennego, a
nie w postaci wêgla kamiennego.
Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, ¿e powy¿sze pismo Strony stanowi uzasadniony wniosek o zmianê decyzji Prezesa URE Decyzj¹ z dnia 20 padziernika
1998 r. Nr WCC/293/534/U/OT1/98/AR, zmienionej decyzj¹ z dnia 14 stycznia 2000 r. Nr WCC/293A/534/W/3/2000/
J¯, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹

decyzjê z dnia 20 padziernika 1998 r. Nr WCC/293/534/
U/OT1/98/AR, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 14 stycznia 2000 r.
Nr WCC/293A/534/W/3/2000/J¯.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 8 padziernika 2002 r.

2571
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/943B/1424/W/OGD/2002/JK
W dniu 9 padziernika 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy  Komfort Office Sp. z o. o. z siedzib¹ w Gdyni, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ
przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 6 grudnia 2000 r. Nr WCC/943/1424/N/
3/2000/RW, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Nr WCC/943A/1424/W/3/2001/RW, udzielono Komfort Office Sp. z o. o. z siedzib¹ w Gdyni, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do 15 grudnia 2010 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot
i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 16 lutego 2002 r. (znak: L.dz. 3B/20.02/
02/RC), uzupe³nionym pismami z dnia 26 marca 2002 r.
(znak: L.dz. 3B/20.02/02/RC), 16 kwietnia 2002 r. znak:
(L.dz. 1B/17.04/02/RC), 20 wrzenia 2002 r. (znak: L.dz.
2B/20.09/02/RC) Koncesjonariusz wniós³ o zmianê ww.
decyzji w zwi¹zku z rozszerzeniem dzia³alnoci o kolejne
ród³o ciep³a, w którym prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza w zakresie wytwarzania ciep³a.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 ) w zwi¹zku z art.
30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 6
grudnia 2000 r. Nr WCC/943/1424/N/3/2000/RW, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 24 sierpnia 2001 r. Nr WCC/943A/1424/
W/3/2001/RW.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 9 padziernika 2002 r.
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2572
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/280A/1310/W/5/OGD/2002/KK
W dniu 21 padziernika 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy  Zak³ady Porcelany Sto³owej LUBIANA Spó³ka
akcyjna z siedzib¹ w £ubianie k/Kocierzyny, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i
zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 12 padziernika 1998 r. Nr WCC/280/
1310/U/3/98/ZJ, udzielono Zak³adom Porcelany Sto³owej
LUBIANA Spó³ka akcyjna z siedzib¹ w £ubianie k/Kocierzyny, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do 31
padziernika 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie
nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 12 wrzenia 2002 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ mocy
zainstalowanej ród³a dokonan¹ w czasie realizacji jego
modernizacji. Moc zainstalowana ród³a wynosi aktualnie 7,2 MWt.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹
decyzjê z dnia z dnia 12 padziernika 1998 r. Nr WCC/280/
1310/U/3/98/ZJ.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 21 padziernika 2002 r.

2573
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/963A/1608/W/OGD/2002/AR
oraz
Nr PCC/966A/1608/W/OGD/2002/AR
W dniu 24 padziernika 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy  Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia Spó³ka Akcyjna
z siedzib¹ w Gdyni, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza, okrelony w koncesjach na wytwarzanie
oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzjami z dnia 24 stycznia 2001 r. Nr WCC/963/1608/
N/3/2001/ZJ oraz Nr PCC/966/1608/W/3/2001/ZJ udzielono Spó³ce Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia S. A.z siedzib¹ w Gdyni, koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i
dystrybucjê ciep³a na okres do 31 stycznia 2011 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 ww. decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Pismem z dnia 16 wrzenia 2002 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmniejszeniem
liczby i ³¹cznej mocy zainstalowanej eksploatowanych
róde³ ciep³a, przy wykorzystaniu których prowadzona jest
dzia³alnoæ gospodarcza w zakresie wytwarzania ciep³a
oraz z uwagi na wybudowanie i przyjêcie do eksploatacji
nowej sieci ciep³owniczej wodnej, wykorzystywanej do
prowadzenia dzia³alnoci zarobkowej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ powy¿sze zmiany maj¹ na
celu obni¿enie kosztów dzia³alnoci przedsiêbiorstwa w
dziedzinie zaopatrzenia w ciep³o.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje
decyzje z dnia 24 stycznia 2001 r. Nr WCC/963/1608/N/3/
2001/ZJ oraz Nr PCC/966/1608/W/3/2001/ZJ.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 24 padziernika 2002 r.

2574
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/596B/423/W/OGD/2002/CW
W dniu 29 padziernika 2002 r. na wniosek Zak³adu
Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Kartuzach, Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 12 listopada 1998 r. Nr WCC/596/423/U/
OT1/98/AR, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 24 wrzenia 2001 r.
Nr WCC/596A/423/W/3/2001/BK udzielono Zak³adowi
Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Kartuzach, koncesji na
wytwarzanie ciep³a na okres do 30 listopada 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji Przedmiot i
zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 9 wrzenia Zak³ad Energetyki Cieplnej
SPEC-PEC Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z
siedzib¹ w Kartuzach, wnios³a o zmianê wy¿ej wymienionej decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ wielkoci zainstalowanej mocy cieplnej w niektórych ród³ach ciep³a, a w
konsekwencji w skali ca³ego Przedsiêbiorstwa, w wyniku
realizacji zadañ inwestycyjnych polegaj¹cych na modernizacji róde³ ciep³a. Modernizacja polega³a miêdzy innymi na wycofaniu z eksploatacji i likwidacji kot³ów o niskiej sprawnoci wytwarzania i zainstalowaniu w ich miejsce kot³ów o wy¿szej sprawnoci wytwarzania, wyposa¿onych ponadto w urz¹dzenia do ograniczenia emisji
zanieczyszczeñ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹
decyzjê z dnia 12 listopada 1998 r. Nr WCC/596/423/U/
OT1/98/AR, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 24 wrzenia 2001 r.
Nr WCC/596A/423/W/3/2001/BK.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 29 padziernika 2002 r.

2575
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/2317-A/4873/13/2001/2002/I/JG
z dnia 2 grudnia 2002 r.
Do Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹ w Gdañsku wp³yn¹³ wniosek
THERMINVEST Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2001 r. Nr OGD  820/2317-A/12/
2001/I/MS, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a  z ustalonego pierwotnie terminu ich obowi¹zywania do dnia 30 listopada
2002 r.  na dzieñ 31 maja 2003 r.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 19 listopada 2001 r. Nr OGD  820/2317A/12/2001/I/MS Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ przedsiêbiorcy: THERMINVEST Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Gdañsku taryfê dla ciep³a na okres do dnia
30 listopada 2002 r.
Pismem z dnia 13 listopada 2002 r. uzupe³nionym pismami z dnia 20 listopada 2002 r. oraz z dnia 29 listopada
2002 r. Przedsiêbiorstwo wnios³o o zmianê ww. decyzji
w zwi¹zku z przed³u¿eniem terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 31 maja 2003 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia 2 grudnia
2002 r. Nr OGD-820/2317-A/4873/13/2001/2002/I/JG swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 19 listopada 2001 r. Nr OGD
 820/2317-A/12/2001/I/MS, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej ww. decyzj¹, do dnia 31 maja 2003 r.
Pozwoli to na dalsze stosowanie zatwierdzonych stawek
op³at celem opracowania kolejnej (drugiej) taryfy dla ciep³a na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych

przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy, tj. w roku 2002,
stosownie do § 12 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053).
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

2576
UCHWA£A Nr I/4/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 15 listopada 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.
W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz.775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 719, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. 62, poz. 718) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Statut Miasta Chojnice.
2. Statut Miasta Chojnice stanowi za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc Statut Miasta Chojnice uchwalony Uchwa³¹
Nr XXV/251/96 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30
grudnia 1996 r. z pón. zm., którego tekst jednolity zosta³
og³oszony w Dzienniku Urzêdowym Województwa Bydgoskiego z 1996 r. Nr 65, poz. 259.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§4
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr I/4/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 15 listopada 2002 r.
STATUT MIASTA CHOJNICE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Miecie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miejsk¹ Chojnice.
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Chojnicach.
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej w Chojnicach.
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miej-skiej w Chojnicach.,
5) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta Chojnice, bêd¹cego or-ganem wykonawczym Miasta,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Miasta Chojnice.
7) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski,
8) Przewodnicz¹cym Rady  nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Chojnicach lub Zastêpcê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Chojnicach
wykonuj¹cego obowi¹zki Przewodnicz¹cego w sytuacjach opisanych w Statucie.
§2
Statut Miasta okrela:
1) ustrój Miasta,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Miasta oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i komisji
Rady,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady,
5) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji oraz korzystania z nich.
Rozdzia³ II
Miasto Chojnice
§3
1. Gmina Miejska jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Miasta Chojnice, z mocy ustawy o samorz¹dzie
gminnym, stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹,
realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³
w referendum oraz poprzez swe organy.
3. Mapa Miasta oraz opis jego granic stanowi¹ za³¹cznik
nr 1 do statutu Miasta.
§4
1. W Miecie jednostkami pomocniczymi s¹ samorz¹dy
osiedli.
2. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Miasta.
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§5

1. W celu wykonywania swych zadañ Miasto tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
1. Herbem Miasta jest w polu srebrnym czarna g³owa tura
ze z³otymi rogami i z³otym piercieniem w nozdrzach,
miêdzy rogami czerwona ró¿a na zielonej ³odydze, ³odyga z dwoma zielonymi listkami. Wzór herbu okrela
za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Barwami Miasta s¹ czarny, z³oty, srebrny, które stanowi¹ sk³adniki flagi Miasta.
3. Flag¹ Miasta jest prostok¹t o proporcjach cian 8:5
podzielony na trzy równe poziome pasy o barwach od
góry: czarnej, z³otej, srebrnej.
4. Wzór flagi Miasta okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
5. Zasady u¿ywania herbu i barw Miasta oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7
Siedzib¹ organów Gminy Miejskiej s¹ Chojnice.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Miasta
§8
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Miasta a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Miasta,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej
jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§9
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
 obszar,
 granice,
 siedzibê w³adz,
 nazwê jednostki pomocniczej.
§ 10
1. Jednostki pomocnicze Miasta prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Miasta.
2. Jednostki pomocnicze Miasta gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji.
3. Rada uchwala corocznie wysokoæ rodków do dyspozycji jednostki pomocniczej.
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4. O przeznaczeniu rodków jednostki pomocniczej o których mowa w ust. 2 decyduj¹ organy uchwa³odawcze
tych jednostek.
§ 11
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Miasta, który przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Miasta na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 13
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Miecie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21 radnych.
§ 14
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Burmistrza wykonuj¹cego jej uchwa³y.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 15
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy Rady oraz dwóch Zastêpców Przewodnicz¹cego Rady,
2) Komisja Rewizyjna,
3) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
4) komisje dorane do okrelonych zadañ.
§ 16
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu i Rynku Pracy,
3) Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
rodowiska,
4) ds. Spo³ecznych,
5) Edukacji, Kultury i Sportu,
6) Rada Samorz¹dów Osiedlowych przy Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w Chojnicach  w sk³ad Rady
wchodz¹ Przewodnicz¹cy Samorz¹dów Osiedlowych. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e powo³aæ radnego, który pe³ni³ bêdzie funkcjê koordynatora tej Rady.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady i dwóch Zastêpców
Przewodnicz¹cego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
§ 18
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady, w szczególnoci:
 zwo³uje sesje Rady,
 przewodniczy obradom,
 sprawuje policjê sesyjn¹,
 kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
 podpisuje uchwa³y rady,
 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 19
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego Rady lub Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej
najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy Rady, oprócz uprawnieñ przewidzianych w § 18 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy
Rady, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
§ 21
Do obowi¹zków Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub
Statut dla Przewodnicz¹cego Rady w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego Rady.
§ 22
Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wyznaczaæ do wykonywania swoich zadañ Zastêpcê Przewodnicz¹cego Rady. W
przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady i nie
wyznaczenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady zadania
Przewodnicz¹cego Rady wykonuje najstarszy wiekiem
Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady.
§ 23
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego Rady oraz Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Rady, § 20 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy Rady oraz Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji
Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 25
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady,
wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu.
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Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady
I. Sesje Rady
§ 26

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) wnioski i deklaracje  zawieraj¹ce zobowi¹zanie do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieñ, wniosków i deklaracji, owiadczeñ i
apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb
zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 27
1. Rada odbywa sesje z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do
wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.
2. Plan pracy Rady przyjmuje Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
II. Przygotowanie sesji
§ 28
1.
2.
1)
2)
3)
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
Przygotowanie sesji obejmuje:
ustalenie porz¹dku obrad,
ustalenie czasu i miejsca obrad,
zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady w sytuacjach okrelonych w Statucie.
O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesji Rady powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych
lub w inny skuteczny sposób.
Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ustêpie 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu
sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o
odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku obrad
Sesji Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty tj. poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu oraz na stronie
internetowej Miasta.
W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, a szczególnie
dotycz¹cych zagro¿enia ¿ycia, zdrowia, bezpieczeñstwa
obywateli, nara¿enia Miasta na znaczne straty lub na-
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ruszenia innych, istotnych interesów Miasta, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwo³aæ sesjê z pominiêciem obowi¹zków wskazanych w § 28 ust. 4 Statutu. W takim
przypadku zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Radzie
szczegó³owego uzasadnienia zastosowania tego trybu.
§ 29
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Sekretarz i Skarbnik Miasta.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
pracownicy Urzêdu zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych dyrektorzy wydzia³ów Urzêdu oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
§ 30
Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i
odbyciu sesji.
§ 31
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 32
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 33
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 34
Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 35
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego powo³uje sporód
radnych Sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie
listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o
podobnym charakterze.
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1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram (kolejny numer sesji) sesjê Rady Miejskiej w Chojnicach.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad; w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 33 ust. 2.

2. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Miasta, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
3. Zapytania sk³adane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa,
pytany udziela odpowiedzi pisemnej. § 40 ust. 5, 6 i 7
stosuje siê odpowiednio.

§ 37

§ 42

§ 36

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 38
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) powo³anie Sekretarza i Komisji Wnioskowej,
3) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
4) sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzêdu w okresie
miêdzysesyjnym,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania,
7) przed³o¿enie przez przewodnicz¹cych komisji wniosków i opinii podjêtych w okresie miêdzy sesjami,
8) informacja o realizacji uchwa³ i wniosków podjêtych
na poprzedniej Sesji,
9) ustosunkowanie siê do wniosków komisji,
10) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
11) wolne wnioski i owiadczenia klubowe.
§ 39
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 38 pkt 4 sk³ada Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Sprawozdania komisji sk³adaj¹ przewodnicz¹cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 40
1. Interpelacje i zapytania kierowane s¹ do Burmistrza.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada radny w formie ustnej lub pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, Przewodnicz¹cy
Rady niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje 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 Burmistrza.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na najbli¿szej sesji Rady,
w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 41
1. Zapytania sk³adaj¹ radni.

1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu 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.
§ 43
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do rzeczy, nastêpnie do
porz¹dku, a gdy przywo³ania nie odnios³y skutku mo¿e
odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu
w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 44
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 45
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zamkniêcia i zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad,
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 g³osowania bez dyskusji,
 reasumpcji g³osowania,
 sprawdzenia listy obecnoci,
 zarz¹dzenia g³osowania imiennego,
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje niezw³ocznie pod g³osowanie.
§ 46
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego po uprzednim jego zawiadomieniu.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 47
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Burmistrzowi
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 o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 48
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam (kolejny numer sesji) sesjê Rady Miejskiej w Chojnicach.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 49
1. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 50
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 51
1. Pracownik Urzêdu, wyznaczony przez Burmistrza w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u z
obrad tej sesji.
§ 52
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego Rady i
protokolanta,
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b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów
niewa¿nych,
h) podpis Przewodnicz¹cego Rady, osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³ oraz Sekretarza Sesji.
§ 53
1. W okresie miêdzy sesjami lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, 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 zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e przyj¹æ protokó³ z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 54
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty projektów
uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
2. Protokó³ z ostatniej sesji nie podlega zatwierdzeniu, a
zgodnoæ jego treci z przebiegiem obrad zatwierdza
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i Sekretarz Sesji.
§ 55
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
III. Uchwa³y
§ 56
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 26 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w § 26 ust. 2
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 57
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Burmistrzowi,
komisjom Rady, przewodnicz¹cym klubów radnych,
Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej i grupie co najmniej
5 radnych, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2576

 4942 

6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y.
§ 58
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 59
Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
§ 60
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 61
1. Pracownik Biura Rady ewidencjonuje orygina³y uchwa³
w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami z
sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
IV. Procedura g³osowania
§ 62
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 63
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki
z zastrze¿eniem ust. 5.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady, przelicza oddane g³osy za, przeciw i
wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c 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 Rady mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.
5. Na wniosek radnego poparty przez co najmniej 5 radnych Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza g³osowanie imienne.
§ 64
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, a
samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady
Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie
przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 65
1. Przewodnicz¹cy Rady przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego 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. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków
jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy Rady przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 66
1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie
uchwa³y, w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad
wnioskiem o odrzucenie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 65 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza g³osowanie w ostatniej
kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek przyjêtych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 67
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê
do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 68
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
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¿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 uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za 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.
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VI. Radni
§ 76

1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
3. Wysokoæ diet oraz tryb ich wyp³acania okrela Rada
Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 77
Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Miasta w siedzibie Urzêdu w sprawach dotycz¹cych Miasta i jej mieszkañców, po uprzednim uzgodnieniu warunków i trybu z Przewodnicz¹cym Rady.

V. Komisje Rady

§ 78

§ 69

1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Wniosek w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e oka¿e siê to niemo¿liwe.

1. Regulamin i przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji stanowi za³¹cznik
nr 4 do niniejszego Statutu.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.
§ 70
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 71
1. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy
Rady lub Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady, koordynuj¹cy pracê komisji mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 72
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 73
Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
§ 74
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych przedstawiaj¹ na sesji
Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji powo³anych przez Radê.
§ 75
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.

§ 79
1. W przypadku wniosku pracodawcy 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 uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 80
1. Przewodnicz¹cy Rady wystawia radnym dokument, w
którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
I. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 81
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 82
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
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§ 83
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
II. Zasady kontroli
§ 84
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 85
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 86
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 87
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 88
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.

3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 89
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 84 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
III. Tryb kontroli
§ 90
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 91
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 92
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do
obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
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3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 93
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
IV. Protoko³y kontroli
§ 94
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 95
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany 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 Rewizyjnej.
§ 96
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 97
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
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V. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 98
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 stycznia ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 99
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Miasta za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
VI. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 100
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 101
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
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§ 102
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§ 108
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 103

§ 109

1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i
ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

§ 104
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 105
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów Miasta w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli
lub inne organy kontroli.
Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 106
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 107
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej trzech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 110
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 111
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 112
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i
opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 113
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w
zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ VIII
Organizacja i tryb pracy organu wykonawczego
§ 114
1. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz.
2. Burmistrz powo³uje jednego lub dwóch Zastêpców
Burmistrza.
§ 115
Burmistrz jest wybierany w wyborach bezporednich
w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.
Nr 113 ze zm.).
§ 116
1. Do zadañ Burmistrza nale¿y:
1) organizowanie pracy Urzêdu,
2) reprezentowanie Urzêdu na zewn¹trz.
2. Organizowanie pracy Urzêdu obejmuje:
1) przygotowanie wszystkich spraw, które wymagaj¹
uchwalenia przez Radê,
2) wykonywanie bud¿etu Miasta i innych uchwa³ Rady,
3) kierowanie Urzêdem, sprawowanie nadzoru nad pracownikami Urzêdu i kierownikami podleg³ych jednostek organizacyjnych.
3. Reprezentowanie Urzêdu na zewn¹trz obejmuje:
1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Miasta, w tym wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
2) utrzymywanie kontaktów z jednostkami samorz¹du
terytorialnego, organami pañstwowymi, instytucjami pozarz¹dowymi, instytucjami Unii Europejskiej
itp.
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Do obowi¹zków Zastêpców Burmistrza nale¿y podejmowanie czynnoci okrelonych w § 116 na podstawie
pisemnego upowa¿nienia udzielonego przez Burmistrza.
§ 118
Burmistrz wykonuje swoje zadania za pomoc¹ Urzêdu
oraz samorz¹dowych jednostek organizacyjnych.
§ 119
Burmistrz podejmuje rozstrzygniêcia w formie zarz¹dzeñ.
§ 120
1. Owiadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarz¹du maj¹tkiem sk³ada Burmistrz.
2. Burmistrz jest upowa¿niony do sk³adania jednoosobowo owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci Miasta.
3. Zastêpca Burmistrza sk³ada owiadczenia woli w imieniu Miasta zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
4. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upowa¿nionej. Skarbnik Miasta mo¿e odmówiæ kontrasygnaty, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia
przez zwierzchnika wykonuje czynnoci, zawiadamiaj¹c równoczenie o odmowie kontrasygnaty Radê Miejsk¹ i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, pozostaj¹cych w strukturze Miasta, sk³adaj¹ w imieniu Miasta jednoosobowo
owiadczenie woli w zakresie udzielonego im przez
Burmistrza pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem
tych jednostek.
Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Urzêdu
§ 121
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) rejestry wniosków i opinii komisji rady,
4) rejestry uchwa³ Rady i zarz¹dzeñ Burmistrza,
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem.
§ 122
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania rady i komisji udostêpnia siê w Biurze Rady a dokumenty z zakresu dzia³ania
Burmistrza udostêpnia siê w Wydziale Organizacyjnym
Urzêdu, w dniach pracy Urzêdu, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty wymienione w § 121 ust. 1 s¹ równie¿ dostêpne w sieci informatycznej Urzêdu oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 123
1. Z dokumentów wymienionych w § 121 ust. 1 obywa-
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tele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelanych w ust. 1 mo¿e siê
odbyæ wy³¹cznie w Urzêdzie i w asycie pracownika
urzêdu.
§ 124
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 121 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 wynosi:
1) za uwierzytelnienie notatki  1 z³ za ka¿d¹ stronê,
2) za uwierzytelnienie fotografii  1 z³,
3) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej  0,40 z³ za
stronê.
§ 125
Uprawnienia okrelone w § 121-124 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê lub Komisjê o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
Rozdzia³ X
Pracownicy samorz¹dowi
§ 126
Pracownikami samorz¹dowymi s¹ pracownicy zatrudnieni w:
1) Urzêdzie,
2) Jednostkach pomocniczych i innych okrelonych
ustawami jednostkach organizacyjnych Miasta.
§ 127
Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Burmistrz.
§ 128
1. W Urzêdzie na podstawie powo³ania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:
 Zastêpca Burmistrza,
 Sekretarz Miasta,
 Skarbnik Miasta.
2. Na postawie mianowania mog¹ byæ zatrudnieni:
 Dyrektorzy wydzia³ów Urzêdu,
 Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta (Stra¿y Miejskiej, Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej)
3. Pozostali pracownicy Urzêdu i jednostek organizacyjnych Miasta zatrudnieni s¹ na podstawie umowy o pracê.
§ 129
Czynnoci z zakresu prawa pracy z Burmistrzem dokonuje w formie uchwa³y Rada Miejska lub w zakresie przez
ni¹ ustalonym w odrêbnej uchwale Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej.
§ 130
Czynnoci z zakresu prawa pracy z Zastêpc¹ Burmistrza Miasta i pozosta³ymi pracownikami zatrudnionymi
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w Urzêdzie oraz kierownikami samorz¹dowych jednostek
organizacyjnych dokonuje Burmistrz.
§ 131
Mianowani pracownicy samorz¹dowi podlegaj¹ okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Zasady dokonywania
ocen kwalifikacyjnych stanowi¹ za³¹cznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miasta.
Rozdzia³ XI
Przepisy koñcowe
§ 132
W sprawach nie uregulowanych w Statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym i
ustawy o pracownikach samorz¹dowych.
§ 133
1. Zmiana Statutu nastêpuje w formie przewidzianej dla
jego przyjêcia.
2. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego,
w tym Statutu Miasta, okrela ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718).

§9
Przez obs³ugê administracyjn¹ rozumie siê:
 wysy³anie zawiadomieñ na posiedzenie wraz z porz¹dkiem obrad,
 protoko³owanie,
 przekazywanie wniosków za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady do w³aciwych osób lub jednostek.
§ 10
Terminy posiedzeñ Komisji ustalane s¹ z takim wyprzedzeniem, aby Urz¹d móg³ we w³aciwy sposób zabezpieczyæ obs³ugê administracyjn¹ posiedzenia.
§ 11
Obrady Komisji s¹ wi¹¿¹ce przy obecnoci co najmniej
po³owy jej sk³adu. Ka¿de posiedzenie Komisji koñczy siê
opini¹ lub wnioskami przyjêtymi zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. O wykonaniu wniosków Burmistrz powiadamia za
porednictwem Przewodnicz¹cego Rady.
§ 12
Radnym przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y wiadczonych na zasadach okrelonych przez radê w
odrêbnej uchwale.
§ 13

Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Miasta
REGULAMIN KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
§1
Komisje Rady Miejskiej s¹ uprawnione do opiniowania wszystkich spraw, które s¹ przedmiotem obrad Rady
Miejskiej, jak równie¿ spraw, przekazanych pod obrady
Komisji w wyniku interpelacji radnego po przeg³osowaniu skierowania.
§2
Komisja mo¿e opiniowaæ sprawy nie le¿¹ce w kompetencji Rady Miejskiej, a dotycz¹ce dzia³alnoci Burmistrza,
z zakresu administracji publicznej lub zakresu zadañ zleconych po otrzymaniu wniosku.
§3
Komisje posiadaj¹ inicjatywê uchwa³odawcz¹.
§4
Komisje mog¹ organizowaæ posiedzenia tematyczne.
§5
Komisje dzia³aj¹ w sk³adzie co najmniej 3 osobowym,
tj. przewodnicz¹cy, jego zastêpca oraz cz³onek.
§6
Kandydata na Przewodnicz¹cego i jego zastêpcê wybieraj¹ radni ze swego grona.
§7
Wybór przewodnicz¹cego i zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji zatwierdza siê w drodze uchwa³y.
§8
Obs³ugê administracyjn¹ posiedzeñ Komisji wykonuje
pracownik Biura Rady.

Stanowisko Komisji przedstawia jej Przewodnicz¹cy lub
jego zastêpca, informuj¹c o sprawach nie uzgodnionych.
§ 14
Komisja jest uprawniona do wizytowania obiektów oraz
kontrolowania jednostek organizacyjnych, je¿eli przedmiotem jej opinii s¹ sprawy dotycz¹ce dzia³alnoci tych
jednostek.
§ 15
Zakres przedmiotowy Komisji obejmuje:
I. Komisja Bud¿etu i Rynku Pracy.
1. Opiniowanie projektu i zmian bud¿etu.
2. Rozpatrywanie sprawozdañ okresowych z wykonania bud¿etu.
3. Opiniowanie programów gospodarczych.
4. Opiniowanie spraw nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych.
5. Opiniowanie dochodów i wydatków bud¿etowych.
6. Opiniowanie spraw wydzier¿awiania lub najmu nieruchomoci gruntowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lat.
7. Opiniowanie spraw dotycz¹cych zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów.
8. Okrelanie i tworzenie mechanizmów promocji miasta.
9. Opiniowanie w sprawach przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej.
10. Wspó³praca z Komisj¹ Rewizyjn¹.
11. Wyra¿anie opinii i wspó³praca z innymi Komisjami
w sprawach dotycz¹cych op³at i podatków lokalnych, budownictwa mieszkaniowego, szkolnictwa,
owiaty, wychowania i opieki zdrowotnej.
12. Inspirowanie metod rozwi¹zywania problemów
bezrobocia.
II. Komisja ds. Spo³ecznych.
1. Opiniowanie projektów bud¿etu i sprawozdañ z jego
realizacji w przedmiotowym zakresie dzia³ania Komisji.
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2. Monitorowanie, opiniowanie oraz nadzór nad realizacj¹ Narodowego Programu Zdrowia na poziomie
lokalnym, ze szczególnym uwzglêdnieniem realizacji
programów profilaktycznych oraz promuj¹cych zdrowy, aktywny styl ¿ycia mieszkañców.
3. Analizowanie oraz opiniowanie rozwi¹zañ organizacyjnych oraz spraw w zakresie funkcjonowania placówek s³u¿by zdrowia, opieki spo³ecznej i ¿³obka.
4. Monitorowanie i ocena dostêpnoci i jakoci wiadczeñ medycznych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.
5. Inicjowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do w³¹czenia miasta Chojnice do realizacji projektu Zdrowe Miasto.
6. Monitorowanie, opiniowanie oraz nadzór nad przekszta³ceniem orodka profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w Miejskie Centrum Zdrowia
Publicznego.
7. Opiniowanie oraz cis³a wspó³praca z innymi Komisjami w sprawach dotycz¹cych rodziny, tj. op³at i podatków lokalnych, budownictwa mieszkaniowego,
szkolnictwa, owiaty, wychowania i nauczania.
8. Dzia³ania na rzecz wypracowania zasad miejskiej polityki prorodzinnej, ze szczególnym uwzglêdnieniem
wzmocnienia roli i funkcji rodziny, zapobiegania i sygnalizowania istnienia patologii spo³ecznej, ubóstwa,
wykluczenia spo³ecznego oraz niepokoj¹cych zmian
w rodowisku ¿ycia mieszkañców.
9. Wspó³praca przy tworzeniu, opiniowanie oraz ocena
realizacji gminnego programu rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
10. Inicjowanie tworzenia oraz monitorowanie i opiniowanie funkcjonowania wietlic profilaktycznych, rodowiskowych, terapeutycznych ze szczególnym uwzglêdnieniem pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ dotkniêt¹
patologi¹ spo³eczn¹.
11. Opiniowanie oraz monitorowanie spraw dotycz¹cych
opieki spo³ecznej.
12. Opiniowanie oraz wnioskowanie kierunków rozwoju
i poprawy bezpieczeñstwa mieszkañców, ze szczególnym uwzglêdnieniem patologii spo³ecznych.
13. Opiniowanie uchwa³ w sprawie wprowadzania zakazu spo¿ywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych.
14. Ocenia bezpieczeñstwo od zagro¿eñ zwi¹zanych z ruchem drogowym i wnioskuje kierunki dzia³añ dotycz¹cych stanu nawierzchni, owietlenia, oznakowania dróg, organizacji ruchu w miecie oraz zwiêkszania liczby miejsc parkingowych.
15. Wspiera wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu realizacjê
budowy obwodnicy w celu wyeliminowania ruchu
tranzytowego z centrum miasta.
16. Ocenia i opiniuje integracjê dzia³añ Stra¿y Miejskiej,
Komendy Powiatowej Policji, Stra¿y Po¿arnej, pogotowia ratunkowego i obrony cywilnej w zakresie reagowania na zagro¿enia i wnioskuje kierunki usprawnienia ich roli.
17. Ocenia i wnioskuje kierunki dzia³añ w zakresie szeroko pojêtej prewencji i profilaktyki w zwalczaniu wszelkich patologii a zw³aszcza alkoholizmu, narkomanii,
przemocy w rodzinie, bezpieczeñstwa w szko³ach.
Wspó³dzia³a w tym zakresie z organizacjami pozarz¹dowymi i instytucjami, mediami, organizacjami kocielnymi i samorz¹dami mieszkañców.
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III. Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony rodowiska.
1. Wyra¿a opiniê w sprawach miejskich dróg, ulic, placów, komunikacji miejskiej, w sprawach wodoci¹gów, w sprawach kanalizacji, usuwania nieczystoci, energii cieplnej, energetycznej i owietlenia
miasta.
2. Opiniuje wydatki bud¿etowe i dochody zwi¹zane z
jej dzia³alnoci¹.
3. Wspó³pracuje ze Spó³kami gminnymi  Miejskimi
Wodoci¹gami, Miejskim Zak³adem Energetyki
Cieplnej, Miejskim Zak³adem Komunikacji, Zak³adem Gospodarki Mieszkaniowej, Chojnickim Towarzystwem Budownictwa Mieszkaniowego i Parkiem
Wodnym.
4. Podejmuje ocenê dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska.
5. Propagowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
6. Planowanie inwestycji i opiniowanie dzia³añ i zamierzeñ w dziedzinie gospodarowania wodami
opadowymi.
7. Okrelanie kierunków rozwoju i opiniowanie inwestycji zwi¹zanych z wykorzystaniem b¹d utylizacj¹ odpadów.
8. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9. Wspó³praca ze Stowarzyszeniem W³acicieli Nieruchomoci i organizacjami ekologicznymi.
10. Ocena dzia³añ administratorów cmentarzy.
11. Ocena dzia³añ targowisk i hal.
12. Ocena dzia³añ zarz¹dów i administratorów nieruchomoci.
13. Opiniowanie (pod wzglêdem merytorycznym)
spraw nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci
gruntowych gminy.
14. Opiniowanie (pod wzglêdem merytorycznym) sprawa dotycz¹cych dzier¿awy lub najmu nieruchomoci gruntowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
IV. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.
1. Opiniuje sprawy dotycz¹ce funkcjonowania przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina jest organem prowadz¹cym.
2. Opiniuje harmonogram prac remontowych w placówkach podleg³ych gminie.
3. Ocenia, opiniuje i wnioskuje dzia³ania dotycz¹ce bibliotek.
4. Ocenia, opiniuje i wnioskuje w zakresie owiaty zdrowotnej w szko³ach i przedszkolach.
5. Inspiruje dzia³alnoæ spo³eczn¹ i profesjonaln¹ w
dziedzinie owiaty, kultury, sportu i rekreacji, ukierunkowan¹ równie¿ na kontakty z miastami partnerskimi.
6. Ocenia dzia³alnoæ stowarzyszeñ i jednostek zajmuj¹cych siê sportem i masow¹ rekreacj¹ fizyczn¹.
7. Opiniuje stan utrzymania bazy kulturalnej i sportowej.
8. Ocenia i opiniuje dzia³alnoæ placówek kulturalnych
i sportowych.
9. Ocenia jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i
inne organizacje kulturalne i sportowe w zakresie
przyznawania dotacji celowej.
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10. Wspó³pracuje z samorz¹dami szkolnymi, z Samorz¹dami Mieszkañców Osiedli oraz z Powiatowym Urzêdem Pracy.
11. Opiniuje wydatki bud¿etowe dotycz¹ce zakresu dzia³ania Komisji.

2577
UCHWA£A Nr II/20/2002
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Kartuskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271 i nr 200 poz.1688) Rada
Powiatu Kartuskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu Kartuskiego, którego jednolity tekst
stanowi za³¹cznik do uchwa³y nr XXXIII/220/02 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Kartuskiego, § 8 ust. 1
otrzymuje brzmienie:
,,Wewnêtrznymi kolegialnymi organami Rady s¹ komisje sta³e:
1) komisja organizacyjna,
2) komisja rewizyjna,
3) komisja do spraw bud¿etu i gospodarki,
4) komisja do spraw edukacji, kultury, turystyki i sportu,
5) komisja do spraw ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej,
6) komisja do spraw rolnictwa i ochrony rodowiska.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kartuskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Kwidziñski

2578
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIV/350/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 stycznia 2002 r.
Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U.
Nr 142, poz. 1592 oraz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 200
poz. 1688) Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co nastêpuje:

Poz. 2576, 2577, 2578, 2579
§1

W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XLIV/350/2002 Rady
Powiatu Malborskiego z dnia 14 stycznia 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 52:
a) w pkt. 2 liczbê 4 zastêpuje siê liczb¹ 3,
b) w pkt 3 wyrazy i dwóch cz³onków zastêpuje siê
wyrazami i jeden cz³onek.
§2
Pozosta³e postanowienia pozostaj¹ bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Malborskiego
M. Czapla

2579
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie zmian w sk³adach rad powiatów i rad w gminach powy¿ej 20 tysiêcy mieszkañców.
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.
1089) informuje siê, co nastêpuje:
1. W Radzie Powiatu Lêborskiego uchwa³¹ tej Rady Nr I/
2/02 dnia 19 listopada 2002 r. stwierdzono w okrêgu
wyborczym Nr 4 wyganiêcie mandatu radnego Ryszarda Wittke z listy Nr 3  Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy wskutek pisemnego zrzeczenia siê
mandatu, a uchwa³¹ Nr II/8/02 z dnia 02 grudnia 2002
r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce Andrzeja Dziembowskiego z tej samej listy, który w wyborach
uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³
prawa wybieralnoci.
2. W Radzie Powiatu S³upskiego uchwa³¹ tej Rady Nr I/2/
02 dnia 19 listopada 2002 r. stwierdzono w okrêgu wyborczym Nr 2 wyganiêcie mandatu radnego Zdzis³awa Lesieckiego z listy Nr 11  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorz¹dowe wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, a uchwa³¹ Nr II/6/02 z
dnia 28 listopada 2002 r. postanowiono o wst¹pieniu
na jego miejsce Ewy Lewkowicz z tej samej listy, która
w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa wybieralnoci.
3. W Radzie Powiatu S³upskiego uchwa³¹ tej Rady Nr I/3/
02 dnia 19 listopada 2002 r. stwierdzono w okrêgu wyborczym Nr 4 wyganiêcie mandatu radnego Marka
Piotra Mazura z listy Nr 8  Komitet Wyborczy Wyborców Samorz¹dnoæ wskutek pisemnego zrzeczenia
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siê mandatu, a uchwa³¹ Nr II/7/02 z dnia 28 listopada
2002 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce
Mariana Jarz¹bka z tej samej listy, który w wyborach
uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³
prawa wybieralnoci.
4. W Radzie Powiatu Cz³uchowskiego uchwa³¹ tej Rady
Nr I/8/02 dnia 14 listopada 2002 r. stwierdzono w okrêgu wyborczym Nr 1 wyganiêcie mandatu radnego
Zdzis³awa Piskorskiego z listy Nr 10  Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja dla Ziemi Cz³uchowskiej wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, a uchwa³¹ Nr
II/9/02 z dnia 28 listopada 2002 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce W³odzimierza Kucharskiego z
tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
5. W Radzie Miejskiej w S³upsku uchwa³¹ tej Rady Nr I/2/
02 z dnia 19 listopada 2002 r. stwierdzono w okrêgu
wyborczym Nr 4 wyganiêcie mandatu radnego Macieja Kobyliñskiego z listy Nr 3  Sojusz Lewicy Demokratycznej  Unia Pracy wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, a uchwa³¹ Nr II/5/02 z dnia 27 listopada 2002 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce
Krzysztofa Kido z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
6. W Radzie Miejskiej w S³upsku uchwa³¹ tej Rady Nr II/
13/02 z dnia 27 listopada 2002 r. stwierdzono w okrêgu wyborczym Nr 4 wyganiêcie mandatu radnego Andrzeja Obecnego z listy Nr 3  Sojusz Lewicy Demokratycznej  Unia Pracy wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, a uchwa³¹ Nr III/15/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce Krzysztofa Siranta z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
7. W Radzie Miejskiej w Bytowie uchwa³¹ tej Rady Nr I/3/
2002 z dnia 19 listopada 2002 r. stwierdzono w okrêgu
wyborczym Nr 3 wyganiêcie mandatu radnego Sta-s³awa Marmo³owskiego z listy Nr 12  Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALE¯NA INICJATYWA WYBORCZA wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, a uchwa³¹ Nr II/5/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r.
postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce Jacka
¯mudy-Trzebiatowskiego z tej samej listy, który w
wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i
nie utraci³ prawa wybieralnoci.
8. W Radzie Miejskiej w Bytowie uchwa³¹ tej Rady Nr I/
4/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. stwierdzono w okrêgu wyborczym Nr 2 wyganiêcie mandatu radnego
Ludwika Lenca z listy Nr 12  Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALE¯NA INICJATYWA WYBORCZA
wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, a uchwa³¹ Nr II/6/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r.  w zwi¹zku ze
zrzeczeniem siê pierwszeñstwa przy obsadzeniu mandatu przez Micha³a wiontka-Brzeziñskiego  postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce Kazimierza ¯ywickiego z tej samej listy, który w wyborach uzyska³
kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa
wybieralnoci.
9. W Radzie Miejskiej w Bytowie uchwa³¹ tej Rady Nr II/
17/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. stwierdzono w okrê-

10.

11.

12.

13.

14.
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gu wyborczym Nr 1 wyganiêcie mandatu radnego
Jerzego Barzowskiego z listy Nr 8  Komitet Wyborczy Wyborców WSPiS wskutek pisemnego zrzeczenia siê
mandatu, a uchwa³¹ Nr III/18/2002 z dnia 12 grudnia
2002 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce
Janusza Mi¹skowskiego z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utraci³ prawa wybieralnoci.
W Radzie Miejskiej w Bytowie uchwa³¹ tej Rady Nr II/
7/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. stwierdzono w okrêgu
wyborczym Nr 3 wyganiêcie mandatu radnego Henryka Wiczkowskiego z listy Nr 8  Komitet Wyborczy
Wyborców WSPiS wskutek naruszenia zakazu ³¹czenia mandatu radnego z wykonywaniem dzia³alnoci
z wykorzystaniem mienia komunalnego, a uchwa³¹
Nr III/19/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce Andrzeja Sobczaka
z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
W Radzie Miasta i Gminy w Miastku uchwa³¹ tej Rady
Nr 1/IV/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. stwierdzono
w okrêgu wyborczym Nr 1 wyganiêcie mandatu radnego Romana Ramiona z listy Nr 3  Sojusz Lewicy
Demokratycznej  Unia Pracy wskutek pisemnego
zrzeczenia siê mandatu, a uchwa³¹ Nr 14/IV/2002 z
dnia 6 grudnia 2002 r. postanowiono o wst¹pieniu na
jego miejsce Paw³a Biernackiego z tej samej listy, który
w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
W Radzie Miasta i Gminy w Miastku uchwa³¹ tej Rady
Nr 13/IV/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. stwierdzono w
okrêgu wyborczym Nr 3 wyganiêcie mandatu radnego Jerzego Stasiewicza z listy Nr 3  Sojusz Lewicy
Demokratycznej  Unia Pracy wskutek pisemnego
zrzeczenia siê mandatu, a uchwa³¹ Nr 15/IV/2002 z
dnia 6 grudnia 2002 r. postanowiono o wst¹pieniu na
jego miejsce Jana Dembczyñskiego z tej samej listy,
który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
W Radzie Miejskiej w Chojnicach uchwa³¹ tej Rady
Nr I/8/02 z dnia 15 listopada 2002 r. stwierdzono w
okrêgu wyborczym Nr 2 wyganiêcie mandatu radnego Józefa Pokrzywnickiego z listy Nr 3  Koalicyjny
Komitet Wyborczy SLD-UP wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, a uchwa³¹ Nr II/9/02 z dnia 9 grudnia 2002 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce Anny Pr¹dzyñskiej z tej samej listy, która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i
nie utraci³a prawa wybieralnoci.
W Radzie Miejskiej w Chojnicach uchwa³¹ tej Rady
Nr I/8/02 z dnia 15 listopada 2002 r. stwierdzono w
okrêgu wyborczym Nr 3 wyganiêcie mandatu radnego Edwarda Pietrzyka z listy Nr 3  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, a uchwa³¹ Nr II/9/02 z dnia 9 grudnia
2002 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce
Ryszarda Rodziewicza z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utraci³ prawa wybieralnoci.
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15. W Radzie Miejskiej w Chojnicach uchwa³¹ tej Rady
Nr I/3/02 z dnia 15 listopada 2002 r. stwierdzono w
okrêgu wyborczym Nr 4 wyganiêcie mandatu radnego Arseniusza Finstera z listy Nr 3  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, a uchwa³¹ Nr II/9/02 z dnia 9 grudnia
2002 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce
Leszka Bonny z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.

Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci i og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski
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