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68
UCHWA£A Nr II/6/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 142 z
2001 r., poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w S³upsku uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Miasta S³upska o treci jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y:
 Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28
czerwca 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r.
Nr 6, poz. 35),
 Nr XXXIX/410/97 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia
24 wrzenia 1997 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28
czerwca 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r.
Nr 6, poz. 35),
 Nr XLI/427/97 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 26
listopada 1997 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/
164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca
1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6,
poz. 35),
 Nr XLII/455/97 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 17
grudnia 1997 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/
164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca
1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6, poz.
35),
 Nr XLV/479/98 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 25
marca 1998 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/
164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca
1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6,
poz. 35),
 Nr X/131/99 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 29 wrzenia 1999 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/164/
95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca
1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6,
poz. 35),
 Nr XIV/185/2000 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 26
stycznia 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/
164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca
1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6,
poz. 35),
 Nr XXII/260/2000 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia
27 wrzenia 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28
czerwca 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r.
Nr 6, poz. 35),

 Nr XXVII/323/01 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 31
stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/
164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca
1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6,
poz. 35),
 Nr XXX/354/01 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 25
kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/
164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca
1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6,
poz. 35),
 Nr XXXII/385/01 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 27
czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/
164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca
1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6,
poz. 35),
 Nr XXXVII/432/01 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia
30 padziernika 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28
czerwca 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r.
Nr 6, poz. 35),
 Nr XXXIX/476/01 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia
19 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/
164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca
1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6, poz.
35),
 Nr XLI/487/02 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 30
stycznia 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/
164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca
1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6,
poz. 35),
 Nr XLIX/593/02 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 25
wrzenia 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/
164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca
1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska. (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6,
poz. 35).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska
Za³¹cznik do uchwa³y Nr II/6/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 27 listopada 2002 r.
STATUT MIASTA S£UPSKA
I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Miasto S³upsk jest wspólnot¹ samorz¹dow¹, wszystkich jego mieszkañców.
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§2

Terytorium miasta obejmuje obszar o powierzchni
43 km2, którego granice okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr l do niniejszego statutu*.
§3
1. Herbem S³upska jest wizerunek Pó³gryfa.
2. Wzór oraz opis herbu zawiera za³¹cznik Nr 2 do niniejszego statutu.
3. Herb S³upska podlega ochronie prawnej.
§4
1. Samorz¹dowe pieczêcie okr¹g³e (z herbem miasta)
umieszcza siê na dokumentach wystawianych przez
w³adze Miasta przy wykonywaniu realizowanych zadañ.
2. Wzór i opis pieczêci zawiera za³¹cznik Nr 3 do niniejszego statutu*.
§5
Ilekroæ w Statucie mowa jest o:
1. Miecie  nale¿y przez to rozumieæ miasto S³upsk,
bêd¹ce gmin¹ w rozumieniu ustawy o samorz¹dzie
gminnym;
2. Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w
S³upsku;
3. Przewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w S³upsku;
4. Prezydencie  nale¿y przez to rozumieæ Prezydenta Miasta S³upska;
5. Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski
w S³upsku;
6. Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.).
II. CELE I ZADANIA MIASTA
§6
Celem dzia³ania Miasta jest zaspakajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty oraz umo¿liwienie pe³nego uczestnictwa mieszkañców w jej ¿yciu. Nastêpuje to przez tworzenie i realizacjê polityki wszechstronnego rozwoju Miasta
oraz dba³oæ o w³aciwe funkcjonowanie organizmu miejskiego.
§7
Cele wskazane w § 6. Miasto osi¹ga realizuj¹c zadania
okrelone w ustawach, a tak¿e prowadz¹c pozosta³e sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawowo na rzecz innych podmiotów.
III. USTRÓJ MIASTA
§8
1. Organami Miasta s¹ Rada Miejska i Prezydent Miasta.
2. Rada sk³ada siê z radnych wybranych przez mieszkañców w wyborach samorz¹dowych.
A. Rada Miejska w S³upsku
§9
1. Rada okrela politykê rozwoju Miasta. Jest organem
*) Za³¹cznika Nr 1, 3 nie publikuje siê.
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stanowi¹cym i kontrolnym dla Prezydenta i podporz¹dkowanych mu jednostek. Dla realizacji zadañ kontrolnych Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie regulaminu
pracy, który stanowi za³¹cznik Nr 4 do niniejszego statutu.
§ 10.
Radê na zewn¹trz reprezentuje jej Przewodnicz¹cy.
§ 11.
Organizacjê i tryb pracy Rady okrela Regulamin Pracy Rady Miejskiej w S³upsku, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5
do niniejszego statutu.
§ 12.
Uchwa³y Rady stanowi¹ce akty prawa miejscowego
wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 13
1. Radny reprezentuje swoich wyborców i ma prawo
wystêpowaæ w ich imieniu w ka¿dej sprawie publicznej. Ma równie¿ prawo podejmowaæ dzia³ania interwencyjne w imieniu wyborców. Czynnoci swoje podejmuje na podstawie postulatów zg³aszanych przez
mieszkañców Miasta, albo z w³asnej inicjatywy. Radny
powinien uwzglêdniaæ interesy ca³ego miasta.
2. Wykonuj¹c swój mandat, radny nie powinien wystêpowaæ w sprawach, z którymi mo¿e byæ zwi¹zany jego
interes osobisty i maj¹tkowy albo interes osób mu bliskich (wstêpnych, zstêpnych oraz innych krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia).
§ 14
Aktywny udzia³ w pracach Rady jest prawem i obowi¹zkiem radnego.
§ 15
Radny winien byæ przyjmowany przez pracowników
Urzêdu poza kolejnoci¹ przy za³atwianiu spraw zwi¹zanych z wykonywaniem jego mandatu.
B. Prezydent Miasta S³upska
§ 16
1. Organem wykonawczym i reprezentantem miasta na
zewn¹trz jest Prezydent Miasta.
2. Prezydent Miasta jest kierownikiem Urzêdu, wykonuj¹cym swoje zadania przy jego pomocy.
§ 17
1. Prezydent Miasta w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz
odwo³uje swoich zastêpców okrelaj¹c ich liczbê, która nie mo¿e byæ wiêksza od dwóch.
2. Zatrudnienie i wynagrodzenie zastêpców Prezydenta
okrela § 20 statutu.
§ 18
1. Owiadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Prezydent albo dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia zastêpca Prezydenta samodzielnie, albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Prezydenta osob¹.
2. Prezydent Miasta mo¿e upowa¿niæ kierowników jed-
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nostek organizacyjnych miasta nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej do sk³adania jednoosobowo owiadczenia woli w imieniu Miasta, szczegó³owo okrelaj¹c
zakres i czas wa¿noci pe³nomocnictwa.
IV. PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 19
1. Prezydent jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru.
2. Stosunek pracy z Prezydentem w imieniu zak³adu pracy nawi¹zuje Przewodnicz¹cy Rady.
3. Wynagrodzenie Prezydenta ustala Rada na wniosek
Przewodnicz¹cego Rady.
§ 20
1. Zastêpcy Prezydenta s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie powo³ania.
2. Prezydent powo³uje i odwo³uje oraz nawi¹zuje z zastêpcami Prezydenta stosunek pracy w drodze zarz¹dzenia.
3. Wynagrodzenie zastêpców Prezydenta ustala Prezydent.

§ 25
1. Dokumenty Rady i Prezydenta o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê odpowiednio w Biurze Rady Miejskiej i w Kancelarii Prezydenta, w godzinach pracy Urzêdu, w obecnoci pracownika samorz¹dowego tam zatrudnionego.
2. Osoba, której dokumenty zosta³y udostêpnione mo¿e
z nich sporz¹dzaæ notatki.
§ 26
1. Dokumenty o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹
po uprzednim zabezpieczeniu tych ich fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
2. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 sporz¹dza siê
kserokopiê, potwierdza j¹ za zgodnoæ z orygina³em
i w sposób uniemo¿liwiaj¹cy odczytanie wykrela fragmenty, które nie mog¹ byæ ujawnione podaj¹c przepisy prawa zakazuj¹ce ich ujawnienie.
3. Do udostêpnienia kserokopii dokumentu sporz¹dzonej w sposób opisany w ust. 2 stosuje siê odpowiednio przepisy § 25.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu
Miasta S³upska

§ 21
1. Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz Miejski Rzecznik Konsumentów s¹ pracownikami samorz¹dowymi,
zatrudnionymi na podstawie powo³ania. Podstaw¹
nawi¹zania stosunku pracy na podstawie powo³ania
jest uchwa³a Rady.
2. Stosunek pracy na podstawie powo³ania nawi¹zuje
Prezydent.
§ 22
1. Naczelnicy wydzia³ów i równorzêdnych komórek organizacyjnych s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie mianowania.
2. Stosunek pracy na podstawie mianowania nawi¹zuje
Prezydent na zasadach okrelonych w przepisach
szczególnych.
V. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA
§ 23
1. W celu wykonywania swoich zadañ Rada tworzy wyspecjalizowane miejskie jednostki organizacyjne i wyposa¿a je w maj¹tek.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych miasta, w tym prawnie wyodrêbnionych, zawiera za³¹cznik Nr 6 do niniejszego statutu.
3. Rada mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze; dzielnice
miejskie i osiedla.
VI. ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW
RADY I PREZYDENTA
ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z NICH
§ 24
1. Obywatele maj¹ prawo dostêpu do dokumentów organów Miasta wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których jawnoæ
ograniczaj¹ ustawy.
2. Dokumenty s¹ udostêpniane na wniosek z³o¿ony Prezydentowi, zastêpcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta lub
pracownikowi upowa¿nionemu przez Prezydenta.

Regulamin pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w S³upsku
§ 1.
Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisj¹, jest organem Rady Miejskiej w S³upsku powo³anym do przeprowadzania kontroli dzia³alnoci Prezydenta oraz podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych.
§2
1. Komisja pracuje wed³ug rocznego planu pracy, który
przedstawia Radzie do zatwierdzenia przed rozpoczêciem roku.
2. Rada mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze doranym.
3. Rada, zlecaj¹c Komisji przeprowadzenie kontroli, okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
§3
Komisja w ramach kontroli i nadzoru bada pod wzglêdem legalnoci, rzetelnoci, gospodarnoci i celowoci
dzia³alnoæ gospodarcz¹, finansow¹ i organizacyjno-administracyjn¹ kontrolowanych jednostek, a w szczególnoci realizacjê uchwa³ Rady Miejskiej, okrelaj¹cych
podstawowe kierunki spo³eczno-gospodarczej dzia³alnoci miasta.
§4
Komisja wystêpuje z wnioskiem o absolutorium dla
Prezydenta Miasta.
§5
Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczêcia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja mo¿e
termin ten skróciæ.
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§6

1. Kontrola przeprowadza wy³oniony przez Komisjê sporód jej cz³onków zespó³ kontroluj¹cy, licz¹cy nie mniej
ni¿ dwóch cz³onków.
2. Cz³onkowie zespo³u kontroluj¹cego przeprowadzaj¹
kontrole na podstawie imiennego upowa¿nienia, w którym winny byæ równie¿ wyszczególnione: przedmiot,
zakres i termin kontroli.
3. Upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli podpisuje
Przewodnicz¹cy Komisji.
4. Kontroluj¹cy podlega wy³¹czeniu od udzia³u w kontroli, je¿eli wyniki kontroli mog¹ dotyczyæ jego roszczeñ,
praw lub obowi¹zków albo roszczeñ, praw lub obowi¹zków jego ma³¿onka, krewnych i powinowatych
b¹d osób zwi¹zanych z nim z tytu³u przysposobienia,
opieki lub kurateli. Kontroluj¹cy mo¿e byæ wy³¹czony
równie¿ w razie stwierdzenia innych przyczyn, które
mog¹ mieæ wp³yw na bezstronnoæ jego postêpowania.
§7
W ramach przeprowadzanej kontroli zespó³ kontroluj¹cy uprawniony jest do:
 wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
 wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej
jednostce,
a zwi¹zanych z przedmiotem kontroli,
 zabezpieczania dokumentów oraz innych dowodów,
 wnioskowania do Rady Miejskiej o spowodowanie
powo³ania
bieg³ego
do zbadania spraw bêd¹cych przedmiotem kontroli,
 zwracania siê do pracowników kontrolowanej jednostki o ustne lub pisemne wyjanienia w sprawach
dotycz¹cych przedmiotu kontroli,
 przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
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 nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe
jej kierownika,
 imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
 okrelenie przedmiotu i zakresu kontroli,
 datê kontroli ze wskazaniem czasu jej trwania,
 rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
 ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków
i przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 ewentualne wyjanienie kierownika jednostki kontrolowanej,
 wykaz za³¹czników.
3. Kopie protoko³u otrzymuj¹ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i kierownik jednostki kontrolowanej.
§ 11
Komisja kieruje do kontrolowanych jednostek oraz w
ka¿dym przypadku do Prezydenta Miasta wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski dotycz¹ce stwierdzonych nieprawid³owoci, propozycje zapobiegania im
na przys z³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która by³a
przedmiotem kontroli.
§ 12
1. Dwa razy w roku, w terminie ustalonym przez Przewodnicz¹cego, Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie ze swej dzia³alnoci.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ w szczególnoci:
 zwiê z³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci.
§ 13
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje siê odpowiednie przepisy Regulaminu Pracy
Rady Miejskiej.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu
Miasta S³upska

§8
Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowi¹zek:
 zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
 pisemnego uzasadnienia odmowy udostêpnienia zespo³owi kontroluj¹cemu dokumentów objêtych tajemnic¹ pañstwow¹,
§9
1. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontroluj¹cy winien przestrzegaæ:
 przepisów bhp obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
 przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnice pañstwow¹ i s³u¿bow¹.
2. Dzia³alnoæ zespo³u kontroluj¹cego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku
pracy.
§ 10
1. Z przebiegu kontroli zespó³ kontroluj¹cy sporz¹dza
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy jego cz³onkowie oraz
kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Protokó³ pokontrolny powinien zawieraæ:

Regulamin pracy
Rady Miejskiej w S³upsku
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin stanowi¹cy za³¹cznik do Statutu Miasta
S³upska okrela organizacjê wewnêtrzn¹, tryb dzia³ania Rady Miejskiej i jej organów.
2. Rada Miejska i komisje dzia³aj¹ na podstawie zatwierdzonych planów pracy.
II. Organizacja
§2
1. Wewnêtrznymi organami Rady s¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Komisje sta³e i dorane.
2. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
§3
1. Rada wybiera przewodnicz¹cego na pierwszej sesji
rozpoczynaj¹cej siê kadencji.
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2. Przewodnicz¹cy organizuje pracê Rady i reprezentuje
j¹ na zewn¹trz.
3. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego, jego
obowi¹zki przejmuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych,
wyznaczony przez Przewodnicz¹cego.
§4
1. Do realizacji okrelonych zadañ Rada powo³uje komisje sta³e i dorane.
2. Wykaz Komisji sta³ych oraz przedmiot ich dzia³ania
okrela za³¹cznik Nr 7 do Statutu.
3. Rada mo¿e w ci¹gu swej kadencji, drog¹ uchwa³y,
zwiêkszyæ lub zmniejszyæ liczbê sta³ych Komisji Rady.

c) przyjêcie porz¹dku obrad,
d) stanowisko Komisji.
Sprawy wymienione w punktach b, c i d wymagaj¹ odrêbnych g³osowañ.
2. Na ¿yczenie cz³onka Komisji, w protokole mo¿e byæ
zawarta treæ jego stanowiska, zdanie odrêbne lub g³os
w dyskusji.
3. Protokó³ nie zawiera opisu dyskusji z zastrze¿eniem
ustêpu 2.
§ 11

III. Komisje

Przed zakoñczeniem roku kalendarzowego Komisje
przedk³adaj¹ Radzie plany pracy na rok nastêpny, a sprawozdania z dzia³alnoci co najmniej raz w roku
w terminie ustalonym przez Przewodnicz¹cego.

§5

§ 12

Zadaniem Komisji, w zakresie przedmiotu dla którego
zosta³y powo³ane, jest w szczególnoci opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radê, Przewodnicz¹cego oraz Prezydenta.

Komisje dorane rozwi¹zuj¹ siê po wype³nieniu zadania i przyjêciu przez Radê koñcowego sprawozdania.

§6

§ 13

1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przewodnicz¹cego Komisji i Wiceprzewodnicz¹cych
wybiera i odwo³uje Rada na wniosek Komisji.

1. Klub radnych mo¿e utworzyæ co najmniej 2 radnych,
wybieraj¹c sporód siebie przewodnicz¹cego klubu.
2. Klub radnych dzia³a zgodnie z ustalonym przez siebie
regulaminem.
3. Przewodnicz¹cy klubu radnych przedk³ada Przewodnicz¹cemu Rady imienny sk³ad klubu radnych.
4. Radny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu radnych.

§7
1. Przewodnicz¹cy Komisji zwo³uje jej posiedzenia, a tak¿e organizuje pracê Komisji i kieruje dzia³alnoci¹.
2. Prawo zwo³ywania posiedzenia Komisji przys³uguje
ponadto Przewodnicz¹cemu Rady w nastêpuj¹cych
przypadkach:
1) gdy na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków Komisji
Przewodnicz¹cy Komisji nie zwo³uje posiedzenia w
ci¹gu siedmiu dni;
2) gdy Przewodnicz¹cy Komisji nie zwo³uje posiedzenia przez kwarta³.
§8
1. Cz³onkowie Komisji potwierdzaj¹ swój udzia³ w posiedzeniach podpisem na licie obecnoci.
2. W posiedzeniu Komisji bior¹ udzia³ jej cz³onkowie oraz
osoby zaproszone przez Przewodnicz¹cego Komisji.
3. W posiedzeniach Komisji mog¹ uczestniczyæ: Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy, Prezydent Miasta, jego
Zastêpcy oraz Radni nie bêd¹cy jej cz³onkami  bez
prawa g³osowania.
4. Obradom Komisji mog¹ przys³uchiwaæ siê osoby inne,
ni¿ wymienione w punktach od 1 do 3.
5. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
6. Komisja Rewizyjna mo¿e wy³¹czyæ jawnoæ obrad w
sytuacji, gdy narusza³oby to dobra chronione ustaw¹.
§9
Komisja wyra¿a stanowisko zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
§ 10
1. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, który
zawiera:
a) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
b) przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia,

IV. Kluby radnych

V. Sesje
A. Przygotowanie sesji
§ 14
1. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.
2. O terminie i miejscu obrad Rady Miejskiej powiadamia siê radnych najpóniej na siedem dni przed terminem obrad.
3. Siedmiodniowy termin, o którym mowa w ustêpie
poprzedzaj¹cym nie dotyczy sesji zwo³ywanych na
wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady.
4. W zawiadomieniach o sesji nale¿y podaæ porz¹dek
obrad oraz do³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne
materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad. Zawiadomienia wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powieconej
uchwaleniu bud¿etu lub sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed
sesj¹.
5. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej podaje do publicznej
wiadomoci informacjê o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady.
§ 15
Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
uzgodnieniu z Prezydentem Miasta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
B. Obrady
§ 16
Ilekroæ w dziale tym mowa jest o Przewodnicz¹cym 
nale¿y przez to rozumieæ prowadz¹cego obrady.
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§ 17
Sesje Rady s¹ jawne.
§ 18

1. Sesjê otwiera Przewodnicz¹cy formu³¹: Otwieram
sesjê Rady Miejskiej w S³upsku i wyznacza sekretarza
obrad sporód radnych.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza prawomocnoæ obrad.
3. Obrady s¹ prawomocne je¿eli uczestniczy w nich co
najmniej po³owa sk³adu Rady.
§ 19
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia, Przewodnicz¹cy og³asza, i¿ od tego momentu Rada nie mo¿e podejmowaæ uchwa³,
z tym ¿e uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹ moc.
2. Je¿eli w porz¹dku obrad pozosta³y do podjêcia uchwa³y
i nadal brak quorum, Przewodnicz¹cy przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy opucili obrady odnotowuje siê w protokole.
§ 20
1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rada mo¿ne postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
§ 21
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia porz¹dek obrad.
2. Z wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ
ka¿dy radny, a tak¿e Prezydent.
§ 22
1.
2.
3.
4.

Porz¹dek obrad sesji winien zawieraæ co najmniej:
Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwa³ Rady,
Podjêcie uchwa³,
Interpelacje i zapytania radnych,
z wyj¹tkiem sesji zwo³ywanych na wniosek Prezydenta lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
§ 23

1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug porz¹dku
obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z
punktów. W uzasadnionych przypadkach mo¿e dokonaæ zmian kolejnoci realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad, po uzyskaniu akceptacji Rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e powierzyæ prowadzenie obrad
Wiceprzewodnicz¹cemu Rady.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, z tym ¿e Przewodnicz¹cy Komisji w³aciwych dla
przedmiotu obrad oraz Prezydent mog¹ otrzymaæ prawo g³osu poza kolejnoci¹.
3. Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie wnioski radnych zg³oszone podczas sesji.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków formalnych, takich jak:
 stwierdzenie quorum,
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 zdjêcie okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
 zakoñczenie dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 ponowne przeliczenie g³osów,
 powtórzenie g³osowania (reasumpcja),
 og³oszenie przerwy w obradach.
2. Powtórzenie g³osowania (reasumpcja) nastêpuje na
uzasadniony wniosek, po uzyskaniu akceptacji Rady.
3. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wnioski formalne.
§ 25
Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na posiedzenie Rady.
§ 26
Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy przyjmuje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c niezw³ocznie Radê.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, dbaj¹c o to, aby wypowiedzi dotyczy³y meritum sprawy.
2. Je¿eli temat, sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie
odnosi skutku, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt taki odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹, porz¹dek
obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 28
1. Podjecie uchwa³ przez Radê Miejsk¹, na sesji odbywa
siê wed³ug nastêpuj¹cej procedury:
1) przedstawienie projektu uchwa³y,
2) przedstawienie opinii Komisji Rady,
3) prezentacja stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji,
4) dyskusja,
5) g³osowanie poprawek do projektu uchwa³y zg³oszonych przez Komisje i radnych. W pierwszej kolejnoci g³osuje siê poprawki najdalej id¹ce.
6) g³osowanie nad projektem uchwa³y po przeg³osowanych poprawkach.
2. Przewodnicz¹cy stwierdza fakt podjêcia lub nie podjêcia uchwa³y, podaj¹c liczbê g³osów za, przeciw
i wstrzymuj¹cych siê.
§ 29
1. Sprawozdanie z wykonania uchwa³ Prezydent Miasta
sk³ada po dwóch miesi¹cach po ich podjêciu.
2. Nie rzadziej ni¿ co pó³ roku Prezydent Miasta sk³ada
sprawozdanie o nie zrealizowanych uchwa³ach oraz
przyczynach ich nie zrealizowania.
3. Rada przyjmuje sprawozdanie w drodze g³osowania.
§ 30
1. W sprawach o istotnym znaczeniu dla miasta radny
mo¿e sk³adaæ interpelacje na sesji lub miêdzy sesjami.
2. Interpelacja powinna zawieraæ przedstawienie stanu
faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem, oraz wynikaj¹ce z niego pytania kierowane do Prezydenta.
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3. Interpelacje sk³ada siê na pimie albo telefonogramem
w Biurze Rady Miejskiej.
4. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki radny mo¿e z³o¿yæ
interpelacjê bezporednio na sesji.
5. Prezydent Miasta udziela odpowiedzi na sesji oraz na
¿yczenie radnego pisemnie  zgodnie z Regulaminem
Organizacyjnym Urzêdu Miejskiego w S³upsku.
§ 31
1. Radny mo¿e sk³adaæ wnioski i zapytania.
2. Zapytanie sk³ada siê na pimie w Biurze Rady Miejskiej lub ustnie na sesji w odpowiednim punkcie porz¹dku obrad.
3. W razie niemo¿noci udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, musi byæ ona udzielona zg³aszaj¹cemu na pimie, w ci¹gu siedmiu dni, za porednictwem Biura Rady Miejskiej.
§ 32
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê: Zamykam sesjê
Rady Miejskiej w S³upsku.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê s¹
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ustêpu 2. dotyczy tak¿e sesji, która objê³a wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 33
1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê protokó³, który powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg, a w
szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz numery uchwa³, imiê
i nazwisko Przewodnicz¹cego i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
d) porz¹dek obrad,
e) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
f) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
g) podpis Przewodnicz¹cego, Sekretarza obrad oraz
protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji
i oznaczeniem roku kalendarzowego.
3. Protokó³ powinien byæ udostêpniony radnym do zapoznania siê w Biurze Rady Miejskiej najpóniej na trzy
dni przed terminem obrad kolejnej sesji.
§ 34
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, owiadczenia i inne dokumenty
z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego.
2. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ustêpie 2. nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê
do Rady.

4. Po przyjêciu przez Radê protoko³u z sesji, wyk³ada siê
go w Biurze Rady Miejskiej do publicznego wgl¹du.
C. Uchwa³y
§ 35
1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumentami
z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym, odnotowanych w protokole sesji.
2. W sprawach uzasadnionych swoim ogólnospo³ecznym
charakterem Rada mo¿e podejmowaæ rezolucje i apele.
§ 36
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
a) przedmiot regulacji,
b) podstawê prawn¹,
c) proponowane uregulowania,
d) wykonawcê uchwa³y,
e) termin i sposób wejcia uchwa³y w ¿ycie,
f) uzasadnienie podjêcia uchwa³y,
g) akceptacjê prawn¹
2. Uzasadnienie projektu uchwa³y powinno zawieraæ:
a) przedstawienie istniej¹cego stanu w dziedzinie, która ma byæ normowana,
b) wyjanienie potrzeb i celu podjêcia uchwa³y,
c) wykazanie ró¿nic miedzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
d) charakterystykê przewidywanych skutków spo³ecznych i gospodarczych,
e) skutki finansowe, zwi¹zane z wejciem w ¿ycie
uchwa³y,
f) ród³a finansowania.
3. Projekt uchwa³y, przed rozpatrzeniem na sesji, Przewodnicz¹cy przekazuje Komisjom do zaopiniowania.
Za zgod¹ Rady Przewodnicz¹cy mo¿e przedstawiæ na
sesji do rozpatrzenia projekt uchwa³y nie przekazany
wczeniej do zaopiniowania Komisjom.
§ 37
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹, poza podmiotami wskazanymi w przepisach szczególnych, posiada Przewodnicz¹cy, Prezydent, Komisje, Kluby radnych, a tak¿e grupa co najmniej 5 radnych.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza winna byæ zg³oszona na
pimie.
§ 38
1. Uchwa³y Rady winny byæ zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ treæ i zawieraæ
w szczególnoci:
a) datê, numer i tytu³,
b) podstawê prawn¹,
c) okrelenie przedmiotu,
d) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Uchwa³y mog¹ zawieraæ równie¿ inne elementy, jak na
przyk³ad:
 opisow¹ treæ wstêpn¹,
 okrelenie sposobu opublikowania,
 przepisy przejciowe i derogacyjne,
 uzasadnienie.
3. Uchwa³y Rady podpisuje prowadz¹cy obrady.
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§ 39

Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 40
1. Biuro Rady Miejskiej zapisuje podjête uchwa³y w rejestrze i przechowuje wraz z protoko³ami sesji.
2. Uchwa³y i wyci¹gi z protoko³u Biuro Rady Miejskiej
przekazuje Prezydentowi Miasta do realizacji.
§ 41
1. Prezydent rozpatruje opinie i wnioski Komisji dotycz¹ce projektów uchwa³ i prezentuje swoje stanowisko w
tej sprawie podczas przedstawiania projektu uchwa³y
na sesji.
2. W przypadku zg³oszenia autopoprawki do projektu
uchwa³y rozes³anego radnym przed sesj¹, wnioskodawca winien przed g³osowaniem przedstawiæ pe³n¹
treæ zmienionego uregulowania.
3. W przypadku zg³oszenia na sesji poprawki przez inny
uprawniony podmiot, ustêp 2. stosuje siê odpowiednio.
VI. G³osowanie
§ 42
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 43
1. G³osowanie odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza prowadz¹cy obrady.
3. Przeliczenia g³osów dokonuje Sekretarz obrad lub radny wyznaczony przez przewodnicz¹cego obrad.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza prowadz¹cy obrady.
§ 44
1. W przypadkach wskazanych przez ustawy stosuje siê
g³osowanie tajne.
2. G³osowanie tajne przeprowadza wybrana sporód radnych komisja skrutacyjna, pod przewodnictwem jednego z jej cz³onków.
3. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ostemplowanych kart do g³osowania wed³ug zasad zaproponowanych ka¿dorazowo przez komisjê skrutacyjn¹
i przyjêtych przez Radê, a samo g³osowanie przeprowadza siê wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.
5. Na podstawie wyników tajnego g³osowania, og³oszonych przez komisjê skrutacyjn¹, przewodnicz¹cy obrad stwierdza podjecie przez Radê uchwa³y.
VII. Postanowienia
koñcowe
§ 45
Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ niniejszego Regulaminu.
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Za³¹cznik Nr 6
do Statutu
Miasta S³upska

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA
I. JEDNOSTKI I ZAK£ADY BUD¯ETOWE
Jednostki Bud¿etowe
1. M³odzie¿owy Dom Kultury w S³upsku
2. Orodek Informacji Turystycznej i Promocji Miasta w
S³upsku
3. Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w S³upsku
4. Dom Pomocy Spo³ecznej w S³upsku
5. rodowiskowy Dom Samopomocy w S³upsku
6. Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci w S³upsku
7. Izba Wytrzewieñ w S³upsku
8. Orodek Adopcyjno-Opiekuñczy w S³upsku
9. Specjalny Orodek Szkolno  Wychowawczy w S³upsku
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S³upsku
11. rodkowopomorskie Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w S³upsku
12. Centrum Kszta³cenia Praktycznego w S³upsku
13. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1 w S³upsku
ul. Szarych Szeregów 15
14. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 2 w S³upsku
ul. Mickiewicza 32
15. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 3 w S³upsku
ul. Zaborowskiej 2
16. IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w S³upsku ul. Grottgera 13
17. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych
w S³upsku ul. Szymanowskiego 5
18. Zespó³ Ponadgimnazjalnych Szkó³ Technicznych
w S³upsku ul. Niedzia³kowskiego 2
19. Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych i Ogólnokszta³c¹cych
w S³upsku ul. Partyzantów 24
20. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 w S³upsku
ul. Szczeciñska 60
21. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. In¿ynierów Polskich w S³upsku ul. Jana III Sobieskiego 13
22. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w S³upsku
ul.B.Krzywoustego 6
23. Gimnazjum Nr 1 w S³upsku ul. Deotymy 15 a
24. Gimnazjum Nr 2 w S³upsku ul. Jana III Sobieskiego 3
25. Gimnazjum Nr 4 w S³upsku ul. Banacha 17
26. Gimnazjum Nr 5 im. Sejmu Polskiego w S³upsku
ul. Prof.Lotha 3
27. Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w S³upsku ul. W. Lutos³awskiego 23
28. Szko³a Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kociuszki
w S³upsku ul. H.Pobo¿nego 2
29. Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka
w S³upsku ul. Banacha 5
30. Szko³a Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka
w S³upsku ul. Leszczyñskiego 17
31. Szko³a Podstawowa Nr 5 w S³upsku ul. Hubalczyków
32. Szko³a Podstawowa Nr 6 im. Ludwika Waryñskiego
w S³upsku ul. Starzyñskiego 6
33. Szko³a Podstawowa Nr 7 im. W³adys³awa Broniewskiego w S³upsku ul. Kiliñskiego 38
34. Szko³a Podstawowa Nr 8 im. ¯o³nierzy Armii Krajowej w S³upsku ul. Grottgera 10 a
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35. Szko³a Podstawowa Nr 9 im. Stanis³awa Hryniewieckiego w S³upsku ul. Ma³achowskiego 9
36. Szko³a Podstawowa Nr 10 im. Polonii w S³upsku
ul. Kulczyñskiego 1 a
37. Dzienny Dom Pomocy w S³upsku
38. ¯³obki w S³upsku
39. Schronisko dla Zwierz¹t w S³upsku
Zak³ady Bud¿etowe
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w S³upsku ul. Kiliñskiego 33
2. Przedszkole Miejskie Nr 2 w S³upsku ul. Zamkowa 6
3. Przedszkole Miejskie Nr 3 w S³upsku ul. Zygmunta
Augusta 62 a
4. Przedszkole Miejskie Nr 4 w S³upsku ul. Lutos³awskiego 6
5. Przedszkole Miejskie Nr 5 w S³upsku ul. Niemcewicza 9
6. Przedszkole Miejskie Nr 6 w S³upsku ul. Wandy 3
7. Przedszkole Miejskie Nr 7 w S³upsku ul. Wileñska 2
8. Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 8 w S³upsku
ul. Wiatraczna 10
9. Przedszkole Miejskie Nr 9 w S³upsku ul. Sportowa 10
10. Przedszkole Miejskie Nr 10 w S³upsku ul. Zygmunta
Augusta 10
11. Przedszkole Miejskie Nr 12 w S³upsku ul. Koszaliñska 9
12. Przedszkole Miejskie Nr 15 w S³upsku ul. Wiatraczna 6
13. Przedszkole Miejskie Nr 19 w S³upsku ul. Norwida 4
14. Przedszkole Miejskie Nr 23 w S³upsku ul. Wazów 1 a
15. Przedszkole Miejskie Nr 24 w S³upsku ul. 3 Maja 15
16. Przedszkole Miejskie Nr 25 im. Kubusia Puchatka w
S³upsku ul. Dmowskiego 16
17. Przedszkole Miejskie Nr 31 w S³upsku ul. Witosa 1
18. Przedszkole Miejskie Nr 32 w S³upsku ul. Kasztanowa 1
19. S³upski Orodek Sportu i Rekreacji w S³upsku
20. Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych w S³upsku
II. S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E
1. Komenda Miejska Policji w S³upsku
2. Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
S³upsku
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
S³upsku
4. Miejski Inspektorat Weterynarii w S³upsku
III. OSOBY PRAWNE
1. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej  Spó³ka
z o.o. w S³upsku;
2. Zak³ad Przemys³u Cukierniczego Pomorzanka 
Spó³ka z o.o. w S³upsku  udzia³y;
3. Sydkraft EC S³upsk Spó³ka z o.o.;
4. Wodoci¹gi S³upsk  Spó³ka z o.o. w S³upsku;
5. Zak³ad Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa  Spó³ka
z o.o. w S³upsku  udzia³y;
6. Stolon  Spó³ka Akcyjna w S³upsku  akcje;
7. S³upskie Towarzystwo Koszykówki  Sportowa Spó³ka Akcyjna.
8. Baszta  Spó³ka z o.o. w S³upsku  w likwidacji;
9. S³upskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w S³upsku;
10. Pañstwowa Orkiestra Kameralna i Teatr Impresaryjny w S³upsku;
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11.
12.
13.
14.

Pañstwowy Teatr Lalki Têcza w S³upsku;
S³upski Orodek Kultury w S³upsku;
M³odzie¿owe Centrum Kultury w S³upsku
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii D¹browskiej w
S³upsku;
15. Miejski Zak³ad Komunikacji Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w
S³upsku;
16. Samodzielny Publiczny Miejski Zak³ad Opieki Zdrowotnej w S³upsku.
17. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spó³ka
z o.o. w S³upsku
Za³¹cznik Nr 7
do Statutu
Miasta S³upska
Wykaz Komisji sta³ych oraz przedmiot ich dzia³ania
I. Komisja Rewizyjna  dzia³a w iloci 7 osób, w szczególnoci w zakresie:
 kontroli Prezydenta Miasta i podleg³ych mu Jednostek wed³ug regulaminu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 4 do Statutu Miasta S³upska.
II. Komisja Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta  dzia³a w iloci 8 osób, w szczególnoci w
zakresie:
 planowania gospodarczego, finansowego, bud¿etu miasta,
 promocji miasta, w tym integracji europejskiej,
 dzia³alnoci gospodarczej w szerokim zakresie, w
tym handlem i us³ugami,
 walki z bezrobociem,
 zagospodarowania przestrzennego,
 budownictwa,
 inwestycji.
III. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska  dzia³a w iloci 8 osób, w szczególnoci w zakresie:
 gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i u¿ytkowymi,
 organizacji i funkcjonowania komunalnych firm
u¿ytecznoci publicznej,
 modernizacji i budowy infrastruktury komunalnej,
 ochrony rodowiska naturalnego cz³owieka.
IV. Komisja Owiaty, Kultury, Sportu i Turystyki  dzia³a
w iloci 8 osób, w szczególnoci w zakresie:
 funkcjonowania placówek owiaty,
 wychowania i kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y,
 funkcjonowania placówek kultury oraz obiektów
sportowych,
 rozwoju sportu, rekreacji i turystyki.
V. Komisja Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Ograniczania
Skutków Bezrobocia  dzia³a w iloci 8 osób, w szczególnoci w zakresie:
 funkcjonowania s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej,
 ochrony zdrowia,
 wspierania organizacji samopomocowych,
 rozwi¹zywania problemów wynikaj¹cych z bezrobocia.
VI. Komisja Porz¹dku Publicznego, Przestrzegania Prawa
i Spraw Obywatelskich  dzia³a w iloci 7 osób, w
szczególnoci w zakresie:
 przestrzegania aktów prawa miejscowego,
 porz¹dku publicznego na obszarze miasta S³upska,
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 obszarów patologii spo³ecznych dzieci, m³odzie¿y i doros³ych,
 spraw obywatelskich nie objêtych przedmiotem dzia³ania komisji merytorycznych.

69
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/293C/534/W/OGD/2002/MS
z dnia 4 grudnia 2002 r.
W dniu 4 grudnia 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 decyzjami z dnia 14 stycznia
2000 r. Nr WCC/293A/534/W/3/2000/J¯ i z dnia 8 padziernika 2002 r. Nr WCC/293B/534/W/OGD/2002/MS udzielono Przedsiêbiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. z siedzib¹
w Cz³uchowie koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres
do 31 padziernika 2008 r.
W dniu 8 listopada 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. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ wy³¹czy³ z eksploatacji w kot³owni rejonowej KR-1 kocio³ WR-2,5 o mocy 3 MWt oraz kocio³ WRp12 o mocy 12 MWt.
Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, ¿e powy¿sze pismo Strony stanowi uzasadniony wniosek o zmianê decyzji Prezesa URE z dnia 20 padziernika 1998 r.
Nr WCC/293/534/U/OT1/98/AR, zmienionej decyzjami z
dnia 14 stycznia 2000 r. Nr WCC/293A/534/W/3/2000/J¯
i z dnia 8 padziernika 2002 r. Nr WCC/293B/534/W/OGD/
2002/MS, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. 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. z 1997 r. 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
URE postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 20 padziernika 1998 r. Nr WCC/293/534/U/OT1/98/AR, zmienion¹
decyzjami z dnia 14 stycznia 2000 r. Nr WCC/293A/534/
W/3/2000/J¯ J¯ i z dnia 8 padziernika 2002 r.
Nr WCC/293B/534/W/OGD/2002/MS.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z up. Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 4 grudnia 2002 r.
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/873 B/557/W/OGD/2002/SA
W dniu 11 grudnia 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy:
Miasto i Gmina Kêpice prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n.
Zak³ad Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w Kêpicach, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w
koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 31 sierpnia 2000 r. Nr WCC/873/557/N/
3/2000/MJ, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 27 lutego 2001 r. Nr
WCC/873A/557/W/3/2001/MJ udzielono Miastu i Gminie
Kêpice, prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego pn. Zak³ad Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w Kêpicach koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do 5 wrzenia 2010 r., okrelaj¹c
jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 6 listopada 2002 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ wielkoci mocy zainstalowanej w eksploatowanych kot³owniach oraz liczby eksploatowanych kot³ów. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ zmiana ta
wynika z przeprowadzonej modernizacji jednej kot³owni
oraz zmniejszeniem wielkoci mocy cieplnej zapotrzebowanej przez odbiorców.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. 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 31 sierpnia 2000 r. Nr WCC/873/557/N/3/
2000/MJAR, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 27 lutego 2001 r.
Nr WCC/873A/557/W/3/2001/MJ z uwagi na zmiany w
przedmiocie i zakresie prowadzonej przez Zak³ad Energetyki Cieplnej w Kêpicach dzia³alnoci gospodarczej.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 11 grudnia 2002 r.

71
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1041A/3819/W/OGD/2002/SK
i
Nr PCC/1026A/3819/W/OGD/2002/SK
W dniu 16 grudnia 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Flupal Spó³ka z
o.o. z siedzib¹ w S³upsku, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres oraz warunki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 71, 72, 73

 306 

prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej przez koncesjonariusza, okrelone w koncesji na wytwarzanie ciep³a oraz
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 17 czerwca 2002 r. Nr WCC/1041/3819/
W/OGD/2002/SK udzielono przedsiêbiorcy  Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Flupal Sp. z o.o. z siedzib¹ w
S³upsku koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do 25
czerwca 2012 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1,
na stronie nr 2, Przedmiot i zakres dzia³alnoci oraz w
punkcie nr 2.2.1., na stronie nr 3, warunek koncesyjny
zobowi¹zuj¹cy Koncesjonariusza do pisemnego informowania Prezesa URE o zamiarze rozwi¹zania lub zmiany
istotnych warunków umowy najmu ród³a ciep³a. Z kolei
decyzj¹ z dnia 17 czerwca 2002 r. Nr PCC/1026/3819/W/
OGD/2002/SK udzielono temu¿ przedsiêbiorcy koncesji
na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do 25 czerwca 2012 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1, na stronie nr 2, Przedmiot i zakres dzia³alnoci oraz w punkcie
nr 2.2.1., na stronie nr 4, warunek koncesyjny zobowi¹zuj¹cy Koncesjonariusza do pisemnego informowania
Prezesa URE o zamiarze rozwi¹zania lub zmiany istotnych
warunków umowy najmu sieci ciep³owniczych.
Pismem z dnia 10 padziernika 2002 r., uzupe³nionym
pismem z dnia 12 listopada 2002 r., Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku z zakupem kot³owni osiedlowej w G³ówczycach, o ³¹cznej mocy zainstalowanej 2,4 MWt, co zosta³o potwierdzone przez Koncesjonariusza za³¹czon¹ kserokopi¹ aktu notarialnego.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. 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, Nr 153 poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387), w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo
energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje decyzje z dnia 17 czerwca 2002 r. Nr
WCC/1041/3819/W/OGD/2002/SK oraz Nr PCC/1026/3819/
W/OGD/2002/SK.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 16 grudnia 2002 r.
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/300B/377/W/OGD/2002/JG
W dniu 20 grudnia 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 Gminy Miastko prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹
w formie zak³adu bud¿etowego pn. Zak³ad Energetyki
Cieplnej z siedzib¹ w Miastku, Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a z dnia 14 padziernika 1998 r. Nr WCC/
300/377/U/1/98/BT, zmienionej decyzj¹ z dnia 13 wrzenia
2002 r. Nr WCC/300A/377/W/OGD/2002/BP.

Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 14 padziernika 1998 r. Nr WCC/300/377/
U/1/98/BT, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 13 wrzenia 2002 r.
Nr WCC/300A/377/W/OGD/2002/BP udzielono przedsiêbiorcy  Gminie Miastko prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie zak³adu bud¿etowego pn. Zak³ad Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w Miastku, 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 19 listopada 2002 r. (znak: L.dz./711/
2002), uzupe³nionymi pismami: z dnia 25 listopada 2002 r.
(znak: L.dz./720/2002) oraz z dnia 17 grudnia 2002 r. (bez
znaku) Koncesjonariusz wniós³ o zmianê ww. decyzji w
zwi¹zku z przejêciem do eksploatacji ród³a ciep³a zlokalizowanego w Miastku przy ul. Wielkopolskiej 5, o ³¹cznej
mocy zainstalowanej 0,53 MWt.
Na podstawie art. 41 ust. 1, w zwi¹zku z art. 30 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z
1997 r. 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.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 14 padziernika
1998 r. Nr WCC/300/377/U/1/98/BT, zmienion¹ decyzj¹ z
dnia 13 wrzenia 2002 r. Nr WCC/300A/377/W/OGD/2002/
BP.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 20 grudnia 2002 r.

73
UCHWA£A Nr III/1/2002
Rady Miasta Pucka
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy Miasta Puck.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78,poz. 483) i art. 3 ust. 1 oraz art. 22 ust. 22 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta
Pucka uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Miasta Puck stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Miasta Puck dotycz¹ce uchwalenia Statutu i zmian w Statucie Nr III/1/94 z dnia
12 padziernika 1994 r., Nr XIII/1/96 z dnia 5 lutego 1996 r.,
Nr XVI/1/96 z dnia 20 czerwca 1996 r., Nr XIII/3/97 z dnia
21 marca 1997 r., Nr X/2/99 Nr XXVIII/4/2001 z dnia 29
sierpnia 2001 r.
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§3

§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. W celu wykonywania swych zadañ Miasto tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Puck
K. Kaleta
STATUT GMINY MIASTA PUCK
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Statut okrela:
1. ustrój Gminy Miasta Puck,
2. zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy Miasta Puck oraz udzia³u
przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3. organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Miasta Puck, komisji Rady Miasta,
4. tryb pracy Burmistrza Miasta Puck,
5. zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
Komisji i Burmistrza Miasta Puck oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Miecie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miasta Puck
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Miasta
Puck
3) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rady Gminy Miasta Puck
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Miasta Puck
5) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta Puck
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Miasta Puck.
Rozdzia³ II
Miasto
§3
1. Miasto Puck jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Miasta, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Miasto po³o¿one jest w Powiecie Puckim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 4,94 km2.
2. Granice terytorialne Miasta okrela mapa w skali 1:10
000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Miecie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze
 Osiedla.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Miasta.

§6
1. Herbem Miasta Puck jest historyczny znak miasta.
2. Miasto pos³uguje siê metalow¹, t³oczon¹ pieczêci¹
okr¹g³¹ zawieraj¹c¹ porodku herb, a w otoku napis
Miasto Puck.
3. Miasto posiada:
1) flagê któr¹ jest prostok¹tny p³at tkaniny o proporcjach 0,75 wysokoci na 1,00 d³ugoci w kolorze
b³êkitu, z herbem Miasta porodku,
2) proporzec, którym jest prostok¹tny p³at tkaniny o
proporcjach 1,00 wysokoci do 0,65 szerokoci w
kolorze b³êkitu z herbem Miasta porodku.
4. Wzory herbu oraz pieczêæ zawiera za³¹cznik nr 2 do
niniejszego Statutu.
5. Flaga Miasta lub proporzec s¹ umiejscowione na budynku lub przed budynkiem, w którym znajduje siê siedziba w³adz Miasta Pucka.
§7
1. Rada mo¿e osobie szczególnie zas³u¿onej dla Miasta
Pucka nadaæ tytu³ Honorowego Obywatela Miasta
Pucka lub tytu³ Zas³u¿onego dla Miasta Pucka wg
zasad ustalonych. w regulaminie.
2. Nadanie tytu³u Honorowego Obywatela Miasta Pucka lub tytu³u Zas³u¿onego dla Miasta Pucka nie jest
zwi¹zane z ¿adnymi zobowi¹zaniami ze strony Miasta.
3. Pozbawienie tytu³u Honorowego Obywatela Miasta
Pucka lub tytu³u Zas³u¿onego dla Miasta Pucka nastêpuje w ten sam sposób co nadanie.
4. Miasto Puck posiada Medal 800-lecia Miasta Pucka.
Medal ten mo¿e byæ przyznany przez Burmistrza osobom zas³u¿onym dla Miasta Pucka.
5. Miasto Puck posiada ozdobny, wykonany z metalu
uszlachetnionego, ³añcuch z herbem Miasta, który jest
zewnêtrznym symbolem w³adzy osoby Go nosz¹cej:
1) Przewodnicz¹cego Rady Miasta  w czasie obrad
sesji Rady Miasta.
2) Burmistrza  podczas reprezentowania Miasta w czasie uroczystoci i wi¹t pañstwowych oraz uroczystoci lokalnych.
§8
Siedzib¹ organów Miasta jest miejscowoæ Puck.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Miasta
§9
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 kon-
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3. Przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

sultacjami, 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.

1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Miecie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 10

§ 15

Uchwa³y, o jakich mowa w § 9 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.

1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady podlegaj¹ Radzie, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.

§ 11
1. Jednostki pomocnicze Miasta prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Miasta.
2. Jednostki pomocnicze Miasta gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w
uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu
rodków, o których mowa ust. 2, obowi¹zane s¹ do
przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do
bud¿etu Miasta.
5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o
wydatkowaniu rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do
kwoty okrelonej w uchwale bud¿etowej.
6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych owiadczenia woli w zakresie zarz¹du
mieniem Miasta.
7. rodki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla
poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowa¿nione do dysponowania rodkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje siê
w umowach rachunków bankowych ka¿doczesnego
przewodnicz¹cego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.
§ 12
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Miasta i przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Miasta na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 13
1. Przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przedstawicielowi organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 14

§ 16
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) Wiceprzewodnicz¹cy Rady,
3) Komisje sta³e Rady
§ 17
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej
sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji wykonuje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji
i obejmuj¹ one:
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.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Miasta.
§ 18
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 19
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych 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.
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2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e upowa¿niæ innego Radnego do reprezentowania Rady na zewn¹trz.

II. Przygotowanie sesji

§ 21

1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 5 dni
przed terminem obrad wraz z materia³ami.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.

Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego Rady nale¿y
wykonywanie zadañ okrelonych przez ustawê lub Statut dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku
Przewodnicz¹cego Rady.
§ 22
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego Rady jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 23
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego i jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady,
§ 21 stosuje siê odpowiednio do drugiego Wiceprzewodnicz¹cego.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 25
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady,
wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Miasta.
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) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalne niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 27
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje zwo³ane w zwyk³ym trybie.
3. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadku nie
cierpi¹cym zw³oki bez zachowania wymogów okrelonych w § 28 pkt 4.

§ 28

§ 29
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady wspólnie z
Burmistrzem ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Burmistrz, Zastêpca Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik Miasta.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
III. Przebieg sesji
§ 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
obwi¹zuj¹cego prawa.
§ 33
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, Klubu Radnych
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. 1
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 ustalonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
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§ 35
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania siê posiedzenia Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 36
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
§ 37
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram... sesjê Rady
Miasta Pucka.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 38
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany proponowanego porz¹dku obrad.
§ 39
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacjê Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach lub z³o¿one Przewodnicz¹cemu Rady.
7) wolne wnioski i informacje.
§ 40
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 39 pkt 3 sk³ada Burmistrz lub jego Zastêpca.
2. Sprawozdania Komisji Rady sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy
Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 41
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw miejskiej wspólnoty.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacjê jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty jej z³o¿enia  na rêce
Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub osoby upowa¿nione do tego przez Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 42
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Miasta i jego mieszkañców, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 41 ust. 5,6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 43
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, po wczeniejszym uzgodnieniu problemu, który mówca chcia³by poruszyæ.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiê z³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
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 porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o 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.
§ 45
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 46
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
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 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 47
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 48
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.
§ 49
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam... sesjê Rady Miasta Pucka.
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.
§ 50
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 51
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§ 53

1. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery
uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) nazwiska nieobecnych cz³onków Rady (usprawiedliwionych) oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenie z urzêdu,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
7) czas trwania posiedzenia,
8) podpisy Przewodnicz¹cego Rady i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
 arabskimi.
3. Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji Rady.
§ 54
Protokó³ przyjmuje siê na nastêpnej sesji zwyczajnej.
Uwagi do protoko³u zg³aszane przez radnych uwzglêdnia
siê przez sporz¹dzenie za³¹czników do protoko³u zawieraj¹ce sprawozdanie b¹d uzupe³nienie.
§ 55
1. Protokó³ z posiedzenia Rady powinien byæ sporz¹dzony w ci¹gu 14 dni od daty jego odbycia.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
3. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
4. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 56
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wys³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protokó³ów itp.) sprawuje pracownik Biura Rady
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
IV. Uchwa³y
§ 57

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.

1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 26 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 26
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

§ 52

§ 58

1. Pracownik Biura Rady, lub inny pracownik Urzêdu Miasta 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 przez okres trzech miesiêcy licz¹c od dnia zatwierdzenia protokó³u.

1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Burmistrz, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
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3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
4. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem podpisanym przez wnioskodawcê, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.
5. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.
§ 59
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiê z³y, 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.
§ 60
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Burmistrza.
§ 61
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio od Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 62
1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i wiadomoci zale¿nie od ich treci.
V. Procedura g³osowania
§ 63
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 64
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, 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 obrad mo¿e
wyznaczyæ Wiceprzewodnicz¹cych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
5. Rada mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania imiennego.

§ 65
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, 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.
§ 66
1. Przewodnicz¹cy obrad 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 obrad 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
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad 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.
§ 67
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad 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 § 67 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
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7. Projekt ka¿dej uchwa³y przed poddaniem go pod g³osowanie winien byæ w ca³oci odczytany.
8. Przewodnicz¹cy obrad 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.
§ 68
1. Pod pojêciem zwyk³a wiêkszoæ g³osów nale¿y rozumieæ, ¿e rozstrzygniêcie nastêpuje, je¿eli iloæ g³osów za przewy¿sza co najmniej o jeden g³os przeciw. W przypadku tym pomija siê g³osy wstrzymuj¹ce siê.
2. Pod pojêciem bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów nale¿y rozumieæ, ¿e rozstrzygniêcie nastêpuje, je¿eli iloæ
g³osów za przewy¿sza co najmniej o jeden g³os, pozosta³e g³osy ³¹cznie, tzn. przeciw i wstrzyma³ siê.
VI. Komisje Rady
§ 69
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ oraz inne sta³e i dorane
Komisje okrelaj¹c w odrêbnej uchwale ich sk³ad osobowy i zakres dzia³ania.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 Komisji Sta³ych.
§ 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 Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje Rady s¹ organami powo³anymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw bêd¹cych przedmiotem obrad Rady, do wyra¿ania opinii w sprawach przekazywanych pod ich obrady przez: Radê, Przewodnicz¹cego Rady, inne Komisje Rady lub Burmistrza Miasta.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê Komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 72
1. Komisje sk³adaj¹ siê: z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy
Przewodnicz¹cego i czlonków(a).
2. Pracami Komisji kieruje Przewodnicz¹cy Komisji lub
Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji, wybrany przez
cz³onków danej Komisji.
§ 73
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
§ 84-85 oraz § 101-108 o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
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§ 74

1. Przewodnicz¹cy Komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci Komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
Komisji lub zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 75
Opinie i wnioski Komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
VII. 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.
§ 77
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ w zale¿noci od potrzeb.
2. Radni mog¹, przyjmowaæ mieszkañców Miasta w siedzibie Urzêdu w sprawach dotycz¹cych Miasta i jego
mieszkañców.
§ 78
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§ 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. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, 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.
VIII. Wspólne sesje z Radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 81
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z Radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
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2. Wspólne sesje organizuj¹ Przewodnicz¹cy Rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni Wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 82
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
I. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 83
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz cz³onka(ów).
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 84
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje Zastêpca.
§ 85
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. O wy³¹czeniu cz³onków Komisji Rewizyjnej decyduje
Przewodnicz¹cy Rady.
3. 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.
4. Przewodnicz¹cy Rady zobowi¹zany jest do przedstawienia odwo³ania, o którym mowa w pkt 3, na najbli¿szej sesji Rady.
II. Zasady kontroli
§ 86
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza,
miejskich jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta 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 Miasta.
§ 87
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne

na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 88
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.
§ 89
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.
§ 90
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
14 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca  d³u¿ej ni¿ 5 dni roboczych.
§ 91
1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1-2 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
4. 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.
§ 92
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 § 87 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
§ 93
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji, które powo³uje Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
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2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³ u 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 przeprowadzania kontroli, a w stosunku do Przewodnicz¹cego Komisji  Przewodnicz¹cy Rady.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 94
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.
§ 95
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.
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.
§ 96
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go podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
g) date i miejsce podpisania protoko³u,
h) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych), kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycjê co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 98
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.
§ 99
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa ust. 1 sk³ada siê w terminie 7
dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 100
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, kierownik kontrolowanego podmiotu i Burmistrz.
V. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 101

IV. Protoko³y kontroli

1. Komisja Rewizyjna przek³ada Radzie do zatwierdzenia
plan pracy w terminie do koñca miesi¹ca lutego ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykazy 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.

§ 97

§ 102

1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 5 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
a) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
b) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych)
c) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
d) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
e) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
f) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowane-

1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
30 marca ka¿dego roku  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 podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z
tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Miasta za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.

Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
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3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci po
podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.
VI. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 103
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych w formie pisemnej przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w
miarê potrzeb.
2. Posiedzenia, w miarê potrzeb o jakich mowa w ust.
1, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 4 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
3. 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.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

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.
§ 108
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów Miasta w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionalna Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli
lub inne organy kontroli.
Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania Klubów Radnych
§ 119
Radni mog¹ tworzyæ Kluby Radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 110

Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.

1. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 4 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.

§ 105

§ 111

§ 104

Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr Klubów.

§ 106

§ 112

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 Miasta.

1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem Klubów.
2. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 4.
3. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków.
Prace Klubów organizuj¹ Przewodnicz¹cy Klubów, wybierani przez cz³onków Klubu.

§ 107

§ 114

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.

1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy Klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy Klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów Klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

§ 113

§ 115
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
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§ 116

Na wniosek przewodnicz¹cych Klubów Burmistrz obowi¹zany jest zapewniæ Klubom organizacyjne warunki w
zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IX
Tryb pracy Burmistrza
§ 117
Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 118
Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§ 119
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nych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 123 pkt 1 i 2, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci o jakich mowa w pkcie. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za uwierzytelnienie kserokopii lub fotografii
reguluj¹ przepisy ustawy o op³acie skarbowej.
4. Odp³atnoæ za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej
ustalana jest w Zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta Puck.
§ 126
Uprawnienia okrelone w § 121 i 122 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej.

Komisje Rady i Kluby Radnych mog¹ ¿¹daæ przybycia
Burmistrza na ich posiedzenie.

Rozdzia³ XI
Pracownicy samorz¹dowi

§ 120

§ 127

Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w § 117-§ 119 w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.

W Urzêdzie Miasta na podstawie mianowania zatrudniani s¹ pracownicy na stanowiskach kierowników referatów.

Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

Rozdzia³ XII
Postanowienia koñcowe

§ 121

Zmiana Statutu mo¿e nast¹piæ w trybie okrelonym dla
jego przyjêcia.

Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 122
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Miasta podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 123
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu Miasta,
w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu udostêpniane s¹ u Sekretarza Miasta w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Miasta oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 124
1. Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 121 i 122 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta i w asycie
pracownika Urzêdu Miasta.
2. Z dokumentów wymienionych w § 123 pkt 1 i 2 Obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
§ 125
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzo-

§ 128

§ 129
W sprawach nieuregulowanych w Statucie Gminy Miasta Puck stosuje siê przepisy ustaw szczególnych.
§ 130
Statut Gminy Miasta Puck podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

74
UCHWA£A Nr III/3/2002
Rady Miasta Pucka
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie Bud¿etu Miasta Puck na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art.
109, 113, 114, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Miasta Puck
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysokoci:
14.324.886 z³
z tego:
1. Dochody z podatków i op³at
4.554.200 z³
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2. Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
2.711.491 z³
3. Wp³ywy z jednostek bud¿etowych
197.500 z³
4. Dochody z maj¹tku miasta
1.235.000 z³
5. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
140.000 z³
6. Pozosta³e dochody
115.000 z³
7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej oraz na zadania w³asne gmin
1.417.324 z³
8. Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
3.954.371 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów bud¿etowych wed³ug
róde³ ich pochodzenia w poszczególnych dzia³ach bud¿etu zawiera za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
§2

1.
2.
3.
4.
5.

Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoci:
15.952.422 z³
z tego:
Wydatki bie¿¹ce, w tym:
13.368.722 z³
 wynagrodzenia i pochodne
6.098.766 z³
Dotacje
503.500 z³
Wydatki inwestycyjne
1.908.500 z³
Wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego
31.700 z³
Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
140.000 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 2* do
niniejszej uchwa³y, za wykaz zadañ inwestycyjnych stanowi za³¹cznik Nr 6*.
§3
Ustala siê przychody bud¿etu miasta w wysokoci:
1.627.536 z³
z tego:
 nadwy¿ka bud¿etowa z 2002 r.
627.536 z³
 po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
1.000.000 z³
§4

1. Ustala siê dochody i wydatki z zakresu zadañ zleconych administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumieñ
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do uchwa³y*.
§5
1. Przyjmuje siê przychody i wydatki zak³adu bud¿etowego i rodków specjalnych w wysokoci: 1.210.800 z³
a) zak³ad bud¿etowy:
 przychody
1.003.600 z³
 rozchody
1.003.600 z³
b) rodki specjalne:
 przychody
207.200 z³
 rozchody
207.200 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe bud¿etu miasta na rok 2003
w wysokoci:
1.439.260 z³
*) Za³¹czników Nr 1, 2, 6, 7 nie publikuje siê.
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w tym:
a) dla zak³adu bud¿etowego
 Miejski Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji
503.500 z³
3. Ustala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w wysokoci 124.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do uchwa³y*.
§6
Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do uchwa³y*.
§7
Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w wysokoci: 30.000 z³.
§8
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie w zakresie wydatków
 miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów,
2) do przekazywania upowa¿nieñ kierownikom jednostek
bud¿etowych do dokonywania przeniesieñ w planie
wydatków miêdzy paragrafami w danym rozdziale z
wy³¹czeniem wynagrodzeñ i pochodnych,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê
bud¿etu miasta.
§9
1. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do zaci¹gania po¿yczek i kredytów w wysokoci do 300.000 z³ na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu.
2. Prognozê d³ugu miasta Puck przedstawia za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y*.
§ 10
Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ do wysokoci
200.000 z³, które mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ Burmistrz
Miasta.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta

*) Za³¹czników Nr 8, 9, 10 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXVII - 382/2000 Rady
Miejskiej w Lêborku z dnia 15 grudnia 2000 r., w sprawie utworzenia jednostki bud¿etowej pod nazw¹ Centrum Sportu i Rekreacji w Lêborku.

w sprawie nadania statutu jednostce bud¿etowej pod
nazw¹ Centrum Sportu i Rekreacji w Lêborku

Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z 1998 r. z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 5
ust. 4 i art. 42 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81, poz. 889 z 2001 r.
z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
§ 2 Uchwa³y Nr XXXVII - 382/2000 Rady Miejskiej w
Lêborku z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia
jednostki bud¿etowej pod nazw¹ Centrum Sportu i Rekreacji w Lêborku otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiotem dzia³ania jednostki bud¿etowej jest:
a) administrowanie terenami i obiektami sportowo
- rekreacyjnymi w Lêborku oraz udostêpnianie
ww. obiektów wg zasad okrelonych w odrêbnym zarz¹dzeniu Burmistrza lub uchwale Rady
Miejskiej - stosownie do obowi¹zuj¹cych przepisów,
b) utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych,
c) inicjowanie kierunków rozwoju istniej¹cej bazy
sportowej i kreowanie inicjatyw w zakresie budowanych obiektów.
2. Popularyzacja sportu poprzez:
a) organizowanie i obs³ugê imprez sportowych i turystycznych,
b) organizowanie imprez masowych o charakterze
rekreacyjno - rozrywkowym,
c) propagowanie i organizowanie wspó³zawodnictwa szkó³,
d) propagowanie i organizowanie sportu i rekreacji
fizycznej dla mieszkañców Gminy Miasta Lêbork
3. Realizowanie dzia³añ z zakresu promocji Gminy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut Centrum Sportu i Rekreacji w Lêborku jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/383/2000 Rady Miejskiej
w Lêborku z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie nadania
statutu jednostce bud¿etowej pod nazw¹ Centrum Sportu
i Rekreacji w Lêborku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/16/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 20 grudnia 2002 r.
STATUT
Centrum Sportu i Rekreacji w Lêborku
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Centrum Sportu i Rekreacji w Lêborku dzia³a na podstawie:
 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z pón. zm.),
 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.),
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
 Uchwa³y Nr XXXVII-382/00 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia
jednostki bud¿etowej pod nazw¹ Centrum Sportu
i Rekreacji w Lêborku,
 postanowieñ niniejszego statutu.
§2
Centrum Sportu i Rekreacji w Lêborku dzia³a jako jednostka bud¿etowa Gminy Miasta Lêbork.
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Rozdzia³ IV
Nadzór i zarz¹dzanie

§3
1. Jednostka obejmuje swoj¹ dzia³alnoci¹ Gminê Miasto Lêbork oraz obszar ca³ego kraju.
2. Siedzib¹ Centrum Sportu i Rekreacji jest miasto Lêbork.
Rozdzia³ II
Cele i zadania
§4
Centrum Sportu i Rekreacji realizuje zadania w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

§7
1. Centrum Sportu i Rekreacji w Lêborku zarz¹dzane jest
przez dyrektora, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz
Miasta Lêborka.
2. Dyrektor jest pracodawc¹ w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników.
3. Burmistrz Miasta Lêborka udziela pisemnego pe³nomocnictwa do dokonywania czynnoci prawnych w zakresie kierowania dzia³alnoci¹ jednostki bud¿etowej.

§5
1. Przedmiotem dzia³ania jednostki bud¿etowej jest:
a) administrowanie terenami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi w Lêborku oraz udostêpnianie ww.
obiektów wg zasad okrelonych w odrêbnym zarz¹dzeniu Burmistrza lub uchwale Rady Miejskiej  stosownie do obowi¹zuj¹cych przepisów,
b) utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych,
c) inicjowanie kierunków rozwoju istniej¹cej bazy sportowej i kreowanie inicjatyw w zakresie budowanych
obiektów.
2. Popularyzacja sportu poprzez:
a) organizowanie i obs³ugê imprez sportowych i turystycznych,
b) organizowanie imprez masowych o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym,
c) propagowanie i organizowanie wspó³zawodnictwa
szkó³,
d) propagowanie i organizowanie sportu i rekreacji fizycznej dla mieszkañców Gminy Miasta Lêbork.
3. Realizowanie dzia³añ z zakresu promocji Gminy.

Rozdzia³ V
Gospodarka finansowa
§8
1. Centrum Sportu i Rekreacji w Lêborku pokrywa swoje
wydatki bezporednio z bud¿etu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do bud¿etu.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony w ramach bud¿etu
Gminy przez Radê Miejsk¹.
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiedzialny jest dyrektor.
4. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji sk³ada Radzie
Miejskiej w Lêborku coroczne sprawozdania z dzia³alnoci jednostki.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§9
Wszelkie zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.

Rozdzial III
Organizacja
§6
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Centrum Sportu i Rekreacji w Lêborku, okrela Regulamin Organizacyjny opracowany przez dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Lêborka.

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo Bold, Gdañsk, ul. Piwna 22
Z polecenia Wojewody Pomorskiego sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk

ISSN 1508-4779

Cena 7,41 z³

