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1788
UCHWA£A Nr II/20/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.d pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) art. 109, 110, 112,
116, 117, 118, 124, 128 ust. 2, 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z 1998 r. z pón. zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150 poz. 983
z 1998 r. z pón. zm.) Rada Gminy Kaliska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê dochody gminy na 2003 rok w wysokoci
7.688.196 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2003 rok w wysokoci 8.798.196 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
§3
1. Ustala siê deficyt w wysokoci 1.110.000 z³ finansowany przychodami pomniejszonymi o rozchody zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*
a) przychodami w kwocie 1.345.000 z³,
b) rozchodami w kwocie 235.000 z³.
§4
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, zleconych gminie na 2003 rok, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych realizowanych na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.

3. Ustala siê plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska na 2003 rok, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 6*.
4. Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
5. Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
na rok 2003, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
6. Ustala siê przychody z tytu³u wydawania zezwoleñ za
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
7. Ustala siê plan przychodów i wydatków dla jednostek
organizacyjnych kultury, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.
§5
Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w wysokoci 80.000 z³.
§6
Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu gminy zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 11*.
§7
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1. Zaci¹gania po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków w ci¹gu roku do wysokoci 500.000 z³.
2. Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ które mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ Wójt Gminy do wysokoci 600.000 z³.
3. Zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych z
realizacji zadañ okrelonych w za³¹czniku Nr 7*, przekraczaj¹cych bud¿et 2003 r. ród³em pokrycia zobowi¹zañ bêd¹ dochody przysz³ych bud¿etów w latach
2004  2005.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie
przeniesieñ miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u.

* Za³¹czników Nr 1-11 nie publikuje siê.
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5. Lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
6. Do przekazywania niektórych uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków pomiêdzy
paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorz¹du terytorialnego.

§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Z. Szarafin

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Z. Szarafin

1789
UCHWA£A Nr III/22/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2003
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 41,
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184,
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321
i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127,
poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732
i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o op³acie skarbowej (Dz. U. Nr 60, poz. 610) Rada Gminy Kaliska postanawia:
§1
Zatwierdziæ Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/22/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 30 grudnia 2002 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I. Cele programu
1. Prowadzenie dzia³alnoci profilaktycznej, szczególnie
wród dzieci i m³odzie¿y.
2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarów aktualnie wystêpuj¹cych.
3. Zmniejszanie udzia³u nietrzewoci, jako przyczyn naruszania prawa i porz¹dku publicznego.
4. Promowanie postaw spo³ecznych istotnych dla profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
5. Ustalanie sta³ych zasad wydawania i cofania zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz kontrola zasad obrotu tymi napojami.
6. Wspó³praca z instytucjami i stowarzyszeniami oraz
osobami fizycznymi s³u¿¹ca rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
7. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.
8. Opracowanie zasad usytuowania na terenie Gminy
Kaliska miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunki sprzeda¿y tych napojów tj. czas i zaplecze sanitarne.
9. Bie¿¹ce monitorowanie realizacji uchwa³y dotycz¹cej
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, jak
i w miejscu sprzeda¿y.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 uwzglêdnia zadania
ustawy oraz potrzeby rodowiska lokalnego, jak równie¿ jest kontynuacj¹ zadañ podjêtych w latach poprzednich w zakresie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w Gminie Kaliska.

II. Podstawowe kierunki dzia³añ zmierzaj¹ce do realizacji celów
A. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i m³odzie¿y:
Zadania
Kontrola rynku w zakresie przestrzegania zakazu sprzeda¿y
alkoholu nieletnim
Prowadzenie dla dzieci w okresie ferii i wakacji zajêæ oraz
imprez z elementami socjoterapeutycznymi
Sta³a informacja prasowa na temat dzia³añ podejmowanych
na terenie gminy na rzecz profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych

Termin
wed³ug odrêbnie
ustalonego planu
okres ferii i
wakacji
raz w kwartale

Organizator/ wspó³pracuj¹cy:
Gminna Komisja, Policja
Pracownik wietlicy, wolontariusze
Pe³nomocnik Wójta - za porednictwem
lokalnej prasy
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Kontynuacja pracy wietlic oraz ich sta³e doposa¿anie
Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i
m³odzie¿y Spójrz inaczej, Lekcji twórczoci
Dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych w
zakresie pracy terapeutycznej dla pedagogów, nauczycieli.
Zorganizowanie IV Kaliskiego Biegu Trzewociowego o
Puchar Wójta
Prezentacja spektaklu profilaktycznego przygotowanego
przez Agencjê Teatraln¹ Wizja z Krakowa po³¹czona z
pogadank¹ na temat uzale¿nieñ
Og³oszenie konkursu plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y
wg. tematu okrelonego przez komisjê profilaktyki
- rozstrzygniêcie konkursu
Miêdzygminny Turniej Wiedzy o uzale¿nieniach dla dzieci
i m³odzie¿y miedzy gminami Zblewo, Czarna Woda,
Kaliska
Dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych np.
koncerty, zawody sportowe, happeningi, festyny dla dzieci
i m³odzie¿y
Dofinansowanie zajêæ zorganizowanych grup dzieci i
m³odzie¿y z elementami socjoterapeutycznymi

ca³y rok
ca³y rok

Pe³nomocnik i wychowawca wietlic
wietlice terapeutyczne, wychowawcy
wietlic

ca³y rok

Pe³nomocnik

maj

Pe³nomocnik, G.O.K., Policja,
wolontariusze

termin do
uzgodnienia

Pe³nomocnik

termin do wyboru

Pe³nomocnik, wychowawca wietlic
terap. Gminna Komisja

18 padziernika

Gminna Komisja, Pe³nomocnik
G.O.K.

wg. potrzeb

Pe³nomocnik

ca³y rok

Pe³nomocnik, wychowawcy, nauczyciele

B. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacja dla osób uzale¿nionych.
Zadania
Inicjowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do utworzenia grupy
samopomocowej
Rozmowy indywidualne z osobami uzale¿nionymi i
wspó³uzale¿nionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie
alkoholowej
Motywowanie osób do podjêcia leczenia zwi¹zanego z
uzale¿nieniem
Wspó³udzia³ w finansowaniu maratonów oraz dzia³añ
terapeutycznych dla osób uzale¿nionych z terenu gminy
Prowadzenie zajêæ profilaktycznych dla rodziców w
szko³ach w Kaliskach i w Piecach
Dofinansowanie szkoleñ dla uczniów gimnazjum dot.
profilaktyki uzale¿nieñ
Dofinansowanie szkoleñ specjalistycznych dla cz³onków
Komisji, Policji, s³u¿b socjalnych, wyk³adowców

Termin
wiosna 2003

Organizator/ wspó³pracuj¹cy:
Pe³nomocnik oraz
p. J. Cieliñski

zgodnie
z nap³ywaj¹cymi
wnioskami

Zespo³y Gminnej Komisji

ca³y rok

Gminna Komisja, GOPS, Policja

ca³y rok

Gminna Komisja, Pe³nomocnik

raz w ci¹gu roku

Gminna Komisja, terapeuci, pedagodzy

w ci¹gu roku

Gminna Komisja, terapeuci

wed³ug odrêbnego
planu

Pe³nomocnik

C. Wspó³dzia³anie z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi.
Zadania
Wspó³dzia³anie z Policj¹, GOPS, s³u¿b¹ zdrowia i
pedagogiem szkolnym
Wspó³praca z grupami samopomocowymi
Wspó³praca z Orodkiem Profilaktyki i rozwi¹zywania
Problemów w Starogardzie Gdañskim
Wspó³praca z Departamentem Zdrowia UM w Starogardzie
Gdañskim
Kierowanie do s¹du wniosków o wszczêcie postêpowania
w sprawie zastosowania obowi¹zku poddania siê leczeniu
odwykowemu
Wymiana dowiadczeñ w zakresie prowadzenia wietlic w
ramach powiatu
Wspomaganie finansowe dzia³alnoci instytucji,
stowarzyszeñ i osób fizycznych s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu
problemów alkoholowych
D. Ustalanie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami
1. Kontrola w zakresie realizacji Uchwa³:
 Uchwa³y Nr VI/44/93 Rady Gminy Kaliska z dnia
29 wrzenia 1993 r. w sprawie zasad usytuowa-

Termin

Organizator/ wspó³pracuj¹cy:

ca³y rok

Pe³nomocnik, Gminna Komisja

ca³y rok

Pe³nomocnik

ca³y rok

Pe³nomocnik

ca³y rok

Pe³nomocnik

ca³y rok

Gminna Komisja

Czerwiec

Pe³nomocnik i wychowawca wietlic

ca³y rok

Pe³nomocnik, Gminna Komisja

nia na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych,
 Uchwa³y Nr XII/76/95 Rady Gminy Kaliska z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie liczby punktów sprzeda¿y detalicznej napojów alkoholowych,
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2. Dostosowanie iloci punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych do potrzeb ograniczenia dostêpnoci
alkoholu.
3. Kontrola godzin w zakresie przestrzegania godzin
sprzeda¿y alkoholu.
4. Kontrola punktów sprzeda¿y alkoholu.
5. Szkolenia dla alkoholowyc napojów alkoholowych.
E. Zasady wynagradzania cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
1. Ustala siê wynagrodzenia dla cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych za
udzia³ w posiedzeniu Komisji w wysokoci, jak dla
cz³onków sta³ych Komisji Rady Gminy (minus podatek dochodowy).
F. Bud¿et Komisji.
rodki finansowe na realizacjê zadañ pochodz¹ z wp³at
za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych. Dochody wykorzystywane s¹ jedynie na realizacjê Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Bud¿et Komisji okrela Rada Gminy w uchwale bud¿etowej.

1790
UCHWA£A Nr IV/42/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie przyjêcia gminnego programu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych dla Gminy
Sulêczyno na rok 2003.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,
Nr 167, poz. 1372), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sulêczyno na rok 2003 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IV/42/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 30 stycznia 2003 r.
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Sulêczyno na rok 2003
Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372).
I. Cele.
1. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
4. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zaniu problemów alkoholowych.
II. Strategie.
1. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y.
2. Prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych na terenie
gminy.
3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych od alkoholu i cz³onków ich rodzin.
4. Wspó³organizowanie obozów i kolonii profilaktyczno
 terapeutycznych dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin zagro¿onych alkoholizmem.
5. Kontrola przestrzegania prawa w zakresie handlu napojami alkoholowymi.
6. Dofinansowanie obozów i kolonii profilaktyczno  terapeutycznych.
7. Zorganizowanie dostêpu do szkoleñ przedstawicieli
ró¿nych zawodów stykaj¹cych siê w swej pracy z osobami z problemem alkoholowym i cz³onków ich rodzin.

III. Podstawowe dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania celów programu
Lp.
1
1

2

Zadania
2
Prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagro¿onych alkoholizmem .
Organizowanie i prowadzenie na terenie
szkó³ programów profilaktycznych dla
dzieci i m³odzie¿y .

Realizator
3
Ewa MICHALSKA
Maria LEDZIEWSKA
Grzegorz PRZEPIÓRSKI
Agencje artystyczne

Termin
realizacji
4
okres roku
szkolnego
okres roku
szkolnego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3

4

5

6

7

8

9

10
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Wspó³organizowanie obozów i kolonii
profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci
i m³odzie¿y z rodzin z problemami
alkoholowymi oraz z rodzin zagro¿onych
alkoholizmem .
Prowadzenie punktu konsultacyjnego – pierwsza pomoc
osobom uzale¿nionym
i wspó³uzale¿nionym .
Udzielanie specjalistycznej pomocy
lekarskiej osobom uzale¿nionym
i wspó³uzale¿nionym .
Szkolenie :
-Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych ,
-ró¿nych zawodów w zakresie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych .
Prowadzenie dzia³añ kontrolnych wobec
podmiotów handluj¹cych alkoholem w
zakresie przestrzegania prawa , w
szczególnoci zakazu sprzeda¿y alkoholu
nieletnim , zakazu reklamy napojów
alkoholowych oraz spo¿ywania alkoholu w
miejscach zabronionych .
Wspó³praca z innymi instytucjami w gminie
w zakresie organizowania i dofinansowania
imprez rodowiskowych promuj¹cych
trzewoæ .
Prowadzenie dzia³añ edukacyjnych w
Gminnym Orodku Zdrowia w Sulêczynie
w zakresie profilaktyki antyalkoholowej .
Dzia³ania Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych polegaj¹ca na :
-wydawaniu opinii o zgodnoci lokalizacji
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
z podjêtymi uchwa³ami Rady Gminy ,
-rozpatrywaniu wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzale¿nionych od
alkoholu ,
-prowadzenie rozmów motywacyjno –
-interwencyjnych z osobami
uzale¿nionymi od alkoholu ,
-kierowanie osoby zg³oszonej na badania
przez bieg³ego w celu wydania opinii w
przedmiocie uzale¿nienia ,
-kierowanie wniosków do S¹du
Rejonowego w Kartuzach w sprawie
poddania obowi¹zkowi leczenia
odwykowego osób uzale¿nionych od
alkoholu ,
-wystêpowanie przed s¹dem oskar¿yciela
publicznego .

IV. Preliminarz finansowy.
1. Plan dochodów  50.000,00 z³.
2. Plan wydatków  50.000,00 z³.
 3030  ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 
1.500,00 z³,
 4210  zakup materia³ów i wyposa¿enia  15.000,00 z³,
 4300  zakup us³ug pozosta³ych  33.000,00 z³,
 4410  podró¿e s³u¿bowe krajowe  500,00 z³.

Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów
Alkoholowych , koció³ ,
stra¿ po¿arna

okres wakacji
szkolnych

Pe³nomocnik Wójta Gminy ds.
Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

przez
ca³y rok

Lekarz specjalista

przez
ca³y rok

Anna PAKSZYS

II – III
kwarta³
2003 roku

Urz¹d Gminy ,
Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów
Alkoholowych , Policja

przez
ca³y rok

Urz¹d Gminy ,
Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów
Alkoholowych , instytucje

przez
ca³y rok

Gminny Orodek Zdrowia

przez
ca³y rok

Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów
Alkoholowych

przez
ca³y rok

1791
UCHWA£A Nr V/52/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 26 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych dla Gminy Sulêczyno na rok 2003.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,
Nr 167, poz. 1372), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
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Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IV/42/2003 Rady Gminy Sulêczyno z dnia
30 stycznia 2003 r. w sprawie przyjêcia gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych dla Gminy Sulêczyno na rok 2003 wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

1792
UCHWA£A Nr V/33/03
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Samorz¹du Mieszkañców So³ectw Gminy Prabuty oraz Statutu Samorz¹du
Mieszkañców Miasta Prabuty.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 113, poz. 984
z 2002 r. z pó. zm.) Rada Miejska w Prabutach uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Samorz¹du Mieszkañców So³ectw
Gminy Prabuty, tj: So³ectwa Antonin, So³ectwa Gdakowo, So³ectwa Gilwa, So³ectwa Gonty, So³ectwa Górowychy, So³ectwa Grodziec, So³ectwa Jakubowo, So³ectwa
Julianowo, So³ectwa Ko³odzieje, So³ectwa Laskowice,
So³ectwa Obrzynowo, So³ectwa Pilichowo, So³ectwa
Pólko, So³ectwa Raniewo, So³ectwa Rodowo, So³ectwa
Stañkowo, So³ectwa Sypanica, So³ectwa Stary Kamieñ,
So³ectwa Szramowo i So³ectwa Trumiejki, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
§2
Uchwa³a siê Statut Samorz¹du Mieszkañców Miasta
Prabuty, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej Uchwa³y.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr I/4/91 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorz¹du Mieszkañców So³ectw.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/33/03
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 31 stycznia2003 r.
STATUT
SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW SO£ECTW
Stary Kamieñ, Jakubowo, Obrzynowo,
Stañkowo, Antonin, Gdakowo, Górowychy, Rodowo,
Laskowice, Sypanica, Szramowo, Gonty, Gilwa,
Ko³odzieje, Pilichowo, Pólko, Grodziec, Trumiejki,
Raniewo, Julianowo.
PRABUTY 2003
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa: Stary Kamieñ, Jakubowo, Obrzynowo, Stañkowo, Antonin, Gdakowo, Górowychy, Rodowo, Laskowice, Sypanica, Szramowo,
Gonty, Gilwa, Ko³odzieje, Pilichowo, Pólko, Grodziec,
Trumiejki, Raniewo, Julianowo, stanowi Samorz¹d
Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo:
Stary Kamieñ, Jakubowo, Obrzynowo, Stañkowo, Antonin, Gdakowo, Górowychy, Rodowo, Laskowice, Sypanica, Szramowo, Gonty, Gilwa, Ko³odzieje, Pilichowo, Pólko, Grodziec, Trumiejki, Raniewo, Julianowo.
§2
1. So³ectwa: Stary Kamieñ, Jakubowo, Obrzynowo, Stañkowo, Antonin, Gdakowo, Górowychy, Rodowo, Laskowice, Sypanica, Szramowo, Gonty, Gilwa, Ko³odzieje, Pilichowo, Pólko, Grodziec, Trumiejki, Raniewo, Julianowo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy
wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Prabuty.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa: Stary Kamieñ,
Jakubowo, Obrzynowo, Stañkowo, Antonin, Gdakowo,
Górowychy, Rodowo, Laskowice, Sypanica, Szramowo, Gonty, Gilwa, Ko³odzieje, Pilichowo, Pólko, Grodziec, Trumiejki, Raniewo, Julianowo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym wraz z pón. zm.,
 Uchwa³y Nr V/33/03 Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania poszczególnych So³ectw obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) So³ectwo Antonin  miejscowoci Antonin, Kamienna,
2) So³ectwo Gdakowo  miejscowoæ Gdakowo,
3) So³ectwo Gilwa  miejscowoæ Gilwa,
4) So³ectwo Gonty  miejscowoæ Gonty,
5) So³ectwo Górowychy  miejscowoci Górowychy,
Górowychy Ma³e,
6) So³ectwo Grodziec  miejscowoæ Grodziec,
7) So³ectwo Jakubowo  miejscowoci Jakubowo, Pachutki,
8) So³ectwo Julianowo  miejscowoæ Julianowo, Kolonia G¹ski,
9) So³ectwo Ko³odzieje  miejscowoci Ko³odzieje, Kowale,
10) So³ectwo Laskowice  miejscowoæ Laskowice,
11) So³ectwo Obrzynowo  miejscowoæ Obrzynowo,
12) So³ectwo Pilichowo  miejscowoæ Pilichowo,
13) So³ectwo Pólko  miejscowoæ Pólko,
14) So³ectwo Raniewo  miejscowoci Raniewo, Kleczewo, Podlasie,
15) So³ectwo Rodowo  miejscowoci Rodowo, Rodowo Ma³e,
16) So³ectwo Stañkowo  miejscowoæ Stañkowo,
17) So³ectwo Sypanica  miejscowoci Sypanica, Orkusz,
Ka³dowo,
18) So³ectwo Stary Kamieñ  miejscowoci Stary Kamieñ,
Gra¿ymowo,
19) So³ectwo Szramowo  miejscowoæ Szramowo,
20) So³ectwo Trumiejki  miejscowoæ Trumiejki.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4

1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata.

§7
Zadania okrelone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznznaych kompetencji,
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
3) wystêpowanie do Rady Miejskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu danego So³ectwa w
zakresie organizacji spotkañ radnych z wyborcami,
dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
5) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8
Zebranie Wiejskie opiniuje, w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Miejsk¹
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych Uchwa³ Rady Miejskiej.
§9
1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w zale¿noci od charakteru
sprawy, za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§5

§ 10

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.

Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich So³ectw, zawiera porozumienia
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

§6

§ 11

1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dom Mieszkañców Wsi So³ectwa mo¿na powierzyæ zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoæ Gminy.
3. Realizuj¹c zadanie, o którym stanowi ust. 2 organ Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dza dochodami
z tego ród³a.

1. Zadania przekazane jednostce pomocniczej do realizacji podlegaj¹ kontroli dokonywanej przez wyznaczonego pracownika Urzêdu Miasta i Gminy oraz Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej.
2. So³tys i Rada So³ecka obowi¹zani s¹ raz w roku, nie
póniej ni¿ do dnia 30 czerwca z³o¿yæ Radzie Miejskiej
pisemne sprawozdanie z realizacji zadañ okrelonych
w niniejszym Statucie.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy So³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem Miasta
i Gminy mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego gro-
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na So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê
odbywa siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³ywanym przez
Burmistrza Miasta i Gminy.
2. Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okrelonym przez ustawê.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny. Rada
Miejska mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi
bêdzie przys³ugiwa³a dieta i zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowych.
§ 13
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawieniu gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza Miasta i Gminy,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada informacjê o swej dzia³alnoci.
§ 14
1. So³tys nie bêd¹cy radnym ma prawo uczestniczenia w
sesjach Rady Miejskiej.
2. Na spotkaniach roboczych Burmistrza Miasta i Gminy,
na których rozpatruje siê sprawy dotycz¹ce bezporednio So³ectwa, Burmistrz zaprasza So³tysa do udzia³u w
tym posiedzeniu.
3. Na sesjach Rady Miejskiej i spotkaniach roboczych
Burmistrza Miasta i Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka liczy od 3 do 6
osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³ na wniosek
So³tysa lub ½ sk³adu Rady So³eckiej. Posiedzeniom
przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
2) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
3) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

Dziennik Urzêdowy
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5) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludnoci,
formu³uje wnioski pokontrolne, analizuje ich realizacjê,
6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
7) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§ 16
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 17
Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§ 18
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta
i Gminy.
§ 19
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsca Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy winno odbyæ siê w terminie siedmiu dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 20
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów do
omówienia spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta
i Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Miasta
i Gminy.
§ 21
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
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Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 22
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Miasta i Gminy. W tym celu Burmistrz okrela
miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy mo¿e powierzyæ przewodniczenie takiemu zebraniu przez radnego.
3. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy o zwo³aniu
Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa podaje siê do
wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na
siedem dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 23
1. Dla wykonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie, tj. po up³ywie 0,5 godziny, mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoci przez uczestników zebrania uprawnionych
do g³osowania.
§ 24
1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
trzech osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem Komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy Zebrania.
§ 25
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatur, zg³oszonych bezporednio przez uczestników
Zebrania Wiejskiego.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 26
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 27
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

§ 28
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich
w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 29
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa Burmistrz Miasta i Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie dla
wyboru nowego So³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej lub wybrania
nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§ 30
Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska. Rada Miejska
dokonuje te¿ w formie uchwa³y podzia³u Gminy na so³ectwa.
§ 31
1. Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta i Gminy osobicie
lub przez osoby upowa¿nione sprawuj¹ nadzór nad
dzia³alnoci¹ organów So³ectwa.
2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alnoæ So³ectwa za pomoc¹ w³asnych Komisji, przy czym przynajmniej raz
na trzy lata dokonuje rewizji gospodarki finansowej
So³ectwa.
3. Burmistrz Miasta i Gminy obowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby
mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby dochody So³ectwa i wiadczenia pobierane na ich korzyæ by³y wydatkowane zgodnie z
przepisami i Statutem.
§ 32
Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/33/03
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 31 stycznia 2003 r.
STATUT
SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW MIASTA PRABUTY
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorz¹d Mieszkañców, zwany dalej Samorz¹dem,
jest jednostk¹ pomocnicz¹ miasta Prabuty.
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Samorz¹d utworzony zosta³ na mocy Uchwa³y Nr I/4/
1991 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 1991 r.

ROZDZIA£ III
ZADANIA SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW ORAZ
ZAKRES KOMPETENCJI I TRYB PRACY
JEGO ORGANÓW

ROZDZIA£ II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§9

§2

§3
1. Organami Samorz¹du s¹:
1) Ogólne Zebranie Mieszkañców,
2) Zarz¹d Samorz¹du.
2. Kadencja organów Samorz¹du trwa 4 lata.
§4
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców jest organem uchwa³odawczym.
2. Zarz¹d Samorz¹du jest organem wykonawczym.
§5
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Samorz¹du sprawuje Rada
Miejska w Prabutach.
§6
Ogólne Zebranie mieszkañców sk³ada siê z pe³noletnich mieszkañców Miasta Prabuty, posiadaj¹cych czynne prawa wyborcze do rad gmin.
§7
Zarz¹d Samorz¹du sk³ada siê z 5 osób.
§8
1. Wybory do Samorz¹du dokonywane s¹ na zebraniu
wyborczym.
2. G³osowaæ i byæ wybrane do Zarz¹du Samorz¹du mog¹
byæ te osoby, które w dniu zebrania wyborczego s¹
pe³noletnie, posiadaj¹ status sta³ego mieszkañca miasta Prabuty oraz czynne prawo wyborcze do rad gmin.
3. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wyborczego
zawiadamia Burmistrz Miasta i Gminy w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem
spotkania. Burmistrz Miasta i Gminy nadzoruje przebieg wyborów i zapewnia organizacyjn¹ i techniczn¹
stronê odbycia wyborów.
4. Do wa¿noci zebrania wyborczego wystarczy 1/10
uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniu.
Je¿eli w zebraniu wyborczym nie wziê³a udzia³u wymagana liczba mieszkañców, wyznacza siê ponowny
termin zebrania wyborczego, proponuje siê za 0,5 godziny, które jest wa¿ne bez wzglêdu na liczbê uczestników.
5. Zarz¹d wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców miasta Prabuty uprawnionych do g³osowania.
Przewodnicz¹cego Zarz¹du i Zastêpcê Przewodnicz¹cego Zarz¹du Samorz¹du wybiera siê w oddzielnym
g³osowaniu.
6. Odwo³anie Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków
nale¿y do w³aciwoci Ogólnego Zebrania Mieszkañców i nastêpuje w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy co najmniej 1/5 sk³adu Ogólnego
Zebrania Mieszkañców.

Do zadañ Samorz¹du nale¿y:
1. Rozpatrywanie spraw socjalno  bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych,
2. Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego oraz
rozporz¹dzanie dochodami z tego ród³a w zakresie
okrelonym w niniejszym Statucie,
3. Wykonywanie zadañ z zakresu administracji publicznej na mocy upowa¿nienia Rady Miejskiej lub przepisów prawa,
4. Kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
5. Organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz mieszkañców miasta Prabuty.
§ 10
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców jest najwy¿sz¹, uchwa³odawcz¹ w³adz¹ mieszkañców miasta Prabuty.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie Zarz¹du Samorz¹du lub jego
poszczególnych cz³onków,
2) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du oraz
przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Prabutach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
miasta Prabuty,
4) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Samorz¹du, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du dotycz¹cych:
a) przekazywania Radzie Miejskiej opinii i wniosków
w zakresie nabycia i zbycia sk³adników mienia komunalnego przekazanego do korzystania przez
Samorz¹d oraz zmiany przeznaczenia sk³adników
takiego mienia, s³u¿¹cych do powszechnego lub
bezporedniego zaspokojenia potrzeb publicznych,
b) wydzier¿awienia lub najmu nieruchomoci bêd¹cych w gestii Samorz¹du na okres nie d³u¿szy ni¿
jeden rok,
c) podejmowania inwestycji i remontów o wartoci
przekraczaj¹cej granicê ustalan¹ corocznie przez
Ogólne Zebranie Mieszkañców,
d) okrelenie wysokoci sumy, do której Zarz¹d Samorz¹du mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
e) wyra¿anie opinii w zakresie prowadzenia przez Zarz¹d Samorz¹du z ramienia miasta i gminy dzia³alnoci gospodarczej,
f) decydowanie o wydatkach i dochodach w ramach
prowadzonej przez Samorz¹d gospodarki finansowej,
5) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
uchwa³ami Rady Miejskiej do kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
3. Ogólnemu Zebraniu Mieszkañców przewodniczy Przewodnicz¹cy Samorz¹du Mieszkañców.
§ 11
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest przez
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Zarz¹d Samorz¹du w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ 1, 2 razy w roku.
2. Zarz¹d Samorz¹du jest zobowi¹zany zwo³aæ Ogólne
Zebranie Mieszkañców na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogó³u mieszkañców miasta Prabuty uprawnionych do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców
w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
3. O terminie i miejscu zwo³ania Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz porz¹dku obrad zawiadamia siê w
sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczonym terminem.
4. Do wa¿noci Ogólnego Zebrania mieszkañców wystarczy 1/10 obecnych na zebraniu sporód uprawnionych
do g³osowania. Je¿eli w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców nie wziê³a udzia³u wymagana liczba mieszkañców,
wyznacza siê ponowny termin Ogólnego Zebrania
Mieszkañców, które jest wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
uczestników. Uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 12
1. Zarz¹d Samorz¹du wykonuje uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
2. Do zadañ Zarz¹du Samorz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
3) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym do korzystania przez Samorz¹d,
4) wykonywanie zadañ z zakresu administracji publicznej na mocy upowa¿nienia Rady Miejskiej,
5) wspó³praca z organami miasta i gminy Prabuty,
6) prowadzenie z ramienia miasta i gminy dzia³alnoci
gospodarczej na zasadach okrelonych przez Radê
Miejsk¹ oraz Ogólne Zebranie Mieszkañców.
3. Zarz¹d Samorz¹du dzia³a kolegialnie na posiedzeniach
odbywanych w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿
raz na kwarta³.
7. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Samorz¹du organizuje pracê
Zarz¹du Samorz¹du, kieruje bie¿¹cymi sprawami Samorz¹du Mieszkañców oraz reprezentuje go na zewn¹trz.
5. Posiedzenie Zarz¹du Samorz¹du jest prawomocne gdy
uczestniczy w nim co najmniej po³owa ogólnego sk³adu Zarz¹du.
6. Uchwa³y Zarz¹du Samorz¹du zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
ROZDZIA£ IV
ZARZ¥D I KORZYSTANIE Z MIENIA KOMUNALNEGO
§ 13
1. Zarz¹d Samorz¹du zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego.
2. Zakres czynnoci dokonywanych przez Samorz¹d
wzglêdem mienia okrelaj¹ zapisy § 10 pkt 2 ust. 4 oraz
§ 12 pkt 2 ust. 3 niniejszego Statutu.
3. Samorz¹d w sprawach maj¹tkowych jest reprezentowany przez dwóch cz³onków Zarz¹du. Zarz¹d mo¿e
udzieliæ Przewodnicz¹cemu upowa¿nienie do jednoosobowego reprezentowania.

§ 14
1. Zadania przekazane Zarz¹dowi Samorz¹du do realizacji podlegaj¹ kontroli dokonywanej przez wyznaczonego pracownika Urzêdu Miasta i Gminy oraz Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej.
2. Zarz¹d Samorz¹du obowi¹zany jest raz w roku, nie
póniej ni¿ do 30 czerwca z³o¿yæ Radzie Miejskiej pisemne sprawozdanie z realizacji zadañ okrelonych w
niniejszym Statucie.
ROZDZIA£ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 15
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwa³y.
2. Sprawy sporne dotycz¹ce interpretacji zapisów Statutu rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy.
3. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1793
UCHWA£A Nr V/61/2003
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie bud¿etu Gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10
i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806) oraz art. 109, 110, 117,118, 124, 128
ust 2 i art 134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110
poz. 1255, z 2000 r Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48
poz. 550 Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122
poz. 1315; z 2001 Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88
poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102
poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623; z 2002 r.
Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300, Nr 200 poz. 1685,
Nr 213 poz. 1802, Nr 214 poz. 1806, Nr 216 poz. 1824),
a tak¿e art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627; z 2001 r.
Nr 115 poz. 1229; z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz.
984) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu w wysokoci 40.109.428,zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*
w tym:
dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 500.000,2. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysokoci 42.213.228,zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*
w tym:
wydatki na przeciwdzia³anie alkoholizmowi w wysokoci 500.000,3. Ustala siê przychody bud¿etu wysokoci 3.645.800,-.
Ustala siê rozchody bud¿etu w wysokoci 1.542.000,zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
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Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.

Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz
art. 22 ust. 4a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889, zm: Nr 102
poz. 1115, z 2002 r. Nr 4 poz. 31, Nr 25 poz. 253, Nr 74
poz. 676, Nr 93 poz. 820, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska
na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co nastêpuje:

§4

§1

Ustala siê plan przychodów i wydatków:
1) zak³adów bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*,
2) Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³. nr 7*,
3) rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*.

Uchwala siê regulamin przyznawania stypendiów  stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
§3

§5
1. Ustala siê zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 9*.
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z zawartych porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za³¹cznikiem 10*.
§6

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/544/02 z dnia 23 kwietnia 2002 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

1. Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu gminy na koniec
roku bud¿etowego zgodnie z za³¹cznikiem nr 11*.
§7

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/64/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 19 marca 2003 r.

Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy Kartuzy do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów,
2) przekazania uprawnieñ z zakresu przenoszenia wydatków gminnym jednostkom organizacyjnym w ramach
rozdzia³ów,
3) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów
wartociowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu
roku bud¿etowego deficytu bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego do kwoty 1.000.000,-,
4) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci
1.000.000,-,
5) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych wybranych przez Burmistrza Gminy
Kartuzy.

1. Do ubiegania siê o stypendium maj¹ prawo uczniowie
studenci na sta³e zameldowani na terenie gminy Kartuzy:
a) uczniowie szkó³ podstawowych (dotyczy klas V i VI),
gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych,
b) studenci wszystkich rodzajów szkó³ wy¿szych.

§8

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

1794
UCHWA£A Nr V/64/2003
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
* Za³¹czników Nr 1-11 nie publikuje siê.

REGULAMIN
przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów
za wyniki w nauce i osi¹gniêcia sportowe
§1

1. Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów spe³niaj¹cych co najmniej jedno z podanych ni¿ej kryteriów:
1. Za wyniki w nauce:
a) uczeñ szko³y podstawowej  klasy V-VI oraz gimnazjalnej:
 osi¹gn¹³ redni¹ ocen co najmniej 5,4 za ostatni
semestr,
 finalista, laureat I, II lub III miejsca olimpiad przedmiotowych, konkursów: regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich;
b) uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej:
 osi¹gn¹³ redni¹ ocen co najmniej 5,2 za ostatni
semestr,
 finalista, laureat I, II lub III miejsca olimpiad przedmiotowych konkursów regionalnych, wojewódzkich lub ogólnopolskich,
c) student:

Dziennik Urzêdowy
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 osi¹gn¹³ redni¹ ocen co najmniej 4,7 za ostatni semestr.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników o statusie amatora
osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie:
a) miêdzynarodowym:
 udzia³ w igrzyskach olimpijskich,
 udzia³ w Mistrzostwach wiata,
 udzia³ w Mistrzostwach Europy,
b) krajowym:
 zajêcie od I, II lub III miejsca we wspó³zawodnictwie o Mistrzostwo Polski,
c) powo³anych do kadry wojewódzkiej, Polski  w danej dyscyplinie sportu.
2a. Stypendia przyznaje siê za osi¹gniêcia indywidualne,
a tak¿e zawodnikom  cz³onkom dru¿yn sportowych.
3. Uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i szkó³
ponadgimnazjalnych ubiegaj¹cych siê o stypendium,
musz¹ mieæ co najmniej dobr¹ ocenê z zachowania.
§3
1. Wnioski o przyznanie stypendiów mog¹ sk³adaæ:
a) sami zainteresowani,
b) dyrektor szko³y,
c) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia
d) stowarzyszenia kultury fizycznej
e) trenerzy, instruktorzy
2. Do ka¿dego wniosku  podania musz¹ byæ do³¹czone
dokumenty potwierdzaj¹ce wykazane w nim osi¹gniêcia:
a) dla uczniów szkó³ i studentów  kserokopia wiadectwa lub zawiadczenie o redniej ocen w danym
semestrze o raz inne dokumenty wiadcz¹ce o osi¹gniêciach ucznia.
b) kserokopie dyplomów, dokumentów potwierdzaj¹ce osi¹gniêcia sportowe.
§4
1. Terminy sk³adania podañ i wniosków o przyznanie stypendiów wymienionych w § 2 ust. 1 okrela siê nastêpuj¹co:
a) do 28 lutego  za wyniki osi¹gniête w I semestrze
danego roku szkolnego,
b) do 31 sierpnia  za wyniki osi¹gniête w II semestrze
danego roku szkolnego.
2. Wnioski, które wp³yn¹ po terminach okrelonych w ust.
1 nie bêd¹ rozpatrywane.
3. Podania o przyznanie stypendium za osi¹gniêcia sportowe mog¹ byæ sk³adane przez ca³y rok.
4. Stypendia przyznaje siê na okres 6 miesiêcy:
a) od 1 kwietnia do 30 wrzenia,
b) od 1 padziernika do 31 marca.
§5
1. Termin rozpatrzenia podañ i wniosków przez Komisjê
Stypendialn¹ nast¹pi w ci¹gu 14 dni od terminów
okrelonych § 4
2. Ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz.
3. Zainteresowane osoby stypendium za wyniki w nauce
zostan¹ poinformowane na pimie w terminie 14 dni
od podjêcia decyzji tj. odpowiednio:
a) do 31 marca,
b) do 30 wrzenia.

§6
1. Burmistrz Gminy bêdzie corocznie przyznawa³ stypendia tylko do wysokoci rodków okrelonych przez
Radê Miejsk¹ na dany rok bud¿etowy.
§7
1. Stypendia przyznaje Burmistrz Gminy Kartuzy na wniosek Komisji Stypendialnej w sk³adzie:
a) Zastêpca Burmistrza odpowiedzialny za edukacjê 
przewodnicz¹cy,
b) Przewodnicz¹cy lub upowa¿niony cz³onek Komisji
Owiaty Rady Miejskiej w Kartuzach,
c) Kierownik Wydzia³u Owiaty,
d) Kierownik Wydzia³u Kultury, Sportu i Promocji.
2. Komisja zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów decyduje o zakwalifikowaniu wniosku i przedstawia swoj¹ opiniê Burmistrzowi Gminy.
§8
Wysokoæ przyznanego stypendium bêdzie stanowiæ
(w stosunku miesiêcznym):
 dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum  15%,
 dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych  20%,
 dla studentów  25%,
minimalnego wynagrodzenia okrelanego przez Ministerstwo P³acy i Polityki Socjalnej.
§9
W przypadku ra¿¹cego naruszenia przez stypendystê
obowi¹zków ucznia (studenta) przyznaj¹cy stypendium,
na wniosek Komisji, mo¿e cofn¹æ przyznane stypendium.
§ 10
Decyzje w sprawie przyznania stypendium podaje siê
do publicznej wiadomoci.

1795
UCHWA£A Nr V/65/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów, nagród i wyró¿nieñ osobom zajmuj¹cym siê twórczoci¹ artystyczn¹, upowszechnianiem i ochron¹ dóbr kultury.
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z pón. zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271) oraz
art. 7a i 7b ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z 2002 r. Nr 41 poz. 364) Rada
Miejska na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin udzielania stypendiów osobom
zajmuj¹cym siê twórczoci¹ artystyczn¹, upowszechnianiem i ochron¹ dóbr kultury stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
§2
Uchwala siê regulamin udzielania nagród i wyró¿nieñ
osobom zajmuj¹cym siê twórczoci¹ artystyczn¹, upowszechnianiem i ochron¹ dóbr kultury stanowi¹cy za³¹cznik nr 2.
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§3

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy

Przyznaj¹cy stypendium mo¿e wstrzymaæ jego realizacjê, je¿eli stypendysta nie realizuje zobowi¹zañ okrelonych w § 4.
§6

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/65/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 19 marca 2003 r.

Stypendia przyznaje siê w ustalonej kwocie wyp³aconej jednorazowo lub jako wiadczenie okresowe na czas
okrelony.
§7
Miesiêczna wysokoæ stypendium nie mo¿e przekroczyæ trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia
ustalonego przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej.
§8

§2

1. Burmistrz Gminy powierza opiniowanie wniosków oraz
proponowanie wysokoci stypendium powo³anej przez
siebie komisji, w sk³ad której wchodz¹ Wiceburmistrz,
przedstawiciel Komisji Owiaty, przedstawiciel Wydzia³u Kultury oraz przedstawiciel rodowisk kulturotwórczych.
2. Wnioski o przyznanie stypendium pó³rocznego rozpatruje siê dwa razy w roku: do dnia 30 kwietnia oraz do
dnia 31 grudnia.
3. Wnioski o przyznanie stypendium ca³orocznego na rok
nastêpny rozpatruje siê do dnia 31 grudnia.
4. Rozdzia³ stypendiów nastêpuje po zapoznaniu siê z
wszystkimi wnioskami.

Osoba lub zespó³ osób ubiegaj¹cych siê o przyznanie
stypendium mo¿e je otrzymaæ wy³¹cznie na wykonanie
w ustalonym terminie okrelonego przedsiêwziêcia.

Stypendia wyp³acane s¹ ze rodków bud¿etu gminy,
w czêci któr¹ dysponuje w³aciwy wydzia³.

§3

§ 10

1. Wnioski o przyznanie stypendium:
a) pó³rocznego w drugim pó³roczu danego roku kalendarzowego sk³ada siê do dnia 31 marca,
b) wnioski o przyznanie stypendium pó³rocznego w
pierwszym pó³roczu nastêpnego roku oraz ca³orocznego na rok nastêpny  do dnia 31 sierpnia ka¿dego
roku.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawieraæ:
a) dane osobowe(imiê lub imiona, nazwisko, adres)kandydata/kandydatów,
b) informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim lub
innym wraz z dokumentacj¹,
c) program stypendium obejmuj¹cy: cel, na który ma
byæ przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin jej zakoñczenia.

Decyzje w sprawie przyznania stypendium podaje siê
do publicznej wiadomoci.

Regulamin udzielania stypendiów osobom
zajmuj¹cym siê twórczoci¹ artystyczn¹,
upowszechnianiem i ochron¹ dóbr kultury
§1
Burmistrz Gminy Kartuzy mo¿e przyznaæ stypendia
osobom zajmuj¹cym siê twórczoci¹ artystyczn¹, upowszechnianiem i ochron¹ dóbr kultury zameldowanym
na terenie Gminy Kartuzy.

§4
Osoba (zespó³ osób), której przyznano stypendium
zwana dalej stypendyst¹ jest obowi¹zana do:
1) wykonania przyjêtego programu stypendium,
2) przedstawiania na ¿¹danie przyznaj¹cego stypendium, bie¿¹cych wyników realizacji programu stypendium lub w ustalonych terminach okresowych
sprawozdañ z wykonania programu stypendium,
3) w przypadkach uzasadnionych stypendysta mo¿e
ubiegaæ siê o przed³u¿enie terminu wykonania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z przepisów ust. 1.

§9

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/65/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 19 marca 2003 r.
Zasady i tryb przyznawania dorocznej nagrody
i wyró¿nieñ za osi¹gniêcia w dziedzinie artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury
§1
1. Nagroda lub wyró¿nienie w dziedzinie artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury mog¹ byæ przyznane:
 osobom fizycznym,
 osobom prawnym,
 innym podmiotom.
2. Kandydatury do Nagrody zg³aszaj¹:
a) Wydzia³ Kultury, Sportu i Promocji Urzêdu Gminy w
Kartuzach,
b) Stowarzyszenia i zwi¹zki twórcze,
c) Instytucje kultury, szko³y.
§2
1. Oceny ca³okszta³tu dzia³alnoci lub osi¹gniêæ o istotnym znaczeniu dokonuje Kapitu³a powo³ana przez Burmistrza.
2. Sporód zg³oszonych kandydatur Burmistrz Gminy
wybiera trzy nominacje.
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3. Sporód nominowanych kandydatur Kapitu³a wybiera
laureata.
§3

Poz. 1795, 1796, 1797, 1798

1797
UCHWA£A Nr XI/64/2003
Rady Powiatu Kwidzyñskiego
z dnia 26 maja 2003 r.

Nagroda i wyró¿nienia za miniony rok wrêczane s¹ do
31 marca podczas podsumowania programu Lokalne
Partnerstwo.
§4

w sprawie za³o¿enia Szko³y Policealnej dla Doros³ych
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie.

1. Nagroda stanowiæ bêdzie gratyfikacjê pieniê¿n¹ w
wysokoci do trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Gospodarki i Polityki
Spo³ecznej oraz dyplom.
2. Wyró¿nienia stanowiæ bêd¹ nagrody rzeczowe oraz
dyplom.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592  t.j. z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329  t.j. z pón.
zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:

§5

§1

Informacja o przyznanych nagrodach i wyró¿nieniach
podlega og³oszeniu w lokalnej prasie i w Goñcu Kartuskim.

Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2003 r. Szko³ê Policealn¹ dla Doros³ych w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 4 w Kwidzynie przy ul. Ogrodowa 6.

1796

§2

ANEKS Nr 3
do porozumienia

Akt za³o¿ycielski szko³y stanowi za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.

w sprawie zarz¹dzania drogami powiatowymi zawartego w dniu 2 stycznia 2001 r.

§3

W dniu 24 marca 2003 r. w Kartuzach pomiêdzy Powiatem Kartuskim, reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu Kartuskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Janina Kwiecieñ  Starosta Kartuski
2. Jerzy ¯urawicz  Wicestarosta
a Gmin¹ Kartuzy, reprezentowan¹ przez
Mieczys³awa Grzegorza Go³uñskiego  Burmistrza Gminy Kartuzy
§1
§ 3 porozumienia otrzymuje brzmienie:
,,Z tytu³u zarz¹du drogami powiatowymi, o których
mowa w § 2 przys³ugiwaæ bêdzie wynagrodzenie w ³¹cznej kwocie:18.000 z³ (s³ownie: osiemnacie tysiêcy z³),
p³atne w ratach kwartalnych:
I kwarta³ (pierwsza rata do 15 kwietnia 2003 r.)  3.250 z³
(s³ownie: trzy tysi¹ce dwiecie piêædziesi¹t z³).
II kwarta³ (druga rata do 15 lipca 2003 r.) - 4.900 z³
(s³ownie: cztery tysi¹ce dziewiêæset z³).
III kwarta³ (trzecia rata do 15 padziernika 2003 r.)- 4.900 z³
(s³ownie: cztery tysi¹ce dziewiêæset z³).
IV kwarta³ (czwarta rata do 1 grudnia 2003 r.)- 4.950 z³
(s³ownie: cztery tysi¹ce dziewiêæset piêædziesi¹t z³).
§2
Pozosta³a treæ porozumienia zostaje bez zmian.
§3
Niniejszy aneks porozumienia wchodzi w ¿ycie z dniem
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2003 r.
Zarz¹d Powiatu Kartuskiego
Starosta
J. Kwiecieñ
Wicestarosta
J. ¯urawicz
Z-ca G³ównego Ksiêgowego
S. Bronk

Burmistrz Gminy Kartuzy
M.G. Go³uñski

Szko³a przyjmuje statut w brzmieniu statutu Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kwidzyñskiego
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
J. Godzik

1798
UCHWA£A Nr XI/65/2003
Rady Powiatu Kwidzyñskiego
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie za³o¿enia Szko³y Policealnej w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  t.j. z pón. zm.) oraz art. 5
ust. 5a i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329  t.j. z
pón. zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2003 r. Szko³ê Policealn¹ w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie przy ul. Ogrodowa 6.
§2
Akt za³o¿ycielski szko³y stanowi za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.
*) Za³¹czników nie publikuje siê.
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Poz. 1798, 1799, 1800
§3

Szko³a przyjmuje statut w brzmieniu statutu Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4
w Kwidzynie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kwidzyñskiego
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
J. Godzik

1799
UCHWA£A Nr IX/51/2003
Rady Powiatu Kwidzyñskiego
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu powiatu kwidzyñskiego za 2002 rok
i udzielenia Zarz¹dowi Powiatu Kwidzyñskiego absolutorium za rok 2002.
Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 16 ust 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z pó zm.) i art. 136 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Powiatu Kwidzyñskiego, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarz¹d
sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu powiatu
kwidzyñskiego za rok 2002 zawieraj¹cego zestawienie
dochodów i wydatków wynikaj¹cych z zamkniêcia rachunków bud¿etu, uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Powiatu Kwidzyñskiego udziela absolutorium
Zarz¹dowi Powiatu z tytu³u wykonania bud¿etu za rok
2002.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
J. Godzik

1800
POROZUMIENIE Nr 11/03
z dnia 24 czerwca 2003 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592  z pón. zm.), art. 47 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2003 (tj. Dz. U. Nr 150
poz. 983 z pón. zm.) oraz Uchwa³y Nr XI/70/2003 Rady
Powiatu Kwidzyñskiego z dnia 26 maja 2003 r. strony:
Minister Edukacji Narodowej i Sportu maj¹cy siedzibê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 zwany dalej Zleceniodawc¹ reprezentowanym przez:
Hieronima Idziaka  p.o. Dyrektora Biura Spraw Obronnych
oraz
Powiat Kwidzyñski z siedzib¹ w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn posiadaj¹cy NIP 581  17  04 
453 zwany dalej Zleceniobiorc¹, reprezentowany przez:
1. Andrzeja Fortunê  Wicestarostê Kwidzyñskiego
2. Justynê Koz³owsk¹  Cz³onka Zarz¹du Powiatu
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy zorganizowanie specjalistycznego obozu przysposobienia obronnego dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego, które to zadanie Zleceniobiorca wykona w Orodku Wypoczynku i Rekreacji LIWA
w Orkuszu k/Prabut w dniach 28.06.  18.07.2003 r.
2. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do zachowania najwy¿szej starannoci przy realizacji powierzonego mu zadania, a w szczególnoci do zapewnienia uczestnikom
warunków bezpieczeñstwa wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów.
3. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne szkody maj¹ce zwi¹zek z dotowanym zadaniem.
§2
1. Zleceniodawca na cel wskazany w § 1. ust. 1 przyznaje
Zleceniobiorcy dotacjê celow¹ z bud¿etu pañstwa
w czêci 30  owiata i wychowanie, dzia³ 801, rozdzia³
80195, § 2120 w kwocie 8 000,00 z³ (s³ownie z³otych
osiem tysiêcy).
2. Dotacja zostanie przekazana w terminie 14 dni od daty
podpisania niniejszego porozumienia na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: Powilañski Bank Spó³dzielczy
w Kwidzynie 8300000-9-135294-3700-1/0 Starostwo
Powiatowe w Kwidzynie  rachunek dochodów bud¿etu
powiatu
3. Wzrost kosztów realizacji zadania nie daje Zleceniobiorcy podstaw do ¿¹dania zwiêkszenia kwoty dotacji.
§3
1. Rozliczenie dotacji nast¹pi nie póniej ni¿ w ci¹gu 30
dni od daty zakoñczenia zadania.
2. Podstawê rozliczenia dotacji stanowiæ bêdzie sporz¹dzone przez Zleceniobiorcê i przyjête przez Zleceniodawcê sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe.
3. Wzór sprawozdania finansowego stanowi za³¹cznik do
porozumienia.
§4
1. Dotacja wykorzystana nie zgodnie z przeznaczeniem
lub pobrana w nadmiernej wysokoci podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych w ci¹gu 14 dni od daty ustalenia, ¿e dotacja wykorzystana nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokoci, nie
póniej jednak ni¿ w terminie do 28 lutego nastêpnego
roku.
2. Odsetki nalicza siê odpowiednio od dnia przekazania
dotacji lub daty stwierdzenia nieprawid³owego naliczenia dotacji.
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3. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokoci zwrotowi podlega ta czêæ dotacji, która zosta³a
nadmiernie pobrana.
4. Zwrotowi podlega równie¿ dotacja niewykorzystana w
czêci lub ca³oci.
5. Zwrotowi nale¿noci na rzecz MENiS zobowi¹zany
dokonuje na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w NBP Oddzia³ Okrêgowy w
Warszawie: 121010 1010 0031 2822 3000 0000 z wy³¹czeniem odsetek, które uiszcza na rachunku bankowym
dochodów bud¿etowych Nr 59 1010 1010 0031 2822
3100 0000.

na otrzymuje od Powiatu dotacjê w wysokoci 10.000 z³
(s³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³otych).
2. Kalkulacjê przewidywanych kosztów zadania finansowanego przez Powiat przedstawia za³¹cznik do niniejszego porozumienia.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana
przez Powiat w terminie do dnia 14.08.2003 r. na konto
Gminy: PBS Kwidzyn Oddzia³ Ryjewo 83001022701112-3600-1/1
§3

Wszystkie zmiany do porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

Otrzymane rodki finansowe mog¹ byæ przez Gminê
wykorzystane wy³¹cznie wed³ug zasad okrelonych przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z pón.
zm.).

§6

§4

Za³¹cznik do porozumienia stanowi jego integralna
czêæ.

1. Gmina w terminie do dnia 10.09.2003 r. zobowi¹zuje
siê przedstawiæ Powiatowi rozliczenie z wykonania zadania pod wzglêdem rzeczowym i finansowym wraz
z zestawieniem zap³aconych faktur zawieraj¹cym: numer faktury, datê, nazwê wystawiaj¹cego, oraz termin
zap³aty.
2. W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia lub
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
Gmina zobowi¹zuje siê niezw³ocznie zwróciæ dotacjê
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci podatkowych.
3. W przypadku niewykonania lub czêciowego wykonania zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia dotacja podlega niezw³ocznie zwrotowi w czêci proporcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania.
4. Podmiot mo¿e dokonaæ zmiany w strukturze kosztów,
okrelonych w § 2 ust. 2 porozumienia pod warunkiem,
¿e ca³kowity koszt powierzonego zadania nie zostanie
zmniejszony oraz, ¿e nie spowoduje to zmniejszenia
zakresu zadania.

§5

§7
Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
Zleceniodawca
G³ówny ksiêgowy
M. Klimkowska-Bil
p.o. Dyrektor Biura
Spraw Obronnych
H. Idziak

Zleceniobiorca
Wicestarosta
A. Fortuna
Cz³onek Zarz¹du
J. Koz³owska

1801
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 9 lipca 2003 r. w Kwidzynie,
pomiêdzy:
Powiatem Kwidzyñskim, reprezentowanym przez:
1. Leszka Czarnobaja  Starostê Kwidzyñskiego
2. Andrzeja Fortunê  Wicestarostê Kwidzyñskiego,
zwanym dalej Powiatem
a
Gmin¹ Ryjewo, reprezentowan¹ przez:
Józefa Gutowskiego  Wójta Gminy Ryjewo,
zwan¹ dalej Gmin¹
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21 w zwi¹zku z art. 5
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z pón.
zm.) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U.
Nr 150, poz. 983 z pón. zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 27 listopada 1996 r. o finansach publicznych (j.t.
Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pón. zm.).
§1
Powiat powierza a Gmina przyjmuje prowadzenie zadañ publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotycz¹cych organizacji w dniu 24.08.2003 r. w miejscowoci Ryjewo III Do¿ynek Powiatowych  wiêta nawi¹zuj¹cego do kultury i tradycji ludowej, obejmuj¹cego imprezy kulturalne i rekreacyjne dla mieszkañców powiatu kwidzyñskiego.
§2
1. W celu wykonania zadañ, o których mowa w § 1 Gmi-

§5
Powiat zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu wykonywania porozumienia przez Gminê.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§7
Wszelkie spory wynikaj¹ce z niniejszego porozumienia rozpatruje s¹d powszechny.
§8
Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z
dniem podpisania.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
Gmina Ryjewo
Wójt
J. Gutowski

Powiat Kwidzyñski
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj
Wicestarosta
A. Fortuna
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Za³¹cznik
do porozumienia
z dnia 9 lipca 2003 r.
Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania
dotycz¹cego organizacji w dniu 24.08.2003 r.
w miejscowoci Ryjewo
III Do¿ynek Powiatowych
Lp.
Wyszczególnienie
1. Koncert Piotra Szczepanika
2. Koncert zespo³u Classic
3. Op³ata ZAiKS
4. Zakup nagród
RAZEM:

Kwota w z³
5.000,00
3.500,00
850,00
650,00
10.000,00

1802
UCHWA£A Nr XI/95/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia10 lipca 2003 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych
oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci,
a tak¿e wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874) oraz
art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania wierzytelnoci Gminy Miejskiej Kwidzyn i jej jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których
nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, w
szczególnoci odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania wierzytelnoci na raty wobec osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej.
§2
1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub w
czêci je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
4) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji.
2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadkach okrelonych
w ust. 1, pkt 1,3,4 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika,
a w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 równie¿ z urzêdu.
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3. W przypadku solidarnej odpowiedzialnoci kilku d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas, gdy
warunki umarzania zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.
§3
W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika mo¿na odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci nale¿noci albo
roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci nale¿noci na raty,
bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz
uzasadniony interes wierzyciela, na okres nie d³u¿szy ni¿
3 lata.
§4
1. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie przekracza kwoty
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w roku
poprzedzaj¹cym umorzenie, og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
do celów naliczania odpisu na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych, do umarzania, odraczania lub
rozk³adania na raty sp³at nale¿noci s¹ uprawnieni kierownicy jednostek organizacyjnych w stosunku do
wierzytelnoci jednostki organizacyjnej innej ni¿ Urz¹d
Miejski, w przypadkach okrelonych w § 2, ust. 1, pkt 1,
2, 3 oraz w § 3.
2. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci jest wy¿sza ni¿ kwota, o
której mowa w ust. 1, oraz w odniesieniu do wierzytelnoci Urzêdu Miejskiego a tak¿e w przypadku okrelonym w § 2, ust. 1, pkt 4 do umarzania, odraczania lub
rozk³adania na raty uprawniony jest Burmistrz Miasta.
3. Przez wierzytelnoæ, o której mowa w ust. 1 rozumie
siê nale¿noæ g³ówn¹ wraz z odsetkami i innymi nale¿nociami ubocznymi.
§5
Organ w³aciwy do umarzania nale¿noci g³ównej jest
równie¿ uprawniony do umarzania odsetek za zw³okê oraz
innych nale¿noci ubocznych.
§6
Za okres odroczenia terminu p³atnoci lub roz³o¿enia
wierzytelnoci na raty nie pobiera siê odsetek za zw³okê.
Je¿eli d³u¿nik nie wywi¹¿e siê z terminów p³atnoci, wówczas czêæ wierzytelnoci, której termin p³atnoci min¹³
staje siê natychmiast wymagalna.
§7
1. Kierownik jednostki organizacyjnej sk³ada Burmistrzowi Miasta sprawozdanie dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoci, stanowi¹ce imienny wykaz i kwoty, przy kwartalnych sprawozdaniach finansowych.
2. Burmistrz Miasta bêdzie sk³ada³ Radzie Miejskiej zbiorcze sprawozdanie dotycz¹ce umorzonych wierzytelnoci w rocznym sprawozdaniu z wykonania bud¿etu.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1803
UCHWA£A Nr XI/97/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 10 lipca 2003 r.
w sprawie nadania Regulaminu Stra¿y Miejskiej w Kwidzynie.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o stra¿ach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779),
w zwi¹zku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) uchwala siê co nastêpuje:

Miejskiej prowadzi z upowa¿nienia Burmistrza Miasta,
Komendant Stra¿y Miejskiej. Funkcjonariusz Stra¿y Miejskiej musi spe³niaæ warunki okrelone w art. 24 ustawy.
Rozdzia³ I
Struktura Organizacyjna
§5
Stra¿ Miejska jest jednostk¹ organizacyjn¹ gminy miejskiej Kwidzyn.
§6
1. Stra¿ Miejska jest samorz¹dow¹, umundurowan¹ formacj¹, na czele, której stoi Komendant Stra¿y, podleg³y bezporednio Burmistrzowi Miasta i dzia³aj¹cy z
jego upowa¿nienia.
2. Komendanta Stra¿y Miejskiej powo³uje i odwo³uje Burmistrz, po zasiêgniêciu opinii Rady Miejskiej.
§7
W czasie nieobecnoci Komendanta, jego obowi¹zki
pe³ni Zastêpca Komendanta.

§1

§8

Nadaje siê Stra¿y Miejskiej w Kwidzynie Regulamin
Organizacyjny Stra¿y stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

W czasie nieobecnoci Komendanta i jego Zastêpcy
prac¹ funkcjonariuszy kieruje Dy¿urny Stra¿y.

§2

Rozdzia³ II
Zasady wykonywania zadañ
przez funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
Za³¹cznik 1
do Uchwa³y Nr XI/97/03
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 10 lipca 2003 r.
Regulamin Organizacyjny Stra¿y Miejskiej
w Kwidzynie
§1
Stra¿ Miejska w Kwidzynie dzia³a na podstawie ustawy o stra¿ach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
z 1997 r. Nr 123 poz. 779) zwanej dalej ustaw¹ i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
§2
Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej wype³niaj¹ swoje obowi¹zki stosownie do roty z³o¿onego lubowania, zgodnie
z art. 26 ustawy.
§3
Stra¿ Miejska dzia³a na obszarze administracyjnym
miasta Kwidzyn.
§4
Czynnoci zwi¹zane z naborem funkcjonariuszy Stra¿y

§ 10
Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej, podczas pe³nienia
obowi¹zków s³u¿bowych, s¹ zobowi¹zani do zachowania wzorowej postawy obywatelskiej, godnego reprezentowania miasta i sumiennego wykonania na³o¿onych na
nich zadañ, wynikaj¹cych z roty z³o¿onego lubowania.
§ 11
1. Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej przy obejmowaniu
s³u¿by, zg³aszaj¹ swym bezporednim prze³o¿onym
gotowoæ do wykonywania zadañ s³u¿bowych, ustalonych planem s³u¿by.
2. Szczegó³owe zadania i polecenia funkcjonariusze otrzymuj¹ na codziennych odprawach s³u¿bowych, w czasie pe³nienia s³u¿by sporz¹dzaj¹ notatki urzêdowe
i s³u¿bowe ze zdarzeñ i interwencji wymagaj¹cych
szczegó³owego udokumentowania.
3. Po zakoñczeniu s³u¿by funkcjonariusze zdaj¹ broñ, rodki przymusu bezporedniego i sprzêt ³¹cznoci.
§ 12
Czas pracy pracowników ustala Komendant Stra¿y
Miejskiej.
§ 13
W szczególnych wypadkach wystêpowania zagro¿eñ
stanu porz¹dku publicznego, klêsk ¿ywio³owych, ekologicznych, lub w innych uzasadnionych przypadkach dotycz¹cych bezpieczeñstwa miasta (akcje ratownicze,
szczególne potrzeby pracodawcy), dobowy czas s³u¿by
mo¿e ulec zwiêkszeniu  ponad normy czasu pracy ustalone w § 12 Regulaminu Pracy Stra¿y Miejskiej w Kwidzynie (art. 133 KP).
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Poz. 1803
§ 14

Szczegó³owy zakres zadañ Stra¿y Miejskiej okrela
ustawa i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
Rozdzia³ III
Podstawowe obowi¹zki osób funkcyjnych
§ 15
1. Dzia³alnoci¹ Stra¿y Miejskiej kieruje Komendant Stra¿y Miejskiej.
2. Komendant Stra¿y Miejskiej jest prze³o¿onym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników komendy.
3. W szczególnoci do zadañ i kompetencji Komendanta
Stra¿y nale¿y:
1) planowanie i organizowanie dzia³alnoci Stra¿y,
2) nadzorowanie i kontrola realizacji zadañ Stra¿y,
3) zarz¹dzanie mieniem Stra¿y
4) reprezentowanie Stra¿y.
§ 16
Zastêpca Komendanta Stra¿y Miejskiej:
1) podlega bezporednio Komendantowi Stra¿y Miejskiej
i jest prze³o¿onym wszystkich funkcjonariuszy,
2) bezporednio kieruje prac¹ Dy¿urnego Stra¿y Miejskiej,
3) koordynuje grafiki pe³nienia s³u¿b,
4) wykonuje inne zadania na³o¿one przez Komendanta
Stra¿y Miejskiej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5) na czas nieobecnoci Komendanta Stra¿y Miejskiej
wykonuje jego obowi¹zki.
§ 17
Dy¿urny:
1) w czasie pe³nienia s³u¿by bezporednio kieruje prac¹
funkcjonariuszy,
2) wydaje i przyjmuje broñ, rodki przymusu bezporedniego oraz rodki ³¹cznoci,
3) odpowiada za prowadzenie dokumentacji nakazanej
instrukcj¹ pe³nienia s³u¿by,
4) odpowiada przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadañ s³u¿bowych,
5) odpowiada za sporz¹dzanie notatek urzêdowych i s³u¿bowych przez funkcjonariuszy,
6) odpowiada za wygl¹d zewnêtrzny funkcjonariuszy,
7) odpowiada za stan dyscypliny podw³adnych w czasie
pe³nienia s³u¿by,
8) wykonuje inne zadania zlecone przez prze³o¿onych.
Rozdzia³ IV
Postanowienia koñcowe
§ 18
Zmiany postanowieñ niniejszego regulaminu dokonuje siê w trybie obowi¹zuj¹cym dla jego nadania.
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