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1821

§1

UCHWA£A Nr IV/25/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 13 grudnia 2002 r.

1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysokosci:
132.628.893,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoci:
145.398.032,- z³
a) wydatki bie¿¹ce
112.749.278,- z³
w tym:
 wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne
40.489.908,- z³
 dotacje
18.818.890,- z³
 wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu 2.008.767,- z³
 wydatki z tytu³u porêczeñ i gwarancji udzielonych
przez jednostkê samorz¹du terytorialnego
600.000,- z³

w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Sopotu na rok
2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591; z pón. zm.) oraz art. 124 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155 z 1998 r. poz. 1014 z pón. zm.) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

 pozosta³e wydatki bie¿¹ce
50.831.713,- z³
b) wydatki maj¹tkowe
32.648.754,- z³
w tym wydatki inwestycyjne
32.248.754,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do niniejszej uchwa³y.
Ustala siê dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3* do niniejszej uchwa³y.
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumieñ
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do niniejszej uchwa³y.
Ustala siê plan wydatków maj¹tkowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* oraz wydatki zwi¹zane z wieloletnim
programem inwestycyjnym zgodnie z za³¹cznikiem
nr 6* do niniejszej uchwa³y.
Ustala siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych
i gospodarstwa pomocniczego wraz z wyodrêbnieniem
dotacji z bud¿etu miasta i zakresu ich przyznawania oraz
rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 7* do
niniejszej uchwa³y.
Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do niniejszej uchwa³y.
Ustala siê zakres i kwoty dotacji udzielanych z bud¿etu
miasta zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do niniejszej
uchwa³y.
§2

1. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci
600.000,- z³
oraz wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programach profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci
600.000,- z³
2. Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w wysokoci
1.000.000,- z³
§3
Ustala siê przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru,
w tym:
1. Przychody  kredyty inwestycyjne
15.800.000,- z³
2. Rozchody  sp³ata po¿yczek i kredytów 3.030.861,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10* do niniejszej uchwa³y
oraz ³¹czn¹ kwotê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem nr 11*
do niniejszej uchwa³y.
§4
1. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do dokonywania
przeniesieñ wydatków w bud¿ecie miasta pomiêdzy
paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u.
2. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do zmiany wysokoci dotacji z bud¿etu miasta dla zak³adów bud¿etowych
i gospodarstwa pomocniczego w ramach ³¹cznej kwoty
rodków na dzia³alnoæ podstawow¹ i inwestycyjn¹
tych jednostek.
3. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do lokowania czasowo wolnych rodków finansowych na terminowych
lokatach bankowych, okresowego zakupu i odsprzeda¿y bonów pieniê¿nych i skarbowych, obligacji itp.
4. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do zaci¹gniêcia kredytu do wysokoci 5.000.000,-z³ na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu.
* Za³¹czników nr 1-11 nie publikuje siê.
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5. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do zaci¹gniêcia,
zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, kredytu inwestycyjnego w wysokoci 4.800.000,z³. ród³em pokrycia sp³aty kredytu bêd¹ dochody pochodz¹ce z udzia³ów miasta we wp³ywach bud¿etu
pañstwa z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do udzielania po¿yczek i porêczeñ do wysokoci 5.000.000,- z³.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1822
UCHWA£A Nr IV/26/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie odp³atnoci za us³ugi przewozowe rodkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasta Sopotu
Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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) rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê op³aty za przewozy osób rodkami komunikacji miejskiej:
1.0.Bilety jednorazowe.
1.1.Przejazdy w granicach Sopotu:
a) linia zwyk³a:
bilet normalny  1,60 z³,
bilet ulgowy  0,80 z³,
b) linia pospieszna, specjalna i nocna:
bilet normalny  2,00 z³,
bilet ulgowy  1,00 z³.
1.2.Przejazdy w obrêbie sieci komunikacyjnej z przekraczaniem granic administracyjnych Sopotu:
a) linia zwyk³a:
bilet normalny  3,00 z³,
bilet ulgowy  1,50 z³,
b) linia pospieszna, specjalna i nocna:
bilet normalny  3,50 z³,
bilet ulgowy  1,75 z³.
2.1.Bilety okresowe na liniach zwyk³ych, pospiesznych
i nocnych dla linii obs³ugiwanych przez ZKM Gdynia
 w granicach Sopotu:
a) miesiêczne  wa¿ne od poniedzia³ku do pi¹tku:
bilet normalny  42,00 z³,
bilet ulgowy  21,00 z³,
b) miesiêczne  wa¿ne codziennie:
bilet normalny  50,00 z³,
bilet ulgowy  25,00 z³,
c) na okaziciela  wa¿ne codziennie:
miesiêczny  61,00 z³,
dekadowy  23,00 z³.
2.2.Bilety okresowe na liniach zwyk³ych i pospiesznych
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dla linii obs³ugiwanych przez ZKM Gdañsk wg taryfy
obowi¹zuj¹cej w Gdañsku.
3. Za przewóz baga¿u, wózka, psa ustala siê op³atê w
wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym rodzaju linii.

Traci moc uchwa³a Nr XXVI/315/96 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie odp³atnoci za
us³ugi przewozowe rodkami komunikacji miejskiej na
terenie Gminy Miasta Sopotu.

§2

§5

Do korzystania z bezp³atnych przejazdów rodkami
miejskiej komunikacji zbiorowej na wszystkich liniach
uprawnieni s¹:
1. Honorowi obywatele miasta Sopotu.
2. Senatorowie, pos³owie na Sejm, radni miasta Sopotu.
3. Dzieci do lat 4.
4. Inwalidzi wojenni i wojskowi.
5. Inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidzkiej oraz towarzysz¹cy im opiekun.
6. Ociemniali i towarzysz¹cy im przewodnicy.
7. Osoby, które ukoñczy³y 70 lat.
8. Dzieci oraz m³odzie¿ do lat 18, nie objêci obowi¹zkiem szkolnym wskutek choroby lub niepe³nosprawnoci, jak równie¿ uczniowie szkó³ specjalnych towarzysz¹cy im opiekunowie (opiekunom
bez towarzystwa dziecka prawo to przys³uguje na
liniach dziennych na trasie: miejsce zamieszkania
 placówka opiekuñcza  na podstawie zawiadczenia placówki).
9. Pracownicy i emeryci jednostek organizacyjnych
komunikacji miejskiej  w zakresie ustalonym w
uk³adzie zbiorowym pracy.
10. ¯o³nierze rezerwy udaj¹cy siê na æwiczenia zarz¹dzane trybem NATYCHMIAST.
11. Osoby posiadaj¹ce legitymacjê Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi PCK pierwszego stopnia.
12. Obywatele polscy poszkodowani przez III Rzeszê 
na podstawie legitymacji Stowarzyszenia wraz z dowodem osobistym
13. Obywatele polscy zrzeszeni w Zwi¹zku Sybiraków
 na podstawie legitymacji zwi¹zku wraz z dowodem osobistym.
14. Kombatanci.
15. Przewodnicy z psami Ratowniczej Sekcji PCK  na
podstawie wa¿nego dokumentu przynale¿noci do
Sekcji.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, jednak nie wczeniej ni¿ z dniem 1 stycznia
2003 r.

§3
Do korzystania z biletów ulgowych rodkami miejskiej
komunikacji zbiorowej uprawnieni s¹:
1. Uczniowie szkó³ podstawowych, ponadpodstawowych i szkó³ policealnych do dnia 31 grudnia roku
ukoñczenia 24 lat.
2. Studenci szkó³ wy¿szych.
3. Dzieci w wieku od lat 4 do lat 7.
4. M³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem oraz m³odzie¿ niepe³nosprawna w wieku od 18 do 30 lat legitymuj¹ca
siê odpowiednim dokumentem.
5. Emeryci i rencici, nie pozostaj¹cy w stosunku pracy powoduj¹cym zawieszenie wiadczeñ emerytalnych b¹d rentowych oraz ich wspó³ma³¿onkowie,
na których emeryci i rencici otrzymuj¹ dodatki rodzinne  na podstawie legitymacji i ostatniego odcinka wyp³aty wiadczenia emerytalnego lub rentowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1823
UCHWA£A Nr IV/36/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla obszaru powiatu Sopot.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 113, poz. 1207, zm. Dz. U. Nr 154 poz. 1801)
oraz art. 21 b pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz. U. Nr 113, poz. 984
z 2002 r.) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Tworzy siê Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla
obszaru powiatu Sopot na bazie Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 105.
2. Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim dzia³aj¹cym w
ramach Powiatowego Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego.
§2
1. W sk³ad Centrum Powiadamiania Ratunkowego wchodz¹:
a) Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Sopocie,
b) S³u¿by dyspozytorskie Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie,
c) Stra¿ Miejska miasta Sopotu,
d) Dy¿urny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.
2. Dodatkowe podmioty ratownicze mog¹ wchodziæ w
sk³ad Centrum Powiadamiania Ratunkowego po podpisaniu stosownych porozumieñ lub decyzji.
§3
Do najwa¿niejszych celów tworzonych CPR-ów w
szczególnoci nale¿y:
1. Zapewnienie szybszej i sprawniejszej pomocy w nag³ych przypadkach.
2. Zagwarantowanie skutecznego powiadamiania s³u¿b
ratowniczych o wystêpuj¹cych zagro¿eniach ¿ycia,
zdrowia i mienia.
3. Wprowadzenie jednego i jednolitego na terenie powiatu telefonicznego numeru ratunkowego 112.
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4. Zapewnienie pe³nej koordynacji dzia³añ s³u¿b nios¹cych pomoc w nag³ych przypadkach.
5. Zapewnienie mieszkañcom i turystom bez wzglêdu na
wybrany numer alarmowy (9xx lub 112) uzyskania niezbêdnej pomocy bez koniecznoci powtórnego telefonowania.
6. Skrócenie czasu dojazdu karetek pogotowia do miejsca zdarzenia, zgodnie ze standardami Europejskimi.

8) dotacje celowe na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
1.430.205 z³
9) rodki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych róde³
1.793.843 z³
Szczegó³owe zestawienie dochodów wed³ug róde³ zawiera za³¹cznik nr 1*.

§4

WYDATKI BUD¯ETU MIASTA I GMINY W WYSOKOCI
15.596.611 z³
w tym:
1) dotacje dla zak³adów bud¿etowych
13.200 z³
2) dotacje dla instytucji kultury
365.400 z³
3) dotacje dla innych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 70.000 z³
4) wynagrodzenia
5.406.874 z³
5) pochodne od wynagrodzeñ
1.143.534 z³
6) wydatki na obs³ugê d³ugu
224.795 z³
7) wydatki na udzielone porêczenie kredytu 36.063 z³
8) wydatki na program profilaktyki rozwi¹zywania problemów alkoholowych
105.000 z³
9) wydatki na inwestycje jednostek bud¿etowych
3.126.872 z³
10) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
25.200 z³
11) dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zak³adów
bud¿etowych
40.000 z³
12) pozosta³e wydatki
5.039.673 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2*.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1824
UCHWA£A Nr IV/24/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu miasta i gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, i oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pó¿n. zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984),
art. 124 i 128 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. poz. 1014 z pó¿n.
zm. Dz. U. 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 r. 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 156 poz. 1300, art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z pó¿n. zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 115
poz. 1229, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984 oraz
Uchwa³y Rady Miejskiej Nr XII/74/99 z dnia 30 sierpnia
1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu, zmienionej Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XLVII/262/2002 z dnia
27 czerwca 2002 r,Rada Miejska w Kêpicach uchwala:
§1
DOCHODY BUD¯ETU MIASTA I GMINY W WYSOKOCI
15.726.611 z³
w tym:
1) dochody z podatków i op³at
3.196.000 z³
2) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
1.113.927 z³
3) dochody podleg³ych jednostek bud¿etowych 12.000 z³
4) dochody z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿
alkoholu
105.000 z³
5) pozosta³e dochody w³asne
1.328.500 z³
6) subwencje
6.536.676 z³
7) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie zadañ bie¿¹cych
210.460 z³

§2

§3
WYNIK BUD¯ETU MIASTA I GMINY  NADWY¯KA
w kwocie
130.000 z³
Finansowanie wyniku:
1) przychody w kwocie 1.700.000 z³  po¿yczka i kredyt,
2) rozchody w kwocie 1.830.000 z³  sp³ata rat po¿yczek i kredytu.
§4
Ustala siê wydatki na realizacjê wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
§5
Okrela siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
1) przychody w wysokoci
3.373.016 z³
w tym:
dotacja przedmiotowa z bud¿etu gminy 13.200 z³
2) wydatki w wysokoci
3.369.398 z³
§6
Okrela siê przychody i wydatki rodków specjalnych
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*:
1) przychody w wysokoci
96.000 z³
2) wydatki w wysokoci
96.000 z³
§7
Zatwierdza siê przychody i wydatki Gminnego Fundu* Za³¹czników nr 1-5 nie publikuje siê.
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szu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z za³¹cznikiem nr 6*:
1) przychody w wysokoci
80.000 z³
2) wydatki w wysokoci
100.000 z³
§8
Ustala siê dotacje dla instytucji kultury zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*.
§9
Ustala siê dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*.
§ 10
Okrela siê dochody i wydatki na finansowanie zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie:
Dochody w wysokoci 1.444.205 z³.
Wydatki w wysokoci 1.430.205 z³.
Szczegó³owy wykaz zawiera za³¹cznik nr 9*.
§ 11
Za³¹cznik Nr 10* przedstawia prognozê d³ugu miasta
i gminy do 2010 r.
§ 12
Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w bud¿ecie miasta i gminy
w kwocie 100.000 z³.
§ 13
Upowa¿nia siê Burmistrza miasta i gminy do:
1) dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków w
obrêbie dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej,
2) przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków w obrêbie dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej dyrektorom jednostek bud¿etowych,
3) zaci¹gania kredytów i po¿yczek w wybranych przez
siebie bankach na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie
roku niedoboru do wysokoci 500.000 z³,
4) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci
300. 000 z³,
5) do udzielania w trakcie roku po¿yczek i porêczeñ do
wysokoci 200.000 z³,
6) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi miasta i gminy.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

1825
UCHWA£A Nr III/25/2002
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu u¿ywania jednostek
p³ywaj¹cych wyposa¿onych w silniki spalinowe na Jeziorze Gowidliñskim, po³o¿onym w gminach Sulêczyno
i Sierakowice.
Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
i Nr 115, poz. 1229, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984) i art. 12 pkt 1, art. 4 ust. I pkt 13 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688) Rada Powiatu Kariuskiego postanawia co nastêpuje:
§1
W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadza siê na Jeziorze Gowidliñskim, po³o¿onym na terenie gmin Sulêczyno i Sierakowice wchodz¹cych w sk³ad Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zakaz u¿ywania jednostek p³ywaj¹cych o napêdzie spalinowym.
§2
Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy jednostek
p³ywaj¹cych, w tym ³odzi asekuracyjnych podczas szkoleñ i regat ¿eglarskich, których u¿ycie jest konieczne dla
zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego oraz wykonywania czynnoci zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska lub
jest zwi¹zane z wykonywaniem racjonalnej gospodarki
rybackiej. Jednostkami, których zakaz nie obowi¹zuje jest
Policja, Pogotowie Wodne, Stra¿ Po¿ama, Pañstwowa
Stra¿ Rybacka oraz ³odzie asekuracyjne u¿ywane podczas
szkoleñ i regat ¿eglarskich ponadto inne upowa¿nione
instytucje i osoby.
§3
Oznakowanie jeziora tablicami informuj¹cymi o wprowadzeniu zakazu u¿ywania silników spalinowych spoczywa na dzier¿awcy jeziora Gowidliñskiego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Kwidziñski

1826
UCHWA£A Nr III/26/2002
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

* Za³¹czników nr 6-10 nie publikuje siê.

w sprawie ustalania wysokoci op³at za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie .
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Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53,
poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149,
Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353,
Nr 125, poz. 1 371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452
oraz z 2002 r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz.804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 1524) oraz art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688) Rada Powiatu Kartuskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala na terenie Powiatu Kartuskiego op³atê za usuniêcie pojazdu w przypadkach wymienionych w art.
130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym  za
ka¿dy rozpoczêty kilometr. Op³ata uzale¿niona jest od
dopuszczalnej masy ca³kowitej usuniêtego pojazdu
i wynosi odpowiednio dla:
1) pojazdu do 2,5 ton:
a) dojazd do miejsca zdarzenia  2,20 z³,
b) holowanie pojazdu z miejsca usuniêcia do wyznaczonego przez Starostê Kartuskiego parkingu 
2,50 z³,
c) za³adunek i roz³adunek  30,00 z³,
d) prace dodatkowe  30,00 z³ (rbg),
2) pojazdy od 2,5 ton do 7,5 ton:
a) dojazd do miejsca zdarzenia  3,00 z³,
b) holowanie pojazdu z miejsca usuniêcia do wyznaczonego przez Starostê Kartuskiego parkingu 
4,00 z³,
c) za³adunek i roz³adunek  45,00 z³,
d) prace dodatkowe  40,00 z³ (rbg),
3) pojazdu powy¿ej 7,5 ton:
a) dojazd do miejsca zdarzenia  3,00 z³,
b) holowanie pojazdu z miejsca usuniêcia do wyznaczonego przez Starostê Kartuskiego parkingu
 3,50 z³,
c) za³adunek i roz³adunek  70,00 z³,
d) prace dodatkowe  50,00 z³ (rbg).
2. Op³aty za us³ugi wymienione w ust. 1, 2 i 3 wiadczone w dni powszednie w godz. 22°°- 6°° oraz w niedziele
i wiêta zwiêksza siê stawki o 50%.
§2
1. Ustala siê na terenie powiatu kartuskiego op³atê za
parkowanie pojazdu usuniêtego, w przypadkach wymienionych w art. 130a ust. 1 i ustawy Prawo o ruchu
drogowym, na strze¿onym parkingu wskazanym przez
Starostê Kartuskiego  któr¹ nalicza siê za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê.
2. Op³ata, o które mowa w ust. I uzale¿niona jest od rodzaju pojazdu i wynosi odpowiednio dla:
1) samochodu osobowego  5,00 z³,
2) samochodu ciê¿arowego  8,00 z³,
3) ci¹gnika rolniczego, przyczepy, naczepy  8,00 z³,
4) autobusu  10,00 z³,
5) zespolu pojazdów  14,00 z³,
6) motocykla i motoroweru  3,00 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

1. Do cen podanych w § 1 i 2 dolicza siê podatek VAT
w wysokoci 22%.
2. Do prac dodatkowych zalicza siê: wyci¹ganie pojazdu
z rowu, lasu itp., odblokowanie zakleszczonego pojazdu oraz inne czynnoci wykonywane na miejscu zdarzenia.
§4
Wykonanie uchwa³ powierza siê Starocie Kartuskiemu,
§5
Uchwa³a chodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni o og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Kwidziñski

1827
UCHWA£A Nr IV/28/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 lit. d oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U.z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm., ost. zm. Dz. U.
z 2001 r. Nr 89, poz. 971), oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2,
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z pó. zm., ost. zm.
Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368) oraz art. 420 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska,
(Dz. U. Nr 62 poz. 627) o dochodach jednostek samorz¹dowych terytorialnych w latach 1999 i 2002 (Dz. U. Nr 150
poz. 983 z pó. zm.)- Rada Gminy Kocierzyna, uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci
17.200.753,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci
17.200.753,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
§2
Ustala siê rezerwê ogóln¹ i rezerwê celow¹ w wysokoci
244.637,00 z³
z tego:
a) rezerwê ogóln¹
14.637,00 z³
b) rezerwê celow¹ na wydatki so³ectw 230.000,00 z³
§3
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
§4
Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych do realizacji
w 2003 r. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
* Za³¹czników Nr 1-4 nie publikuje siê.
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Ustala siê wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na rok 2003 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.ju. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 109,
116, 117, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) w zwi¹zku z Uchwa³¹ Rady Gminy z dnia 29 grudnia 1999 r. w
sprawie procedury uchwalania bud¿etu  Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

§7

§1

Ustala siê dochody z tytu³u op³at za wydanie zezwoleñ
na sprzeda¿ alkoholu w wysokoci 150.000,00 z³ oraz
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
wysokoci 150.000,00 z³.

Dochody bud¿etu gminy w wysokoci
6 182 213,z tego:
1) dochody z podatków i op³at
1 503 088, 2) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
367 156,3) dochody z mienia komunalnego
113 050,4) pozosta³e dochody w³asne
321 843,5) dotacje celowe na zadania zlecone
454 635,6) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
3 381 191,w tym:
 subwencja na finansowanie zadañ owiatowych
2 952 666, subwencja podstawowa
313 653, subwencja rekompensuj¹ca
164 127,7) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
41 250,Szczegó³owy podzia³ dochodów w/g dzia³ów, rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 1* do niniejszej Uchwa³y.

§5
Ustala siê dochody, dotacje i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§6

§8
Uchwala siê dotacjê dla podmiotów nie powi¹zanych
z bud¿etem gminy na realizacjê zadañ w³asnych gminy w
wysokoci 73.000,00 z³ z tego na:
 zadania z zakresu kultury fizycznej
50.000,00 z³
 zadania z zakresu ochrony zdrowia
20.000,00 z³
 zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego
3.000,00 z³
§9
Upowa¿nia siê Wójt Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami;
2) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów
wartociowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu
roku bud¿etowego deficytu bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego do wysokoci 2.520.000,00 z³;
3) przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków miedzy paragrafami w ramach
rozdzia³ów;
4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§ 10
Wójt sporz¹dzi harmonogram wydatków bud¿etowych
w podziale na dzia³y.
§ 11
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2003.
2. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

1828
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 30 grudnia 2002 r.

§2
1. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
6 107 213,1) wydatki bie¿¹ce
5 523 213,w tym:
p³ace i pochodne
3 611 073,2) dotacje
258 000,w tym:
 dotacja dla jednostki upowszechniania kultury
230 000, dotacja dla jednostki kultury fizycznej
28 000,3) wydatki na obs³ugê d³ugu j.s.t.
15 000,4) wydatki maj¹tkowe
311 000,Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 2*
Uchwa³y bud¿etowej.
§3
1. Wyodrêbnia siê wydatki na finansowanie zadañ zleconych gminie z zakresu administracyjnych rz¹dowej oraz
dotacje zwi¹zane z realizacj¹ tych zadañ w wysokoci
454 635,-z³.
2. Szczegó³owy podzia³ dochodów i wydatków wyodrêbnionych na finansowanie zadañ zleconych gminie okrela za³¹cznik Nr 3* do Uchwa³y bud¿etowej.
§4
Rezerwa bud¿etowa na wydatki nieprzewidziane w
wysokoci do 1% bud¿etu gminy wynosi 2 000,- z³.
§5
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera za³¹cznik Nr 4* do Uchwa³y bud¿etowej.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003.
* Za³¹czników Nr 5,6 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 1-4 nie publikuje siê.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§6

§1

Przyjmuje siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
 po stronie przychodów  14 500,- z³,
 po stronie wydatków  17 000,- z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do Uchwa³y bud¿etowej.
Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 75 000,- z³ przeznacza siê na sp³atê po¿yczki z WFO i GW.

1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy Przodkowo na rok
2003 w wysokoci
12.818.180 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy Przodkowo na rok
2003 w wysokoci
12.035.380 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Ustala siê rozchody bud¿etu Gminy Przodkowo na rok
2003 w wysokoci
782.800 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.

§8

§2

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów,
2) dysponowania rezerw¹ okrelon¹ w § 4 Uchwa³y bud¿etowej,
3) przekazywania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków miêdzy paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych.

Dochody i wydatki okrelone w § 1 obejmuj¹:
1. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadan zleconych
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
2. Dochody z tytu³u wydania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkholowych w wysokoci 75 000 z³.
3. Wydatki na realizacjê zadan okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w wysokoci 75.000 z³.

§9

§3

1. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etowego do kwoty 300 000,- z³.
2. Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ do kwoty 1 000 000- z³,
które mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ Wójt Gminy.

Ustala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.

§7

§ 10
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 11

§4
1. Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do uchwa³y.
2. Ustala siê limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokoci
10.165.063 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i dotyczy
bud¿etu gminy na 2003 rok.

Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci: 20.000 z³.

§ 12

§6

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
bud¿etowego deficytu bud¿etu Gminy do kwoty
1.000.000 z³.
2. Wy¿ej wymieniony kredyt musi byæ sp³acony do koñca roku bud¿etowego.
3. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do kwoty 1.500.000 z³.
4. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do lokowania wolnych
rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rowiñski

1829
UCHWA£A Nr II/17/2002
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Przodkowo na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, e
pkt 10 oraz art. 51 ust 1 im 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591
z pón. zm. (art. 48, 49, 109, 110, 112, 116, 124, 128 ust. 13 i art. 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 Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:

* Za³¹cznika Nr 5 nie publikuje siê.

§7
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
* Za³¹czników Nr 1-5 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1830
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1830
UCHWA£A Nr IV/38/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo,
dzia³ka 62/2 oraz czêci dzia³ek: 66, 69, 70, 71/1, 71/2,
72, 52/1, 62/3, 63/5, w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1,
art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718
z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Kobysewo, dzia³kê nr 62/2 oraz
czêci dzia³ek: 66, 69, 70, 71/1, 71/2, 72, 52/1, 62/3, 63/
5, w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren
upraw rolnych przeznacza siê pod cmentarz oraz pod
strefê ochrony od tego cmentarza.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
ZC teren cmentarza:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dachy dwuspadowe (nachylenie 22  35° lub 45 
50°),
c) powierzchnia zabudowy  do 10% powierzchni terenu,
d) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
e) zwierciad³o wody gruntowej powinno siê znajdowaæ
na g³êbokoci nie wy¿szej ni¿ 2,5 m poni¿ej powierzchni terenu,
f) fragment terenu pokazany na rysunku wy³¹czyæ z
eksploatacji (pochówków),
g) teren zadrzewiæ i zakrzewiæ zieleni¹ izolacyjnoozdobn¹,
h) istniej¹ce drzewa podlegaj¹ ochronie, w razie koniecznoci wyciêcia nale¿y zrekompensowaæ stratê
w proporcji 5 nowych drzew/1 drzewo wyciête,
i) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD1,
 6 m od linii elektroenergetycznej NN,
 10 m od krawêdzi lasu oraz po górnej krawêdzi
skarpy.
KD  istniej¹ca, poszerzona droga gminna o szer. 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych (szer. poszerzenia  jak na
rys. planu).
RP  teren upraw rolnych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów

i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych,
osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
f) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd do dzia³ki z istniej¹cej drogi gminnej.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,
b) ustala siê strefê ochrony od cmentarza o szer. 50 m
od granicy cmentarza, w obrêbie strefy zakazuje siê
sytuowania zabudowy mieszkalnej oraz zak³adów
produkuj¹cych b¹d przechowuj¹cych ¿ywnoæ.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod cmentarz na 0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
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Poz. 1830, 1831

przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1831
UCHWA£A Nr IV/40/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo,
dzia³ki nr 261/3 i cz. 261/4, w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1,
art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718
z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Przodkowo, dzia³ki nr 261/3
i cz. 261/4 w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren istniej¹cego adoptowanego przedszkola
czterodzia³owego oraz obszar fragmentu wsi Przodkowo, czêci dzia³ki nr 261/4, w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw rolnych  przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN, U  zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna) z
us³ugami:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwuspadowe (nachylenie 22  35° lub 45 
50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
f) zakaz podzia³u terenu na dzia³ki,
g) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

h) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
i) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 8 m od KZ.
KZ  poszerzenie istnoej¹cej dorgi wojewódzkiej nr 244
(szer. poszerzenia  jak na rys. planu).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów
i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych,
osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd do dzia³ki z istniej¹cej drogi wojewódzkiej na
warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³igami na 0%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1832
UCHWA£A Nr IV/41/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, dzia³ki nr 174/11 w gminie Przodkowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1,
art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718
z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Czeczewo, dzia³kê nr 174/11
w gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren
upraw rolnych  przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, us³ugi owiaty oraz us³ugi z zieleni¹ parkow¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:

Poz. 1831, 1832

MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) dachy dwuspadowe (nachylenie 22  35° lub 45 
50°),
e) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
f) minimalna powierzchnia dzia³ki  1000 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) proponowany podzia³ na dzia³ki  jak na rys. planu,
i) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) nieprzekraczalne linie zabudowy (dla budynków
mieszkalnych, przy okrelaniu linii zabudowy, wzi¹æ
pod uwagê tak¿e liniê strefy ochrony od istniej¹cego cmentarza, okrelon¹ w pkt 5b):
 6 m od KD,
KZ  poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej (rezerwa terenu pod skrzy¿owanie).
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KW  projektowany dojazd wewnêtrzny o szer. 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KS  parking samochodowy dla obs³ugi cmentarza
i us³ug owiaty:
a) na teren wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika 1
drzewo/5 miejsc parkingowych,
b) przez teren zapewniæ dojazd do terenu UO.
Zi  zieleñ izolacyjna:
a) teren zakrzewiæ.
U, ZP  us³ugi oraz zieleñ parkowa:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dachy dwuspadowe (nachylenie 22  35° lub 45 
50°),
c) powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
d) zakaz podzia³u terenu na dzia³ki,
e) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
f) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
g) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
h) na teren wprowadziæ zieleñ o charakterze parkowym
w postaci zadrzewieñ i zakrzewieñ wraz z infrastruktur¹ w postaci ma³ej architektury: ³awki, pergole,
instalacje do zabaw dla dzieci itp. (70% powierzchni
ogólnej dzia³ki),
i) teren parku pozostawiæ ogólnodostêpny,
j) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 8 m od istniej¹cej drogi powiatowej,
 6 m od KD.
UO  us³ugi owiaty:

Poz. 1832, 1833
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a) wysokoæ zabudowy  do 2,5 kondygnacji (do 15,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dachy dwuspadowe (nachylenie 22  35° lub 45 
50°),
c) powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni dzia³ki,
d) zakaz podzia³u terenu na dzia³ki,
e) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
f) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki), pas terenu o szer. 2 m
wzd³u¿ granicy terenu zadrzewiæ i zakrzewiæ,
g) na teren wprowadziæ urz¹dzenia sportowe: bie¿nie,
boiska do gier zespo³owych, instalacje do æwiczeñ
gimnastycznych, instalacje do zabaw dla dzieci itp.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów
i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych,
osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd do MN z istniej¹cej drogi powiatowej za porednictwem projektowanej drogi gminnej KD oraz
projektowanego dojazdu wewnêtrznego KW,
b) dojazd do U z istniej¹cej drogi powiatowej za porednictwem projektowanej drogi gminnej KD,
c) dojazd do UO z istniej¹cej drogi powiatowej za porednictwem projektowanej drogi gminnej KD oraz
terenu KS, a tak¿e z terenu istniej¹cej szko³y.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,
b) w obrêbie strefy ochrony od istniej¹cego cmentarza (o szer. 50 m od granicy cmentarza) zakazuje siê
sytuowania zabudowy mieszkalnej (na terenie MN
mo¿na lokalizowaæ budynki gospodarczo-gara¿owe)
oraz zak³adów produkuj¹cych b¹d przechowuj¹-
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cych ¿ywnoæ,
c) istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ SN skablowaæ
pod powierzchni¹ terenu.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane,
5) strefê ochronn¹ od istniej¹cego cmentarza.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ oraz us³ugi z zieleni¹ parkow¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1833
UCHWA£A Nr IV/39/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, dzia³ka nr 80/1, w gminie Przodkowo.
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Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1,
art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718
z pón. zm.), Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar fragmentu wsi Kobysewo, dzia³ki nr 80/1, w
gminie Przodkowo, stanowi¹cy dotychczas teren
upraw rolnych przeznacza siê pod zabudowê produkcyjno-sk³adow¹, rzemielniczo-us³ugow¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
P, S, UR, U  zabudowa produkcyjno-sk³adowa, rzemielniczo-us³ugowa:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dachy dwuspadowe (nachylenie 22  35° lub 45 
50°),
c) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
d) zakaz podzia³u terenu na dzia³ki,
e) architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
f) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
g) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
h) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
i) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 17 m od istniej¹cej drogi wojewódzkiej.
Zi  zieleñ izolacyjna (pas terenu o szer. 5 m):
a) teren zadrzewiæ i zakrzewiæ.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w Przodkowie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów
i parkingów przez separatory ropopochodnych i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych
(oczyszczenie w stopniu okrelonym obowi¹zuj¹cymi przepisami), osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo
posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,

f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd do dzia³ki z istniej¹cej drogi wojewódzkiej na
warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi.
5. Ustalenia inne:
a) na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r.,
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) miejsce wjazdu na dzia³kê.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê produkcyjno-sk³adow¹, rzemielniczous³ugow¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia
3 padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139
z 1992 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
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szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1834
UCHWA£A Nr V/26/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt l0,
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 ze
zm.) art. 124 ust. l-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.),
art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999- 2003
(Dz. U. Nr 150, poz. 983 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
26.545.096 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
29.545.096 z³
z wyodrêbnieniem na:
a) wydatki bie¿¹ce
21.625.096 z³
w tym:
 wynagrodzenia
8.991.930
 pochodnc od wynagrodzeñ
1.963.185
 dotacje
892.070
 wydatki na obs³ugê d³ugu jednostki
300.000
 pozostale wydatki
9.477.911
b) wydatki maj¹tkowe
7.920.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
3. Ustala siê rozchody bud¿etu gminy w wysokoci
1.944.000 z³
oraz przychody bud¿etu gminy w wysokoci
4.944.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
4. ród³ami pokrycia deficytu bud¿etu s¹ po¿yczki i kredyty  zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
§2
1. Wyodrêbnia siê dotacje celowe na zadania z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci 1.217.340 z³.
2. Wyodrêbnia siê wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci 1.217.340 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 4*.
§3
1. Wyodrêbnia siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci
170.000 z³.
2. Wyodrêbnia siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 243.795 z³.
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§4

1. Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych
do realizacji w roku 2003, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
2. Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem
inwestycyjnym, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5a*.
§5
1. Uchwala siê przychody i wydatki rodków specjalnych:
a) przychody ogó³em 225.000 z³,
b) wydatki ogó³em 210.000 z³.
2. Zestawienie przychodów i wydatków rodków specjalnych okrela za³¹cznik nr 6.*
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce dotacje z bud¿etu:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 317.070 z³ dla niepublicznych placówek owiatowych przedszkoli,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 405.000 z³ dla instytucji kultury,
3) dotacja celowa w kwocie 170.000 z³ dla jednostki nie
zaliczanej do sektora finansów publicznych.
§7
1. Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w wysokoci 100.000 z³.
2. Ustala siê rezerwê celow¹ na:
a) porozumienie komunalne z miastem Gdañsk w zakresie odbioru gminnych odpadów komunalnych 
30.000 z³,
b) porozumienie ze Starostwem Powiatowym w zakresie
dofinansowanie kosztów modernizacji siedziby Urzêdu Skarbowego w Pruszczu Gdañskim  13.000 z³,
c) stypendia dla uczniów  11.000 z³.
§8
Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*.
§9
Przyjmuje siê prognozê d³ugu, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 8*.
§ 10
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) zaci¹gania po¿yczek i kredytów na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etu gminy do wysokoci 2.500.000 z³,
2) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do
kwoty 500.000 z³,
3) podjêcia zobowi¹zania w roku 2003 na rok 2004 i 2005
na inwestycje ujête w wieloletnich programach inwestycyjnych w kwotach i zakresie wyszczególnionych w
za³¹czniku Nr 5a,
4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie
przesuniêæ miêdzy rozdzia³ami i paragrafami, z wyj¹tkiem przeniesieñ miêdzy dzia³ami,
5) przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków miêdzy paragrafami w ramach
rozdzia³u.

* Za³¹czników nr 1-8 nie publikuje siê.
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§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Trzeciak

1835
UCHWA£A Nr VI/42/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu so³ectwa Goszyn.
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Statut So³ectwa Goszyn stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
W wy¿ej wymienionym zakresie traci moc Uchwa³a
Nr XI/44/90 Rady Gminy Pruszcz Gdañski z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej oraz Uchwa³a Nr XII/48/90 Rady Gminy Pruszcz Gdañski w sprawie zatwierdzenia statutu so³ectwa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Trzeciak
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/42/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA GOSZYN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest podstawow¹ jednostk¹ pomocnicz¹ w
Gminie. Nadzór nad so³ectwem sprawuje Rada Gminy.
2. Mieszkañcy so³ectwa tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
osób zamieszkuj¹cych na jego terenie.
3. So³ectwo ma zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych
do jego w³aciwoci, co oznacza, i¿ samorz¹d mieszkañców wsi posiada odpowiednie uprawnienia do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym (jako strona lub uczestnik postêpowania).
4. So³ectwo nie posiada osobowoci prawnej.
§2
1. So³ectwo tworzy Rada Gminy, po przeprowadzeniu

konsultacji z zainteresowanymi mieszkañcami. Z inicjatyw¹ mo¿e wyst¹piæ zarówno Rada Gminy jak i 10%
mieszkañców so³ectwa. Wynik konsultacji w przypadku zamiaru utworzenia nowego so³ectwa z inicjatywy
Rady nie ma charakteru wi¹¿¹cego.
2. Zebranie wiejskie uchwala Statut So³ectwa, w którym
okrela siê organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej (so³ectwa).
3. Statut wymaga zatwierdzania przez Radê Gminy w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu.
§3
Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie Goszyn.
So³ectwo Goszyn jest so³ectwem o charakterze rolniczym.
II. ZASADY £¥CZENIA,
PODZIA£U I ZNOSZENIA SO£ECTW
§4
1. Z inicjatywy Rady Gminy lub zainteresowanych mieszkañców mo¿liwe jest dokonanie zmian terytorialnych
w obszarze so³ectwa. Zmian powy¿szych dokonuje siê
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
2. Konsultacje przeprowadza siê na zebraniach wiejskich,
zgodnie z trybem zwo³ywania i obradowania tych zebrañ. § 13 ust. 7 stosuje siê odpowiednio.
§5
Zmiany maj¹ce na celu ³¹czenie, podzia³ i zniesienie
So³ectw dokonuje Rada Gminy w trybie uchwa³y.
III. SPO£ECZNO  SAMORZ¥DOWE
I PUBLICZNE ZADANIA SO£ECTWA
§6
Do so³eckiej wspólnoty samorz¹dowej przynale¿¹
wszystkie osoby fizyczne zamieszka³e na terenie so³ectwa. Osoby te z mocy prawa uczestnicz¹ w so³eckiej
wspólnocie samorz¹dowej.
§7
1. Pe³noprawnym uczestnikiem wspólnoty so³eckiej jest
pe³noletnia osoba fizyczna, maj¹ca sta³e zameldowanie na jej terenie lub posiadaj¹ca tam swoje centrum
¿yciowe.
2. Niepe³noprawnymi uczestnikami wspólnoty so³eckiej
s¹ osoby niepe³noletnie, maj¹ce sta³e zameldowanie
na terenie so³ectwa i osoby zamieszkuj¹ce na terenie
so³ectwa na podstawie zameldowania czasowego.
3. Pe³noprawni uczestnicy wspólnoty maj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów so³ectwa, uczestnicz¹ we wszystkich jego pracach, maj¹ g³os decyduj¹cy w zebraniu wiejskim, uczestnicz¹ w kszta³towaniu
i planowaniu rozwoju so³ectwa, korzystaj¹ z pe³ni praw
mieszkañca wspólnoty samorz¹dowej.
4. Osoby niepe³noletnie s¹ reprezentowane w so³ectwie
przez swoich rodziców, opiekunów prawnych, wychowawców i nauczycieli.
5. Osoby zamieszkuj¹ce w So³ectwie na podstawie zameldowania czasowego uczestnicz¹ we wspólnocie
w sprawach bezporednio ich dotycz¹cych, mog¹ wydawaæ opinie w sprawach o charakterze spo³eczno 
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gospodarczym so³ectwa lecz nie maj¹ g³osu decyduj¹cego ani prawa do g³osowania w zebraniu wiejskim.
6. W zebraniu wiejskim z g³osem doradczym mog¹ uczestniczyæ przedstawiciele, pe³nomocnicy i reprezentanci
zak³adów pracy, organizacji spo³eczno  gospodarczych i politycznych oraz osób prawnych, maj¹cych
swoje siedziby na terenie so³ectwa.
§8
W ramach samorz¹du gminy So³ectwo posiada ogólne zadania o charakterze:
a) stanowi¹cym,
b) opiniodawczym,
c) kontrolnym.
§9
1)

2)

3)
4)
5)

W ramach kompetencji stanowi¹cych So³ectwo:
 rozpatruje sprawy kulturalne, sportu i wypoczynku,
 organizuje samopomoc mieszkañców,
 organizuje wspólne prace na rzecz miejsca zamieszkania,
 utrzymuje porz¹dek na swoim obszarze,
posiada inicjatywê uchwa³odawcz¹ dotycz¹c¹ planów
zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg
wiejskich, placów i mostów wchodz¹cych w sk³ad
So³ectwa,
decyduje w sprawach mienia komunalnego powierzonego So³ectwu oraz bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du,
prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu
gminy,
wykonuje uprawnienia oraz zadania wynikaj¹ce z posiadanej przez samorz¹d mieszkañców wsi zdolnoci
s¹dowej w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci
z mocy Statutu So³ectwa. Zdolnoæ s¹dowa So³ectwa
to zdolnoæ do wystêpowania w postêpowaniu cywilnym  przed s¹dem jako strona lub uczestnik postêpowania.
§ 10

W ramach kompetencji opiniodawczych So³ectwo:
1) wyra¿a opiniê:
 we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców
sprawach a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy (w czêci dotycz¹cej so³ectwa) co do planów zagospodarowania przestrzennego,
b) planów zagospodarowania wsi,
2) wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza jego w³asne mo¿liwoci,
3) czynnoci So³ectwa wymieniane w punkcie 1, 2 niniejszego paragrafu stanowi¹ obligatoryjne, opiniodawcze
funkcje So³ectwa,
4) do fakultatywnych kompetencji opiniodawczych So³ectwa nale¿y prawo do opiniowania w sprawach innych So³ectw nale¿¹cych do Gminy Pruszcz Gdañski
lub w sprawach spoza w³aciwoci gminy.
§ 11
W ramach kompetencji kontrolnych So³ectwo poprzez
swoje organy mo¿e stosowaæ nastêpuj¹ce formy kontroli
spo³ecznej:
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 formê negatywn¹  poprzez wyra¿anie braku aprobaty
dla okrelonych postaw i dzia³alnoci, niezadowolenia
spo³ecznego czy sprzeciwu spo³ecznego,
 formê pozytywn¹  poprzez wyra¿enie szacunku dla
okrelonych postaw, pochwa³ spo³ecznych i uznania
oraz poprzez podejmowanie dzia³alnoci na rzecz budowania po¿¹danych spo³ecznie autorytetów.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§ 12
1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
b) So³tys  jako organ wykonawczy,
2. Rada so³ecka  wspomaga dzia³alnoæ so³tysa.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ  na wniosek So³tysa
 Komisjê Rewizyjn¹ czy podso³tysa (rozleg³e terytorialnie so³ectwo), gdy wymagaj¹ tego lokalne warunki
i potrzeby.
4. Rada Gminy mo¿e utworzyæ jednostki ni¿szego rzêdu
w So³ectwie.
W so³eckich jednostkach ni¿szego rzêdu mog¹ byæ tworzone odpowiednie organy samorz¹dowe, powo³ane
do praktycznej realizacji spo³ecznych zadañ tych jednostek.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 13
1. Uchwa³odawczym organem So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie, bêd¹ce wyrazem demokracji bezporedniej
spo³eczeñstwa lokalnego.
2. Zebranie Wiejskie tworz¹ obywatele zamieszkali na
terenie so³ectwa. § 7 niniejszego Statutu stosuje siê
odpowiednio.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przynajmniej 3 razy
do roku, lub czêciej w razie potrzeby. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
4. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy,
c) na uzasadniony wniosek osoby (osób), której interes faktyczny lub prawny wymaga zwo³ania zebrania w terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
5. Zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy na wniosek osoby zainteresowanej w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia
wniosku, je¿eli jej uzasadniony wniosek nie zosta³ przez
So³tysa uwzglêdniony w trybie § 13 ust. 4 c).
6. Zebranie Wiejskie, maj¹ce na celu wybór So³tysa w
zwi¹zku z up³ywem kadencji zwo³uje So³tys poprzedniej kadencji.
7. Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyboru So³tysa na
miejsce So³tysa odwo³anego przez Zebranie Wiejskie
zarz¹dza Wójt Gminy.
§ 14
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y, gdy w sposób zwyczajowo przyjêty zostali o
nim zawiadomieni mieszkañcy so³ectwa. Jednoczenie
dla wa¿noci zebrania niezbêdny jest udzia³ w nim co
najmniej 13% osób uprawnionych.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, zwo³uje siê zebra-
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nie wiejskie w II terminie, który mo¿e zostaæ wyznaczony na ten sam dzieñ. Zebranie wiejskie odbyte w II
terminie jest wa¿ne i mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez
wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
§ 15
1. Uchwa³y na Zebraniu Wiejskim zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie jest jawne, za wyj¹tkiem wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
3. Na wniosek 1/4 osób uczestnicz¹cych w zebraniu przeprowadza siê g³osowanie tajne w innych sprawach
omawianych na zebraniu.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, protoko³owaniem zajmuje siê wyznaczony cz³onek Rady So³eckiej.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
a) datê zebrania,
b) listê obecnoci,
c) stwierdzenie wa¿noci zebrania (quorum),
d) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
e) treæ podejmowanych uchwa³ i wniosków oraz wynik g³osowania,
f) podpisy So³tysa i protokolanta,
3. Kopiê protoko³u So³tys przesy³a do Urzêdu Gminy.
§ 17
Szczególne warunki prawne zwo³ywania wyborczego
zebrania wiejskiego w tym: zasad i trybu wyboru So³tysa
i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie (ordynacja wyborcza do organów so³ectwa) okrela za³¹cznik Nr 1 do niniejszego Statutu So³ectwa.
§ 18
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
programowanie i planowanie rozwoju so³ectwa,
decydowanie o realizacji praw w³asnoci w granicach
mienia gminnego i w zakresie mienia komunalnego
u¿ytkowanego na zasadach mienia powierzonego,
opiniowanie i kontrolowanie dla Rady Gminy,
wnioskowanie do Rady Gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i gminy,
dzia³alnoæ gospodarczo  finansowa na rzecz so³ectwa,
decydowanie o czynach spo³ecznych,
inicjonwanie dzia³añ ogólnopublicznych,
omawianie i rozpatrywanie spraw wa¿nych dla mieszkañców so³ectwa,
podzia³ rodków pieniê¿nych przyznanych przez Radê
Gminy.
VI. SO£TYS
§ 19

1. So³tys jest ustawowym organem wykonawczym so³ectwa.
2. So³tys posiada kompetencje:
 reprezentanta so³ectwa,
 organizatorsk¹,
 administratorsk¹.

§ 20
Realizuj¹c swoje ustawowe i statutowe kompetencje
i obowi¹zki so³tys:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym: wobec
w³adz, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych oraz wobec gminy,
2) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie,
3) kieruje realizacj¹ uchwa³ organów gminy w odniesieniu do so³ectwa i uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) przewodniczy Radzie So³eckiej,
5) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia komunalnego, bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa,
6) organizuje czyny spo³eczne mieszkañców so³ectwa,
7) wystêpuje w imieniu so³ectwa w realizacji zadañ
wynikaj¹cych ze zdolnoci s¹dowej so³ectwa,
8) uczestniczy w Sesjach Rady Gminy bez prawa do
g³osowania, mo¿e uczestniczyæ w innych pracach
Rady  z g³osem doradczym,
9) otrzymuje zawiadomienia i materia³y na sesjê dotycz¹ce so³ectwa, na warunkach przys³uguj¹cych radnym gminy,
10) ma prawo zg³aszaæ interpelacje i wnioski na sesjach,
zabieraæ g³os w dyskusji na warunkach przys³uguj¹cym radnym,
11) sk³ada sprawozdania z dzia³alnoci w imieniu w³asnym i Rady So³eckiej przed Zebraniem Wiejskim,
12) ma prawo do poboru podatków i innych nale¿noci
pieniê¿nych nale¿nych Gminie od cz³onków wspólnoty so³eckiej.
§ 21
Z tytu³u wykonywania funkcji inkasenta podatkowego
so³tys otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy.
§ 22
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. So³tys u¿ywa pieczêci o treci:
So³ectwo Goszyn
SO£TYS
Gmina Pruszcz Gdañski
§ 23
Materia³y przeznaczone do wykonywania funkcji zabezpiecza so³tysowi Urz¹d Gminy.
VII. RADA SO£ECKA
§ 24
1. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi so³tys, jako jej przewodnicz¹cy oraz 5 cz³onków, powo³anych przez zebranie wiejskie na wniosek mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym so³tysa
w dzia³alnoci na rzecz so³ectwa, ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Rada So³ecka wspó³dzia³a z so³tysem w prowadzeniu
i za³atwianiu spraw so³ectwa.
4. Podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa.
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5. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Pracuje pod przewodnictwem so³tysa.
7. Wespó³ z so³tysem sk³ada wobec zebrania wiejskiego
sprawozdanie.
8. Wspomaga so³tysa przy organizowaniu czynów spo³ecznych.
9. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê przynajmniej
2 razy w roku.
VIII. ZARZ¥D MIENIEM GMINNYM
§ 25
1. So³ectwo dysponuje mieniem znajduj¹cym siê w jego
zarz¹dzie w chwili wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym.
2. Mienie to stanowi w³asnoæ gminy (mienie komunalne). Zarz¹dzanie mieniem komunalnym wymaga zachowania szczególnej starannoci oraz ochrony.
§ 26
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazanego so³ectwu oraz rozporz¹dza dochodami
z tego ród³a w zakresie zwyk³ego zarz¹du.
2. Decyzje w zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu nale¿y do wy³¹cznej
w³aciwoci zebrania wiejskiego.
3. Zwyk³y zarz¹d mieniem komunalnym polega na za³atwieniu bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. S¹ to
czynnoci, maj¹ce na celu zachowanie mienia, osi¹gniêcie z niego normalnych korzyci oraz pobieranie z
niego dochodów.
4. Czynnoci przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du w
tym: zbywanie lub obci¹¿anie nieruchomoci, zaci¹ganie po¿yczek i zobowi¹zañ wekslowych, czynienie
darowizn, przyjmowanie lub zrzekanie siê spadków,
nale¿¹ do Rady Gminy.
§ 27
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
1. Organizowania na terenie so³ectwa imprez, koncertów
i konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2. Dysponowania przychodami w³asnymi so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci, o której mowa
w punkcie 1 niniejszego paragrafu oraz dotacji bud¿etu gminy, przeznaczonych na potrzeby so³ectwa.
IX. ORGANIZACYJNO  PRAWNE
ZASADY GMINNYCH CZYNÓW SPO£ECZNYCH
W SO£ECTWIE
§ 28
1. Czyny spo³eczne s¹ organizowane na terenie so³ectwa
w oparciu o przepisy 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. 148 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pón. zm.).
2. Gminne inwestycje czynowe mog¹ byæ wnioskowane
przez:
1) zebranie wiejskie,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) co najmniej po³owê mieszkañców so³ectwa,
3) Radê Gminy.
3. Warunkiem realizacji gminnej inwestycji czynowej jest
zadeklarowany udzia³ wiadczeñ spo³ecznych w formie:
1) robocizny,
2) materia³ów lub sprzêtu,
3) rodków finansowych zgromadzonych przez mieszkañców,
4) rodków przekazywanych przez zak³ady pracy (z
wyj¹tkiem finansowanych z bud¿etu gminy) lub innych sponsorów,
5) rodków lokalnych organizacji spo³ecznych, stowarzyszeñ, fundacji itp.,
6) rodków pochodz¹cych z mienia, stanowi¹cego w³asnoæ mieszkañców wsi (so³ectwa).
4. Wysokoæ zadeklarowanego udzia³u wiadczeñ spo³ecznych w ogólnej wartoci kosztorysowej inwestycji
gminnej (czynowej) powinna wynosiæ nie mniej ni¿
10%. Rada Gminy mo¿e postanowiæ inaczej w odniesieniu do pojedynczego zadania inwestycyjnego,
uwzglêdniaj¹c jego specyfikê. W pozosta³ej czêci
gminna inwestycja czynowa finansowana jest z bud¿etu
gminy.
5. O podjêciu czynu spo³ecznego decyzjê podejmuje zebranie wiejskie, okrelaj¹c jego cel, przedmiot i zasady organizacyjne przedsiêwziêcia.
X. FINANSE SO£ECTWA
§ 29
Gospodarka finansowa so³ectwa powinna byæ prowadzona w ramach bud¿etu gminnego.
Dochody so³ectwa tworz¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z najmu
i dzier¿awy realizowanych w trybie upowa¿nienia
przez Radê Gminy,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
§ 30
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹ na podstawie rocznego planu finansoworzeczowego.
2. Ksiêgowoæ wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy, w ramach przyznanych rodków w bud¿ecie.
3. Na podstawie ustawy o finansach publicznych, uchwa³a
bud¿etowa gminy mo¿e okreliæ  w formie za³¹cznika, wydatki so³ectwa (na okrelane cele w³asne i ogólnogminne).
§ 31
rodki finansowe so³ectwa przeznaczone s¹ na:
 wyposa¿enie, remonty i utrzymanie dróg gminnych,
 utrzymanie i konserwacja mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
 wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa,
 obs³ugê techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹ so³ectwa,
 dofinansowanie czynów spo³ecznych,
 dofinansowanie organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych
na terenie so³ectwa,
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 dofinansowanie szkó³, przedszkoli i wietlic wiejskich,
 inne cele okrelone przez zebranie wiejskie.
XI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy.
§ 33
W ramach nadzoru Rada Gminy:
1) zarz¹dza dokonanie lustracji so³ectwa,
2) dokonuje oceny stanu so³ectwa na Sesji.
§ 34
1. Co najmniej raz w kadencji so³ectwo winno byæ poddane lustracji.
2. Podczas lustracji winien byæ obecny so³tys, mog¹ w
niej uczestniczyæ równie¿ cz³onkowie Rady So³eckiej.

4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem so³ectwa niezgodnoci ze Statutem lub przepisami prawa, Komisja niezw³ocznie informuje o tym
Radê So³eck¹.
XIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 41
1. Statut So³ectwa uchwalony zostaje na zebraniu wiejskim, w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów uprawnionych uczestników zebrania.
2. Statut So³ectwa wymaga zatwierdzenia przez Radê
Gminy, w drodze uchwa³y.
3. Zmiany w Statucie So³ectwa uchwala siê w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 42
W przypadkach spornych postanowienie Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

§ 35

§ 43

1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Wójt
Gminy.
2. Wójt Gminy jest zobowi¹zany do czuwania, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
3. Wójt Gminy i pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni
przez Wójta Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedzeniach
organów so³ectwa.

Sposób postêpowania w zakresie administrowania
rodkami finansowymi z zadañ administracji publicznej
powierzonej przez Radê Gminy So³tysowi interpretuje
Skarbnik Gminy.

§ 36
Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alnoci¹
finansow¹ so³ectwa.
XII. KOMISJA REWIZYJNA SO£ECTWA
§ 37
1. Komisja Rewizyjna so³ectwa jest organem kontroli
wewnêtrznej so³ectwa powo³anym w drodze uchwa³y
zebrania wiejskiego.
2. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 osób.
§ 38

§ 44
Po zatwierdzeniu przez Radê Gminy uchwalonego przez
zebranie wiejskie tekstu niniejszego Statutu traci moc
Statut So³ectwa uprzednio obowi¹zuj¹cy
Za³¹cznik Nr 1
do Statutu So³ectwa Goszyn
uchwalonego przez Zebranie
Wiejskie w dniu 19 lutego 2003 r.
i zatwierdzonego
przez Radê Gminy
w dniu 29 kwietnia 2003 r.
Uchwa³¹ Nr VI/42/2003
Ordynacja wyborcza do wyborów
So³tysa i Rady So³eckiej So³ectwa Goszyn

1. Przewodnicz¹cego wybiera Komisja Rewizyjna ze swego grona.
2. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog¹ byæ cz³onkami Rady So³eckiej.

Podstawowe zasady wyborcze so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej okrelaj¹ przepisy art. 36 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Statut Gminy Pruszcz
Gdañski i niniejsza Ordynacja wyborcza.

§ 39

§1

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj¹ siê co najmniej 2 razy w roku, lub wed³ug potrzeb.
2. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maj¹ prawo uczestniczyæ w posiedzeniach Rady So³eckiej.

1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata i koñczy
siê z momentem wyboru nowego so³tysa i rady so³eckiej.
2. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje siê na zebraniu wiejskim.
3. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje so³tys poprzedniej kadencji nie
póniej ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy po wyborach do Rady
Gminy, a w przypadku odwo³ania so³tysa zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
4. Dla wa¿noci zwo³ania zebrania wiejskiego niezbêdne
jest, aby byli o nim zawiadomieni, w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy so³ectwa.
5. W zawiadomieniu o zwo³aniu wyborczego zebrania

§ 40
Komisja Rewizyjna:
1) prowadzi kontrolê rzetelnoci i gospodarnoci rozchodów so³ectwa,
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania ze swej
dzia³alnoci,
3) ocenia projekt planu finansowo  rzeczowego, sprawozdanie z jego wykonania i przedstawia Radzie So³eckiej swoje wnioski,
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wiejskiego okrela siê dzieñ, miejsce i godzinê zebrania na co najmniej 7 dni przed terminem.
6. W Zarz¹dzeniu wyborczym nale¿y konkretnie wymieniæ:
kto bêdzie wybieranym: so³tys, lub ¿e bêdzie dokonywany wybór takiej to, a takiej liczby cz³onków rady so³eckiej, ewentualnie cz³onków Komisji Rewizyjnej So³ectwa.
§2
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecnoæ
20% uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa. Wyboru dokonuje siê wiêkszoci¹ zwyk³¹ osób
uprawnionych obecnych na zebraniu.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, zwo³uje siê zebranie wiejskie w II terminie, który mo¿e zostaæ wyznaczony na ten sam dzieñ. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbyte w II terminie mog¹ byæ przeprowadzone
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Karty do g³osowania przygotowane przez Komisjê
Wyborcz¹ czy organizatorów zebrania wrzuca siê do
urny wyborczej.
§9
1. Przewodnicz¹cego wyborczego zebrania wiejskiego
wyznacza Wójt Gminy sporód pracowników Urzêdu
Gminy albo sporód radnych.
2. Przewodnicz¹cy zebrania wiejskiego dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ tj. fakt zawiadomienia mieszkañców so³ectwa o zebraniu w sposób zwyczajowo przyjêty, oraz udzia³ w nim niezbêdnej iloci uprawnionych osób.
3. Do obowi¹zków przewodnicz¹cego zebrania nale¿y
przedstawienie uczestnikom zebrania projektu porz¹dku obrad, prowadzenie zebrania zgodnie z ustalonym
projektem oraz czuwanie nad zgodnym z prawem i demokratycznym jego przebiegiem.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym  zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 10

Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) ubezw³asnowolnione ca³kowicie lub czêciowo prawomocnym orzeczeniem S¹du,
2) pozbawione praw publicznych lub praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem S¹du lub Trybuna³u Stanu.

1. Na wniosek przewodnicz¹cego obrad, zebranie wiejskie wy³ania ze swego grona Komisjê wyborczo  skrutacyjn¹ w sk³adzie 3 osób. W pracach Komisji nie mo¿e
braæ udzia³u osoba kandyduj¹ca w wyborach.
2. Do kompetencji Komisji wyborczo  skrutacyjnej nale¿y:
a) przedstawienie zebraniu wiejskiemu propozycji w
sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów (czy
wybory przeprowadza siê razem czy oddzielnie do
ka¿dego organu so³ectwa lub ka¿dego kandydata,
wyjanienie zasad wype³niania kart do g³osowania
i warunków ich wa¿noci),
b) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
c) przeprowadzenie g³osowania,
d) ustalenie wyników g³osowania,
e) og³oszenie wyników g³osowania,
f) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ wyników wyborów podpisuj¹ cz³onkowie
Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.

§5

§ 11

Wybranym na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej mo¿e
byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania.

Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§6

§ 12

Wybory s¹ równe  co oznacza, i¿ ka¿demu przys³uguj¹ równe prawa. Ka¿dy posiada w wyborach jeden g³os.

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³aszanych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Po wpisaniu wszystkich zg³oszonych kandydatów przewodnicz¹cy winien zadaæ pytanie czy jest jeszcze jaka kandydatura do wyborów na so³tysa/do rady so³eckiej  a gdy ¿adna kandydatura nie padnie, winien
zamkn¹æ listê kandydatów i wybory winny siê rozpocz¹æ.
3. Kandydowaæ do organów so³ectwa nie mog¹ osoby
skazane w przesz³oci za przestêpstwa z chêci zysku
czy z innych niskich pobudek.

§3
1. Wybory s¹ powszechne. Czynne i bierne prawo wyborcze na so³tysa i do rady so³eckiej ma ka¿dy pe³noprawny mieszkaniec So³ectwa, uprawniony do g³osowania. Kto jest pe³noprawnym mieszkañcem so³ectwa
okrela § 7 Statutu So³ectwa.
2. Prawo wybierania przys³uguje równie¿ tym osobom,
których obywatelstwo nie zosta³o stwierdzone i nie s¹
oni obywatelami innego pañstwa (bezpañstwowcy),
je¿eli na terenie so³ectwa mieszkaj¹ od lat dwóch.
§4

§7
1. Wybory s¹ bezporednie. Wyborcy wybieraj¹ so³tysa
czy cz³onka rady so³eckiej bezporednio (osobicie)
sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu wiejskim.
2. Nikt nie ma prawa g³osowaæ w imieniu osoby uprawnionej i za ni¹ oddawaæ jej g³osu. Ewentualne pisemne upowa¿nienia do g³osowania w czyim imieniu  s¹
prawnie bezskuteczne.
§8
1. Wybory do organów so³ectwa odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym. Organizatorzy winni zapewniæ warunki
umo¿liwiaj¹ce tajnoæ g³osowania.

§ 13
1. W wyborach tajnych do organów so³ectwa ka¿dy
uprawniony mieszkaniec so³ectwa otrzymuje kartkê
(kartki) z umieszczonymi na niej nazwiskami kandyda-

Dziennik Urzêdowy
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tów. Skrela pozosta³e kandydatury, pozostawiaj¹c jako
nie skrelone tylko te osoby, które chce, aby zosta³y
wybrane.
2. Je¿eli w konkretnym g³osowaniu bardziej dogodne i racjonalne jest przeprowadzenie wyborów w inny sposób stosuje siê zasady zawarte w § 10 ust. 2 pkt a)
niniejszej ordynacji wyborczej.
§ 14
Protokó³ z przeprowadzonych wyborów powinien zawieraæ:
1) iloæ osób uprawnionych do g³osowania,
2) iloæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
3) iloæ g³osów wa¿nych,
4) iloæ g³osów niewa¿nych,
5) iloæ g³osów oddanych na ka¿d¹ osobê.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy udziale 20% uprawnionych do
g³osowania mieszkañców so³ectwa. Wniosek w sprawie odwo³ania winien posiadaæ pisemne uzasadnienie.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa na skutek niewywi¹zywania siê z obowi¹zków, naruszania postanowieñ Statutu so³ectwa i nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego, oraz dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
3. Zebranie wiejskie ma obowi¹zek wys³uchania racji
przedstawionych przez so³tysa.
4. Je¿eli wniosek o odwo³anie so³tysa nie uzyska³ wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ
zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od
poprzedniego g³osowania.
5. Odwo³anie so³tysa jest równoznaczne z odwo³aniem
pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej. Do czasu wyboru nowej rady so³eckiej obowi¹zki pe³ni dotychczasowa rada.
§ 16
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa lub pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej  zebranie wiejskie
podejmie uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu
z pe³nienia obowi¹zków so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w
ci¹gu 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji. Wobec
rezygnacji so³tysa § 15 ust. 5 stosuje siê odpowiednio,
do cz³onków rady so³eckiej.
2. Niepodjêcie przez zebranie wiejskie uchwa³y w terminie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca,
w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.

wania bezporedniego),
2) naruszenie przepisu Statutu So³ectwa (czy Gminy),
maj¹ce wp³yw na wa¿noæ wyborów.
§ 19
1. O ile wybory na so³tysa nie dosz³y do skutku z powodu ich bojkotu przez uprawnionych mieszkañców so³ectwa, dotychczas urzêduj¹cy so³tys sprawuje swój
mandat tak d³ugo, a¿ zostanie wybrany nowy so³tys.
2. Celem wyprowadzenia z impasu spo³ecznoci so³eckiej nale¿y zwo³ywaæ zebrania wyborcze a¿ do skutku,
konsultuj¹c jednoczenie przyczyny bojkotu z rad¹ so³eck¹, wp³ywowymi miejscowymi organizacjami oraz
osobami fizycznymi, aby dziêki ich autorytetowi doprowadziæ do skutecznego rozwi¹zania impasu.
§ 20
Ordynacja wyborcza, bêd¹ca za³¹cznikiem Nr 1 do Statutu So³ectwa wchodzi w ¿ycie jednoczenie z uchwaleniem przez zebranie wiejskie i zatwierdzeniem przez Radê
Gminy Statutu So³ectwa.
Z tym te¿ momentem traci moc ordynacja wyborcza
obowi¹zuj¹ca uprzednio.

1836
UCHWA£A Nr VI/43/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie wyodrêbnienia z so³ectwa Wojanowo so³ectw: Wojanowo, wiñcz, Bêdzieszyn.
Na podstawie art. 5 ust. 1,2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), § 8 ust. 1,2,4 Statutu Gminy Pruszcz
Gdañski (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2001 r.
Nr 71, poz. 850) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami so³ectwa Wojanowo w sk³ad którego wchodz¹ mieszkañcy
Wojanowa, wiñcza i Bêdzieszyna dokonuje siê podzia³u
so³ectwa Wojanowo w wyniku którego powstaje:
1. So³ectwo Wojanowo obejmuj¹ce obszar wsi Wojanowo.
2. So³ectwo wiñcz obejmuj¹ce obszar wsi wiñcz.
3. So³ectwo Bêdzieszyn obejmuj¹ce obszar wsi Bêdzieszyn.
§2
Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectw okreli Statut
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.

§ 17

§3

Dla wyborów cz³onków Komisji Rewizyjnej niniejsz¹
ordynacjê wyborcz¹ stosuje siê odpowiednio.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 18
Podstaw¹ uniewa¿nienia wyborów so³tysa (czy cz³onków rady so³eckiej) s¹:
1) niezachowanie ustawowych warunków wyborczych
przewidzianych w przepisie art. 36 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (np.
naruszenie zasady tajnoci g³osowania czy g³oso-

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady
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M. Trzeciak

UCHWA£A Nr VI/44/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu so³ectwa Wojanowo,
wiñcz, Bêdzieszyn.
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami zatwierdza siê:
 Statut So³ectwa Wojanowo stanowi¹cy za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y,
 Statut So³ectwa wiñcz stanowi¹cy za³¹cznik nr 2
do niniejszej uchwa³y,
 Statut So³ectwa Bêdzieszyn stanowi¹cy za³¹cznik nr
3 do niniejszej uchwa³y.
§2
W niniejszym zakresie traci moc Uchwa³a Nr XXIII/93/
2000 Rady Gminy Pruszcz Gdañski z dnia 28 grudnia
2000 r. w sprawie zatwierdzenia statutu so³ectwa Radunica, Wojanowo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

mieszkañców so³ectwa. Wynik konsultacji w przypadku zamiaru utworzenia nowego so³ectwa z inicjatywy
Rady nie ma charakteru wi¹¿¹cego.
2. Zebranie wiejskie uchwala Statut So³ectwa, w którym
okrela siê organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej (so³ectwa).
3. Statut wymaga zatwierdzania przez Radê Gminy w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu.
§3
Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie Wojanowo.
So³ectwo Wojanowo jest so³ectwem o charakterze rolniczym.
II. ZASADY £¥CZENIA,
PODZIA£U I ZNOSZENIA SO£ECTW
§4
1. Z inicjatywy Rady Gminy lub zainteresowanych mieszkañców mo¿liwe jest dokonanie zmian terytorialnych
w obszarze so³ectwa. Zmian powy¿szych dokonuje siê
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
2. Konsultacje przeprowadza siê na zebraniach wiejskich,
zgodnie z trybem zwo³ywania i obradowania tych zebrañ. § 13 ust. 7 stosuje siê odpowiednio.
§5

§3

Zmiany maj¹ce na celu ³¹czenie, podzia³ i zniesienie
So³ectw dokonuje Rada Gminy w trybie uchwa³y.

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

III. SPO£ECZNO  SAMORZ¥DOWE
I PUBLICZNE ZADANIA SO£ECTWA

Przewodnicz¹cy Rady
M. Trzeciak
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/44/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA WOJANOWO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest podstawow¹ jednostk¹ pomocnicz¹ w
Gminie. Nadzór nad so³ectwem sprawuje Rada Gminy.
2. Mieszkañcy so³ectwa tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
osób zamieszkuj¹cych na jego terenie.
3. So³ectwo ma zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych
do jego w³aciwoci, co oznacza, i¿ samorz¹d mieszkañców wsi posiada odpowiednie uprawnienia do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym (jako strona lub uczestnik postêpowania).
4. So³ectwo nie posiada osobowoci prawnej.
§2
1. So³ectwo tworzy Rada Gminy, po przeprowadzeniu
konsultacji z zainteresowanymi mieszkañcami. Z inicjatyw¹ mo¿e wyst¹piæ zarówno Rada Gminy jak i 10%

§6
Do so³eckiej wspólnoty samorz¹dowej przynale¿¹
wszystkie osoby fizyczne zamieszka³e na terenie so³ectwa. Osoby te z mocy prawa uczestnicz¹ w so³eckiej
wspólnocie samorz¹dowej.
§7
1. Pe³noprawnym uczestnikiem wspólnoty so³eckiej jest
pe³noletnia osoba fizyczna, maj¹ca sta³e zameldowanie na jej terenie lub posiadaj¹ca tam swoje centrum
¿yciowe.
2. Niepe³noprawnymi uczestnikami wspólnoty so³eckiej
s¹ osoby niepe³noletnie, maj¹ce sta³e zameldowanie
na terenie so³ectwa i osoby zamieszkuj¹ce na terenie
so³ectwa na podstawie zameldowania czasowego.
3. Pe³noprawni uczestnicy wspólnoty maj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów so³ectwa, uczestnicz¹ we wszystkich jego pracach, maj¹ g³os decyduj¹cy w zebraniu wiejskim, uczestnicz¹ w kszta³towaniu
i planowaniu rozwoju so³ectwa, korzystaj¹ z pe³ni praw
mieszkañca wspólnoty samorz¹dowej.
4. Osoby niepe³noletnie s¹ reprezentowane w so³ectwie
przez swoich rodziców, opiekunów prawnych, wychowawców i nauczycieli.
5. Osoby zamieszkuj¹ce w So³ectwie na podstawie zameldowania czasowego uczestnicz¹ we wspólnocie
w sprawach bezporednio ich dotycz¹cych, mog¹ wydawaæ opinie w sprawach o charakterze spo³eczno 
gospodarczym so³ectwa lecz nie maj¹ g³osu decyduj¹cego ani prawa do g³osowania w zebraniu wiejskim.
6. W zebraniu wiejskim z g³osem doradczym mog¹ uczest-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

niczyæ przedstawiciele, pe³nomocnicy i reprezentanci
zak³adów pracy, organizacji spo³eczno  gospodarczych i politycznych oraz osób prawnych, maj¹cych
swoje siedziby na terenie so³ectwa.
§8
W ramach samorz¹du gminy So³ectwo posiada ogólne zadania o charakterze:
a) stanowi¹cym,
b) opiniodawczym,
c) kontrolnym.
§9
1)

2)

3)
4)
5)

Poz. 1837

 4776 

W ramach kompetencji stanowi¹cych So³ectwo:
 rozpatruje sprawy kulturalne, sportu i wypoczynku,
 organizuje samopomoc mieszkañców,
 organizuje wspólne prace na rzecz miejsca zamieszkania,
 utrzymuje porz¹dek na swoim obszarze,
posiada inicjatywê uchwa³odawcz¹ dotycz¹c¹ planów
zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg
wiejskich, placów i mostów wchodz¹cych w sk³ad
So³ectwa,
decyduje w sprawach mienia komunalnego powierzonego So³ectwu oraz bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du,
prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu
gminy,
wykonuje uprawnienia oraz zadania wynikaj¹ce z posiadanej przez samorz¹d mieszkañców wsi zdolnoci
s¹dowej w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci
z mocy Statutu So³ectwa. Zdolnoæ s¹dowa So³ectwa
to zdolnoæ do wystêpowania w postêpowaniu cywilnym  przed s¹dem jako strona lub uczestnik postêpowania.
§ 10

W ramach kompetencji opiniodawczych So³ectwo:
1) wyra¿a opiniê:
 we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców
sprawach a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy (w czêci dotycz¹cej so³ectwa) co do planów zagospodarowania przestrzennego,
b) planów zagospodarowania wsi,
2) wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza jego w³asne mo¿liwoci,
3) czynnoci So³ectwa wymieniane w punkcie 1, 2 niniejszego paragrafu stanowi¹ obligatoryjne, opiniodawcze
funkcje So³ectwa,
4) do fakultatywnych kompetencji opiniodawczych So³ectwa nale¿y prawo do opiniowania w sprawach innych So³ectw nale¿¹cych do Gminy Pruszcz Gdañski
lub w sprawach spoza w³aciwoci gminy.
§ 11
W ramach kompetencji kontrolnych So³ectwo poprzez
swoje organy mo¿e stosowaæ nastêpuj¹ce formy kontroli
spo³ecznej:
 formê negatywn¹  poprzez wyra¿anie braku aprobaty dla okrelonych postaw i dzia³alnoci, niezadowolenia spo³ecznego czy sprzeciwu spo³ecznego,
 formê pozytywn¹  poprzez wyra¿enie szacunku dla

okrelonych postaw, pochwa³ spo³ecznych i uznania oraz poprzez podejmowanie dzia³alnoci na rzecz
budowania po¿¹danych spo³ecznie autorytetów.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§ 12
1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
b) So³tys  jako organ wykonawczy,
2. Rada so³ecka  wspomaga dzia³alnoæ so³tysa.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ  na wniosek So³tysa
 Komisjê Rewizyjn¹ czy podso³tysa (rozleg³e terytorialnie so³ectwo), gdy wymagaj¹ tego lokalne warunki
i potrzeby.
4. Rada Gminy mo¿e utworzyæ jednostki ni¿szego rzêdu
w So³ectwie.
W so³eckich jednostkach ni¿szego rzêdu mog¹ byæ tworzone odpowiednie organy samorz¹dowe, powo³ane
do praktycznej realizacji spo³ecznych zadañ tych jednostek.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 13
1. Uchwa³odawczym organem So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie, bêd¹ce wyrazem demokracji bezporedniej
spo³eczeñstwa lokalnego.
2. Zebranie Wiejskie tworz¹ obywatele zamieszkali na
terenie so³ectwa. § 7 niniejszego Statutu stosuje siê
odpowiednio.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przynajmniej 3 razy
do roku, lub czêciej w razie potrzeby. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
4. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy,
c) na uzasadniony wniosek osoby (osób), której interes faktyczny lub prawny wymaga zwo³ania zebrania w terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
5. Zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy na wniosek osoby zainteresowanej w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia
wniosku, je¿eli jej uzasadniony wniosek nie zosta³ przez
So³tysa uwzglêdniony w trybie § 13 ust. 4 c).
6. Zebranie Wiejskie, maj¹ce na celu wybór So³tysa w
zwi¹zku z up³ywem kadencji zwo³uje So³tys poprzedniej kadencji.
7. Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyboru So³tysa na
miejsce So³tysa odwo³anego przez Zebranie Wiejskie
zarz¹dza Wójt Gminy.
§ 14
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y, gdy w sposób zwyczajowo przyjêty zostali o
nim zawiadomieni mieszkañcy so³ectwa. Jednoczenie
dla wa¿noci zebrania niezbêdny jest udzia³ w nim co
najmniej 20% osób uprawnionych.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, zwo³uje siê zebranie wiejskie w II terminie, który mo¿e zostaæ wyznaczony na ten sam dzieñ. Zebranie wiejskie odbyte w II
terminie jest wa¿ne i mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez
wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
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§ 15

1. Uchwa³y na Zebraniu Wiejskim zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie jest jawne, za wyj¹tkiem wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
3. Na wniosek 1/4 osób uczestnicz¹cych w zebraniu przeprowadza siê g³osowanie tajne w innych sprawach
omawianych na zebraniu.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, protoko³owaniem zajmuje siê wyznaczony cz³onek Rady So³eckiej.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
a) datê zebrania,
b) listê obecnoci,
c) stwierdzenie wa¿noci zebrania (quorum),
d) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
e) treæ podejmowanych uchwa³ i wniosków oraz wynik g³osowania,
f) podpisy So³tysa i protokolanta,
3. Kopiê protoko³u So³tys przesy³a do Urzêdu Gminy.
§ 17
Szczególne warunki prawne zwo³ywania wyborczego
zebrania wiejskiego w tym: zasad i trybu wyboru So³tysa
i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie (ordynacja wyborcza do organów so³ectwa) okrela za³¹cznik Nr 1 do niniejszego Statutu So³ectwa.
§ 18
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
programowanie i planowanie rozwoju so³ectwa,
decydowanie o realizacji praw w³asnoci w granicach
mienia gminnego i w zakresie mienia komunalnego
u¿ytkowanego na zasadach mienia powierzonego,
opiniowanie i kontrolowanie dla Rady Gminy,
wnioskowanie do Rady Gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i gminy,
dzia³alnoæ gospodarczo  finansowa na rzecz so³ectwa,
decydowanie o czynach spo³ecznych,
inicjonwanie dzia³añ ogólnopublicznych,
omawianie i rozpatrywanie spraw wa¿nych dla mieszkañców so³ectwa,
podzia³ rodków pieniê¿nych przyznanych przez Radê
Gminy.
VI. SO£TYS
§ 19

1. So³tys jest ustawowym organem wykonawczym so³ectwa.
2. So³tys posiada kompetencje:
 reprezentanta so³ectwa,
 organizatorsk¹,
 administratorsk¹.
§ 20
Realizuj¹c swoje ustawowe i statutowe kompetencje
i obowi¹zki so³tys:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym: wobec
w³adz, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych oraz wobec gminy,
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2) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie,
3) kieruje realizacj¹ uchwa³ organów gminy w odniesieniu do so³ectwa i uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) przewodniczy Radzie So³eckiej,
5) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia komunalnego, bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa,
6) organizuje czyny spo³eczne mieszkañców so³ectwa,
7) wystêpuje w imieniu so³ectwa w realizacji zadañ
wynikaj¹cych ze zdolnoci s¹dowej so³ectwa,
8) uczestniczy w Sesjach Rady Gminy bez prawa do
g³osowania, mo¿e uczestniczyæ w innych pracach
Rady  z g³osem doradczym,
9) otrzymuje zawiadomienia i materia³y na sesjê dotycz¹ce so³ectwa, na warunkach przys³uguj¹cych radnym gminy,
10) ma prawo zg³aszaæ interpelacje i wnioski na sesjach,
zabieraæ g³os w dyskusji na warunkach przys³uguj¹cym radnym,
11) sk³ada sprawozdania z dzia³alnoci w imieniu w³asnym i Rady So³eckiej przed Zebraniem Wiejskim,
12) ma prawo do poboru podatków i innych nale¿noci
pieniê¿nych nale¿nych Gminie od cz³onków wspólnoty so³eckiej.
§ 21
Z tytu³u wykonywania funkcji inkasenta podatkowego
so³tys otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy.
§ 22
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. So³tys u¿ywa pieczêci o treci:
So³ectwo Wojanowo
SO£TYS
Gmina Pruszcz Gdañski
§ 23
Materia³y przeznaczone do wykonywania funkcji zabezpiecza so³tysowi Urz¹d Gminy.
VII. RADA SO£ECKA
§ 24
1. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi so³tys, jako jej przewodnicz¹cy oraz 5 cz³onków, powo³anych przez zebranie wiejskie na wniosek mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym so³tysa
w dzia³alnoci na rzecz so³ectwa, ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Rada So³ecka wspó³dzia³a z so³tysem w prowadzeniu
i za³atwianiu spraw so³ectwa.
4. Podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa.
5. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Pracuje pod przewodnictwem so³tysa.
7. Wespó³ z so³tysem sk³ada wobec zebrania wiejskiego
sprawozdanie.
8. Wspomaga so³tysa przy organizowaniu czynów spo³ecznych.
9. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê przynajmniej
2 razy w roku.
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VIII. ZARZ¥D MIENIEM GMINNYM
§ 25
1. So³ectwo dysponuje mieniem znajduj¹cym siê w jego
zarz¹dzie w chwili wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym.
2. Mienie to stanowi w³asnoæ gminy (mienie komunalne). Zarz¹dzanie mieniem komunalnym wymaga zachowania szczególnej starannoci oraz ochrony.
§ 26
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazanego so³ectwu oraz rozporz¹dza dochodami
z tego ród³a w zakresie zwyk³ego zarz¹du.
2. Decyzje w zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu nale¿y do wy³¹cznej
w³aciwoci zebrania wiejskiego.
3. Zwyk³y zarz¹d mieniem komunalnym polega na za³atwieniu bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. S¹ to
czynnoci, maj¹ce na celu zachowanie mienia, osi¹gniêcie z niego normalnych korzyci oraz pobieranie z
niego dochodów.
4. Czynnoci przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du w
tym: zbywanie lub obci¹¿anie nieruchomoci, zaci¹ganie po¿yczek i zobowi¹zañ wekslowych, czynienie
darowizn, przyjmowanie lub zrzekanie siê spadków,
nale¿¹ do Rady Gminy.

wyj¹tkiem finansowanych z bud¿etu gminy) lub innych sponsorów,
5) rodków lokalnych organizacji spo³ecznych, stowarzyszeñ, fundacji itp.,
6) rodków pochodz¹cych z mienia, stanowi¹cego w³asnoæ mieszkañców wsi (so³ectwa).
4. Wysokoæ zadeklarowanego udzia³u wiadczeñ spo³ecznych w ogólnej wartoci kosztorysowej inwestycji
gminnej (czynowej) powinna wynosiæ nie mniej ni¿
10%. Rada Gminy mo¿e postanowiæ inaczej w odniesieniu do pojedynczego zadania inwestycyjnego,
uwzglêdniaj¹c jego specyfikê. W pozosta³ej czêci
gminna inwestycja czynowa finansowana jest z bud¿etu
gminy.
5. O podjêciu czynu spo³ecznego decyzjê podejmuje zebranie wiejskie, okrelaj¹c jego cel, przedmiot i zasady organizacyjne przedsiêwziêcia.
X. FINANSE SO£ECTWA
§ 29
Gospodarka finansowa so³ectwa powinna byæ prowadzona w ramach bud¿etu gminnego.
Dochody so³ectwa tworz¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z najmu
i dzier¿awy realizowanych w trybie upowa¿nienia przez
Radê Gminy,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.

§ 27

§ 30

Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
1. Organizowania na terenie so³ectwa imprez, koncertów
i konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2. Dysponowania przychodami w³asnymi so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci, o której mowa
w punkcie 1 niniejszego paragrafu oraz dotacji bud¿etu gminy, przeznaczonych na potrzeby so³ectwa.

1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹ na podstawie rocznego planu finansoworzeczowego.
2. Ksiêgowoæ wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy, w ramach przyznanych rodków w bud¿ecie.
3. Na podstawie ustawy o finansach publicznych, uchwa³a
bud¿etowa gminy mo¿e okreliæ  w formie za³¹cznika, wydatki so³ectwa (na okrelane cele w³asne i ogólnogminne).

IX. ORGANIZACYJNO  PRAWNE
ZASADY GMINNYCH CZYNÓW SPO£ECZNYCH
W SO£ECTWIE
§ 28
1. Czyny spo³eczne s¹ organizowane na terenie so³ectwa
w oparciu o przepisy 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. 148 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pón. zm.).
2. Gminne inwestycje czynowe mog¹ byæ wnioskowane
przez:
1) zebranie wiejskie,
2) co najmniej po³owê mieszkañców so³ectwa,
3) Radê Gminy.
3. Warunkiem realizacji gminnej inwestycji czynowej jest
zadeklarowany udzia³ wiadczeñ spo³ecznych w formie:
1) robocizny,
2) materia³ów lub sprzêtu,
3) rodków finansowych zgromadzonych przez mieszkañców,
4) rodków przekazywanych przez zak³ady pracy (z

§ 31
rodki finansowe so³ectwa przeznaczone s¹ na:
 wyposa¿enie, remonty i utrzymanie dróg gminnych,
 utrzymanie i konserwacja mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
 wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa,
 obs³ugê techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹ so³ectwa,
 dofinansowanie czynów spo³ecznych,
 dofinansowanie organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych
na terenie so³ectwa,
 dofinansowanie szkó³, przedszkoli i wietlic wiejskich,
 inne cele okrelone przez zebranie wiejskie.
XI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy.
§ 33
W ramach nadzoru Rada Gminy:
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1) zarz¹dza dokonanie lustracji so³ectwa,
2) dokonuje oceny stanu so³ectwa na Sesji.
§ 34
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2. Statut So³ectwa wymaga zatwierdzenia przez Radê
Gminy, w drodze uchwa³y.
3. Zmiany w Statucie So³ectwa uchwala siê w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

1. Co najmniej raz w kadencji so³ectwo winno byæ poddane lustracji.
2. Podczas lustracji winien byæ obecny so³tys, mog¹ w
niej uczestniczyæ równie¿ cz³onkowie Rady So³eckiej.

W przypadkach spornych postanowienie Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

§ 35

§ 43

1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Wójt
Gminy.
2. Wójt Gminy jest zobowi¹zany do czuwania, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
3. Wójt Gminy i pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni
przez Wójta Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedzeniach
organów so³ectwa.

Sposób postêpowania w zakresie administrowania
rodkami finansowymi z zadañ administracji publicznej
powierzonej przez Radê Gminy So³tysowi interpretuje
Skarbnik Gminy.

§ 36
Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alnoci¹
finansow¹ so³ectwa.
XII. KOMISJA REWIZYJNA SO£ECTWA
§ 37
1. Komisja Rewizyjna so³ectwa jest organem kontroli
wewnêtrznej so³ectwa powo³anym w drodze uchwa³y
zebrania wiejskiego.
2. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 osób.
§ 38
1. Przewodnicz¹cego wybiera Komisja Rewizyjna ze swego grona.
2. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog¹ byæ cz³onkami Rady So³eckiej.
§ 39
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj¹ siê co najmniej raz w roku, lub wed³ug potrzeb.
2. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maj¹ prawo uczestniczyæ w posiedzeniach Rady So³eckiej.
§ 40
Komisja Rewizyjna:
1) prowadzi kontrolê rzetelnoci i gospodarnoci rozchodów so³ectwa,
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania ze swej
dzia³alnoci,
3) ocenia projekt planu finansowo  rzeczowego, sprawozdanie z jego wykonania i przedstawia Radzie So³eckiej swoje wnioski,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem so³ectwa niezgodnoci ze Statutem lub przepisami prawa, Komisja niezw³ocznie informuje o tym
Radê So³eck¹.
XIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 41
1. Statut So³ectwa uchwalony zostaje na zebraniu wiejskim, w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów uprawnionych uczestników zebrania.

§ 42

§ 44
Po zatwierdzeniu przez Radê Gminy uchwalonego przez
zebranie wiejskie tekstu niniejszego Statutu traci moc
Statut So³ectwa uprzednio obowi¹zuj¹cy
Za³¹cznik Nr 1
do Statutu So³ectwa Wojanowo
uchwalonego przez Zebranie
Wiejskie w dniu 24 kwietnia 2003 r.
i zatwierdzonego
przez Radê Gminy
w dniu 29 kwietnia 2003 r.
Uchwa³¹ Nr VI/42/2003
Ordynacja wyborcza do wyborów
So³tysa i Rady So³eckiej So³ectwa Wojanowo
Podstawowe zasady wyborcze so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej okrelaj¹ przepisy art. 36 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Statut Gminy Pruszcz
Gdañski i niniejsza Ordynacja wyborcza.
§1
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata i koñczy
siê z momentem wyboru nowego so³tysa i rady so³eckiej.
2. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje siê na zebraniu wiejskim.
3. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje so³tys poprzedniej kadencji nie
póniej ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy po wyborach do Rady
Gminy, a w przypadku odwo³ania so³tysa zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
4. Dla wa¿noci zwo³ania zebrania wiejskiego niezbêdne
jest, aby byli o nim zawiadomieni, w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy so³ectwa.
5. W zawiadomieniu o zwo³aniu wyborczego zebrania
wiejskiego okrela siê dzieñ, miejsce i godzinê zebrania na co najmniej 7 dni przed terminem.
6. W Zarz¹dzeniu wyborczym nale¿y konkretnie wymieniæ:
kto bêdzie wybieranym: so³tys, lub ¿e bêdzie dokonywany wybór takiej to, a takiej liczby cz³onków rady so³eckiej, ewentualnie cz³onków Komisji Rewizyjnej So³ectwa.
§2
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady so³ec-
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kiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecnoæ 20
uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
Wyboru dokonuje siê wiêkszoci¹ zwyk³¹ osób uprawnionych obecnych na zebraniu.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, zwo³uje siê zebranie wiejskie w II terminie, który mo¿e zostaæ wyznaczony na ten sam dzieñ. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbyte w II terminie mog¹ byæ przeprowadzone
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

sób zwyczajowo przyjêty, oraz udzia³ w nim niezbêdnej iloci uprawnionych osób.
3. Do obowi¹zków przewodnicz¹cego zebrania nale¿y
przedstawienie uczestnikom zebrania projektu porz¹dku obrad, prowadzenie zebrania zgodnie z ustalonym
projektem oraz czuwanie nad zgodnym z prawem i demokratycznym jego przebiegiem.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym  zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 10

Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) ubezw³asnowolnione ca³kowicie lub czêciowo prawomocnym orzeczeniem S¹du,
2) pozbawione praw publicznych lub praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem S¹du lub Trybuna³u Stanu.

1. Na wniosek przewodnicz¹cego obrad, zebranie wiejskie wy³ania ze swego grona Komisjê wyborczo  skrutacyjn¹ w sk³adzie 3 osób. W pracach Komisji nie mo¿e
braæ udzia³u osoba kandyduj¹ca w wyborach.
2. Do kompetencji Komisji wyborczo  skrutacyjnej nale¿y:
a) przedstawienie zebraniu wiejskiemu propozycji
w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów (czy
wybory przeprowadza siê razem czy oddzielnie do
ka¿dego organu so³ectwa lub ka¿dego kandydata,
wyjanienie zasad wype³niania kart do g³osowania
i warunków ich wa¿noci),
b) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
c) przeprowadzenie g³osowania,
d) ustalenie wyników g³osowania,
e) og³oszenie wyników g³osowania,
f) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ wyników wyborów podpisuj¹ cz³onkowie
Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.

§5

§ 11

Wybranym na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej mo¿e
byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania.

Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§6

§ 12

Wybory s¹ równe  co oznacza, i¿ ka¿demu przys³uguj¹ równe prawa. Ka¿dy posiada w wyborach jeden g³os.
1. Wybory s¹ bezporednie. Wyborcy wybieraj¹ so³tysa
czy cz³onka rady so³eckiej bezporednio (osobicie)
sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu wiejskim.
2. Nikt nie ma prawa g³osowaæ w imieniu osoby uprawnionej i za ni¹ oddawaæ jej g³osu. Ewentualne pisemne upowa¿nienia do g³osowania w czyim imieniu  s¹
prawnie bezskuteczne.

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³aszanych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Po wpisaniu wszystkich zg³oszonych kandydatów przewodnicz¹cy winien zadaæ pytanie czy jest jeszcze jaka kandydatura do wyborów na so³tysa/do rady so³eckiej  a gdy ¿adna kandydatura nie padnie, winien
zamkn¹æ listê kandydatów i wybory winny siê rozpocz¹æ.
3. Kandydowaæ do organów so³ectwa nie mog¹ osoby
skazane w przesz³oci za przestêpstwa z chêci zysku
czy z innych niskich pobudek.

§8

§ 13

1. Wybory do organów so³ectwa odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym. Organizatorzy winni zapewniæ warunki
umo¿liwiaj¹ce tajnoæ g³osowania.
2. Karty do g³osowania przygotowane przez Komisjê
Wyborcz¹ czy organizatorów zebrania wrzuca siê do
urny wyborczej.

1. W wyborach tajnych do organów so³ectwa ka¿dy
uprawniony mieszkaniec so³ectwa otrzymuje kartkê
(kartki) z umieszczonymi na niej nazwiskami kandydatów. Skrela pozosta³e kandydatury, pozostawiaj¹c jako
nie skrelone tylko te osoby, które chce, aby zosta³y
wybrane.
2. Je¿eli w konkretnym g³osowaniu bardziej dogodne i racjonalne jest przeprowadzenie wyborów w inny sposób stosuje siê zasady zawarte w § 10 ust. 2 pkt a)
niniejszej ordynacji wyborczej.

§3
1. Wybory s¹ powszechne. Czynne i bierne prawo wyborcze na so³tysa i do rady so³eckiej ma ka¿dy pe³noprawny mieszkaniec So³ectwa, uprawniony do g³osowania. Kto jest pe³noprawnym mieszkañcem so³ectwa
okrela § 7 Statutu So³ectwa.
2. Prawo wybierania przys³uguje równie¿ tym osobom,
których obywatelstwo nie zosta³o stwierdzone i nie s¹
oni obywatelami innego pañstwa (bezpañstwowcy),
je¿eli na terenie so³ectwa mieszkaj¹ od lat dwóch.
§4

§7

§9
1. Przewodnicz¹cego wyborczego zebrania wiejskiego
wyznacza Wójt Gminy sporód pracowników Urzêdu
Gminy albo sporód radnych.
2. Przewodnicz¹cy zebrania wiejskiego dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ tj. fakt zawiadomienia mieszkañców so³ectwa o zebraniu w spo-

§ 14
Protokó³ z przeprowadzonych wyborów powinien zawieraæ:
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3)
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5)

iloæ
iloæ
iloæ
iloæ
iloæ

osób uprawnionych do g³osowania,
osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
g³osów wa¿nych,
g³osów niewa¿nych,
g³osów oddanych na ka¿d¹ osobê.
§ 15

1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy udziale 40 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa. Wniosek w sprawie
odwo³ania winien posiadaæ pisemne uzasadnienie.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa na skutek niewywi¹zywania siê z obowi¹zków, naruszania postanowieñ Statutu so³ectwa i nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego, oraz dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
3. Zebranie wiejskie ma obowi¹zek wys³uchania racji
przedstawionych przez so³tysa.
4. Je¿eli wniosek o odwo³anie so³tysa nie uzyska³ wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ
zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od
poprzedniego g³osowania.
5. Odwo³anie so³tysa jest równoznaczne z odwo³aniem
pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej. Do czasu wyboru nowej rady so³eckiej obowi¹zki pe³ni dotychczasowa rada.
§ 16
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa lub pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej  zebranie wiejskie
podejmie uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu
z pe³nienia obowi¹zków so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w
ci¹gu 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji. Wobec
rezygnacji so³tysa § 15 ust. 5 stosuje siê odpowiednio,
do cz³onków rady so³eckiej.
2. Niepodjêcie przez zebranie wiejskie uchwa³y w terminie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca,
w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
§ 17
Dla wyborów cz³onków Komisji Rewizyjnej niniejsz¹
ordynacjê wyborcz¹ stosuje siê odpowiednio.
§ 18
Podstaw¹ uniewa¿nienia wyborów so³tysa (czy cz³onków rady so³eckiej) s¹:
1) niezachowanie ustawowych warunków wyborczych
przewidzianych w przepisie art. 36 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (np.
naruszenie zasady tajnoci g³osowania czy g³osowania bezporedniego),
2) naruszenie przepisu Statutu So³ectwa (czy Gminy),
maj¹ce wp³yw na wa¿noæ wyborów.

Dziennik Urzêdowy
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³eck¹, wp³ywowymi miejscowymi organizacjami oraz
osobami fizycznymi, aby dziêki ich autorytetowi doprowadziæ do skutecznego rozwi¹zania impasu.
§ 20
Ordynacja wyborcza, bêd¹ca za³¹cznikiem Nr 1 do Statutu So³ectwa wchodzi w ¿ycie jednoczenie z uchwaleniem przez zebranie wiejskie i zatwierdzeniem przez Radê
Gminy Statutu So³ectwa.
Z tym te¿ momentem traci moc ordynacja wyborcza
obowi¹zuj¹ca uprzednio.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VI/44/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA WIÑCZ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest podstawow¹ jednostk¹ pomocnicz¹ w
Gminie. Nadzór nad so³ectwem sprawuje Rada Gminy.
2. Mieszkañcy so³ectwa tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
osób zamieszkuj¹cych na jego terenie.
3. So³ectwo ma zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych
do jego w³aciwoci, co oznacza, i¿ samorz¹d mieszkañców wsi posiada odpowiednie uprawnienia do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym (jako strona lub uczestnik postêpowania).
4. So³ectwo nie posiada osobowoci prawnej.
§2
1. So³ectwo tworzy Rada Gminy, po przeprowadzeniu
konsultacji z zainteresowanymi mieszkañcami. Z inicjatyw¹ mo¿e wyst¹piæ zarówno Rada Gminy jak i 10%
mieszkañców so³ectwa. Wynik konsultacji w przypadku zamiaru utworzenia nowego so³ectwa z inicjatywy
Rady nie ma charakteru wi¹¿¹cego.
2. Zebranie wiejskie uchwala Statut So³ectwa, w którym
okrela siê organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej (so³ectwa).
3. Statut wymaga zatwierdzania przez Radê Gminy w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu.
§3
Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie wiñcz.
So³ectwo wiñcz jest so³ectwem o charakterze rolniczym.
II. ZASADY £¥CZENIA,
PODZIA£U I ZNOSZENIA SO£ECTW

§ 19

§4

1. O ile wybory na so³tysa nie dosz³y do skutku z powodu ich bojkotu przez uprawnionych mieszkañców so³ectwa, dotychczas urzêduj¹cy so³tys sprawuje swój
mandat tak d³ugo, a¿ zostanie wybrany nowy so³tys.
2. Celem wyprowadzenia z impasu spo³ecznoci so³eckiej nale¿y zwo³ywaæ zebrania wyborcze a¿ do skutku,
konsultuj¹c jednoczenie przyczyny bojkotu z rad¹ so-

1. Z inicjatywy Rady Gminy lub zainteresowanych mieszkañców mo¿liwe jest dokonanie zmian terytorialnych
w obszarze so³ectwa. Zmian powy¿szych dokonuje siê
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
2. Konsultacje przeprowadza siê na zebraniach wiejskich,
zgodnie z trybem zwo³ywania i obradowania tych zebrañ. § 13 ust. 7 stosuje siê odpowiednio.

Dziennik Urzêdowy
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§5

Zmiany maj¹ce na celu ³¹czenie, podzia³ i zniesienie
So³ectw dokonuje Rada Gminy w trybie uchwa³y.
III. SPO£ECZNO  SAMORZ¥DOWE
I PUBLICZNE ZADANIA SO£ECTWA
§6
Do so³eckiej wspólnoty samorz¹dowej przynale¿¹
wszystkie osoby fizyczne zamieszka³e na terenie so³ectwa. Osoby te z mocy prawa uczestnicz¹ w so³eckiej
wspólnocie samorz¹dowej.
§7
1. Pe³noprawnym uczestnikiem wspólnoty so³eckiej jest
pe³noletnia osoba fizyczna, maj¹ca sta³e zameldowanie na jej terenie lub posiadaj¹ca tam swoje centrum
¿yciowe.
2. Niepe³noprawnymi uczestnikami wspólnoty so³eckiej
s¹ osoby niepe³noletnie, maj¹ce sta³e zameldowanie
na terenie so³ectwa i osoby zamieszkuj¹ce na terenie
so³ectwa na podstawie zameldowania czasowego.
3. Pe³noprawni uczestnicy wspólnoty maj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów so³ectwa, uczestnicz¹ we wszystkich jego pracach, maj¹ g³os decyduj¹cy w zebraniu wiejskim, uczestnicz¹ w kszta³towaniu
i planowaniu rozwoju so³ectwa, korzystaj¹ z pe³ni praw
mieszkañca wspólnoty samorz¹dowej.
4. Osoby niepe³noletnie s¹ reprezentowane w so³ectwie
przez swoich rodziców, opiekunów prawnych, wychowawców i nauczycieli.
5. Osoby zamieszkuj¹ce w So³ectwie na podstawie zameldowania czasowego uczestnicz¹ we wspólnocie w
sprawach bezporednio ich dotycz¹cych, mog¹ wydawaæ opinie w sprawach o charakterze spo³eczno 
gospodarczym so³ectwa lecz nie maj¹ g³osu decyduj¹cego ani prawa do g³osowania w zebraniu wiejskim.
6. W zebraniu wiejskim z g³osem doradczym mog¹ uczestniczyæ przedstawiciele, pe³nomocnicy i reprezentanci
zak³adów pracy, organizacji spo³eczno  gospodarczych i politycznych oraz osób prawnych, maj¹cych
swoje siedziby na terenie so³ectwa.
§8
W ramach samorz¹du gminy So³ectwo posiada ogólne zadania o charakterze:
a) stanowi¹cym,
b) opiniodawczym,
c) kontrolnym.
§9
1)

Poz. 1837
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W ramach kompetencji stanowi¹cych So³ectwo:

 rozpatruje sprawy kulturalne, sportu i wypoczynku,
 organizuje samopomoc mieszkañców,
 organizuje wspólne prace na rzecz miejsca zamieszkania,
 utrzymuje porz¹dek na swoim obszarze,
2) posiada inicjatywê uchwa³odawcz¹ dotycz¹c¹ planów
zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg
wiejskich, placów i mostów wchodz¹cych w sk³ad
So³ectwa,
3) decyduje w sprawach mienia komunalnego powierzo-

nego So³ectwu oraz bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du,
4) prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu
gminy,
5) wykonuje uprawnienia oraz zadania wynikaj¹ce z posiadanej przez samorz¹d mieszkañców wsi zdolnoci
s¹dowej w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci
z mocy Statutu So³ectwa. Zdolnoæ s¹dowa So³ectwa
to zdolnoæ do wystêpowania w postêpowaniu cywilnym  przed s¹dem jako strona lub uczestnik postêpowania.
§ 10
W ramach kompetencji opiniodawczych So³ectwo:
1) wyra¿a opiniê:
 we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców
sprawach a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy (w czêci dotycz¹cej so³ectwa) co do planów zagospodarowania przestrzennego,
b) planów zagospodarowania wsi,
2) wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego w³asne mo¿liwoci,
3) czynnoci So³ectwa wymieniane w punkcie 1, 2 niniejszego paragrafu stanowi¹ obligatoryjne, opiniodawcze
funkcje So³ectwa,
4) do fakultatywnych kompetencji opiniodawczych So³ectwa nale¿y prawo do opiniowania w sprawach innych So³ectw nale¿¹cych do Gminy Pruszcz Gdañski
lub w sprawach spoza w³aciwoci gminy.
§ 11
W ramach kompetencji kontrolnych So³ectwo poprzez
swoje organy mo¿e stosowaæ nastêpuj¹ce formy kontroli
spo³ecznej:
 formê negatywn¹  poprzez wyra¿anie braku aprobaty dla okrelonych postaw i dzia³alnoci, niezadowolenia spo³ecznego czy sprzeciwu spo³ecznego,
 formê pozytywn¹  poprzez wyra¿enie szacunku dla
okrelonych postaw, pochwa³ spo³ecznych i uznania oraz poprzez podejmowanie dzia³alnoci na rzecz
budowania po¿¹danych spo³ecznie autorytetów.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§ 12
1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
b) So³tys  jako organ wykonawczy,
2. Rada so³ecka  wspomaga dzia³alnoæ so³tysa.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ  na wniosek So³tysa
 Komisjê Rewizyjn¹ czy podso³tysa (rozleg³e terytorialnie so³ectwo), gdy wymagaj¹ tego lokalne warunki
i potrzeby.
4. Rada Gminy mo¿e utworzyæ jednostki ni¿szego rzêdu
w So³ectwie.
W so³eckich jednostkach ni¿szego rzêdu mog¹ byæ tworzone odpowiednie organy samorz¹dowe, powo³ane
do praktycznej realizacji spo³ecznych zadañ tych jednostek.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 13
1. Uchwa³odawczym organem So³ectwa jest Zebranie
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

Wiejskie, bêd¹ce wyrazem demokracji bezporedniej
spo³eczeñstwa lokalnego.
Zebranie Wiejskie tworz¹ obywatele zamieszkali na
terenie so³ectwa. § 7 niniejszego Statutu stosuje siê
odpowiednio.
Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przynajmniej 3 razy
do roku, lub czêciej w razie potrzeby. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy,
c) na uzasadniony wniosek osoby (osób), której interes faktyczny lub prawny wymaga zwo³ania zebrania w terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
Zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy na wniosek osoby zainteresowanej w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia
wniosku, je¿eli jej uzasadniony wniosek nie zosta³ przez
So³tysa uwzglêdniony w trybie § 13 ust. 4 c).
Zebranie Wiejskie, maj¹ce na celu wybór So³tysa w
zwi¹zku z up³ywem kadencji zwo³uje So³tys poprzedniej kadencji.
Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyboru So³tysa na
miejsce So³tysa odwo³anego przez Zebranie Wiejskie
zarz¹dza Wójt Gminy.
§ 14

1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y, gdy w sposób zwyczajowo przyjêty zostali o
nim zawiadomieni mieszkañcy so³ectwa. Jednoczenie
dla wa¿noci zebrania niezbêdny jest udzia³ w nim co
najmniej 20 osób uprawnionych.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, zwo³uje siê zebranie wiejskie w II terminie, który mo¿e zostaæ wyznaczony na ten sam dzieñ. Zebranie wiejskie odbyte w II
terminie jest wa¿ne i mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez
wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
§ 15
1. Uchwa³y na Zebraniu Wiejskim zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie jest jawne, za wyj¹tkiem wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
3. Na wniosek 1/4 osób uczestnicz¹cych w zebraniu przeprowadza siê g³osowanie tajne w innych sprawach
omawianych na zebraniu.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, protoko³owaniem zajmuje siê wyznaczony cz³onek Rady So³eckiej.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
a) datê zebrania,
b) listê obecnoci,
c) stwierdzenie wa¿noci zebrania (quorum),
d) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
e) treæ podejmowanych uchwa³ i wniosków oraz wynik g³osowania,
f) podpisy So³tysa i protokolanta,
3. Kopiê protoko³u So³tys przesy³a do Urzêdu Gminy.
§ 17
Szczególne warunki prawne zwo³ywania wyborczego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zebrania wiejskiego w tym: zasad i trybu wyboru So³tysa
i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie (ordynacja wyborcza do organów so³ectwa) okrela za³¹cznik Nr 1 do niniejszego Statutu So³ectwa.
§ 18
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y;
1) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
2) programowanie i planowanie rozwoju so³ectwa,
3) decydowanie o realizacji praw w³asnoci w granicach
mienia gminnego i w zakresie mienia komunalnego
u¿ytkowanego na zasadach mienia powierzonego,
4) opiniowanie i kontrolowanie dla Rady Gminy,
5) wnioskowanie do Rady Gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i gminy,
6) dzia³alnoæ gospodarczo  finansowa na rzecz so³ectwa,
7) decydowanie o czynach spo³ecznych,
8) inicjonwanie dzia³añ ogólnopublicznych,
9) omawianie i rozpatrywanie spraw wa¿nych dla mieszkañców so³ectwa,
10) podzia³ rodków pieniê¿nych przyznanych przez Radê
Gminy.
VI. SO£TYS
§ 19
1. So³tys jest ustawowym organem wykonawczym so³ectwa.
2. So³tys posiada kompetencje:
 reprezentanta so³ectwa,
 organizatorsk¹,
 administratorsk¹.
§ 20
Realizuj¹c swoje ustawowe i statutowe kompetencje
i obowi¹zki so³tys:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym: wobec
w³adz, instytucji, organizacji, osób fizycznych
i prawnych oraz wobec gminy,
2) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie,
3) kieruje realizacj¹ uchwa³ organów gminy w odniesieniu do so³ectwa i uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) przewodniczy Radzie So³eckiej,
5) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia komunalnego, bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa,
6) organizuje czyny spo³eczne mieszkañców so³ectwa,
7) wystêpuje w imieniu so³ectwa w realizacji zadañ
wynikaj¹cych ze zdolnoci s¹dowej so³ectwa,
8) uczestniczy w Sesjach Rady Gminy bez prawa do
g³osowania, mo¿e uczestniczyæ w innych pracach
Rady  z g³osem doradczym,
9) otrzymuje zawiadomienia i materia³y na sesjê dotycz¹ce so³ectwa, na warunkach przys³uguj¹cych
radnym gminy,
10) ma prawo zg³aszaæ interpelacje i wnioski na sesjach, zabieraæ g³os w dyskusji na warunkach przys³uguj¹cym radnym,
11) sk³ada sprawozdania z dzia³alnoci w imieniu w³asnym i Rady So³eckiej przed Zebraniem Wiejskim,
12) ma prawo do poboru podatków i innych nale¿noci pieniê¿nych nale¿nych Gminie od cz³onków
wspólnoty so³eckiej.
§ 21
Z tytu³u wykonywania funkcji inkasenta podatkowego
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so³tys otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy.
§ 22
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. So³tys u¿ywa pieczêci o treci:
So³ectwo wiñcz
SO£TYS
Gmina Pruszcz Gdañski
§ 23
Materia³y przeznaczone do wykonywania funkcji zabezpiecza so³tysowi Urz¹d Gminy.
VII. RADA SO£ECKA
§ 24
1. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi so³tys, jako jej przewodnicz¹cy oraz 2 cz³onków, powo³anych przez zebranie wiejskie na wniosek mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym so³tysa
w dzia³alnoci na rzecz so³ectwa, ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Rada So³ecka wspó³dzia³a z so³tysem w prowadzeniu
i za³atwianiu spraw so³ectwa.
4. Podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa.
5. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Pracuje pod przewodnictwem so³tysa.
7. Wespó³ z so³tysem sk³ada wobec zebrania wiejskiego
sprawozdanie.
8. Wspomaga so³tysa przy organizowaniu czynów spo³ecznych.
9. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê przynajmniej
2 razy w roku.
VIII. ZARZ¥D MIENIEM GMINNYM
§ 25
1. So³ectwo dysponuje mieniem znajduj¹cym siê w jego
zarz¹dzie w chwili wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym.
2. Mienie to stanowi w³asnoæ gminy (mienie komunalne). Zarz¹dzanie mieniem komunalnym wymaga zachowania szczególnej starannoci oraz ochrony.
§ 26
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazanego so³ectwu oraz rozporz¹dza dochodami
z tego ród³a w zakresie zwyk³ego zarz¹du.
2. Decyzje w zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu nale¿y do wy³¹cznej
w³aciwoci zebrania wiejskiego.
3. Zwyk³y zarz¹d mieniem komunalnym polega na za³atwieniu bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. S¹ to
czynnoci, maj¹ce na celu zachowanie mienia, osi¹gniêcie z niego normalnych korzyci oraz pobieranie z
niego dochodów.

4. Czynnoci przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du w
tym: zbywanie lub obci¹¿anie nieruchomoci, zaci¹ganie po¿yczek i zobowi¹zañ wekslowych, czynienie
darowizn, przyjmowanie lub zrzekanie siê spadków,
nale¿¹ do Rady Gminy.
§ 27
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
1. Organizowania na terenie so³ectwa imprez, koncertów
i konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2. Dysponowania przychodami w³asnymi so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci, o której mowa
w punkcie 1 niniejszego paragrafu oraz dotacji bud¿etu gminy, przeznaczonych na potrzeby so³ectwa.
IX. ORGANIZACYJNO  PRAWNE
ZASADY GMINNYCH CZYNÓW SPO£ECZNYCH
W SO£ECTWIE
§ 28
1. Czyny spo³eczne s¹ organizowane na terenie so³ectwa
w oparciu o przepisy 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. 148 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pón. zm.).
2. Gminne inwestycje czynowe mog¹ byæ wnioskowane
przez:
1) zebranie wiejskie,
2) co najmniej po³owê mieszkañców so³ectwa,
3) Radê Gminy.
3. Warunkiem realizacji gminnej inwestycji czynowej jest
zadeklarowany udzia³ wiadczeñ spo³ecznych w formie:
1) robocizny,
2) materia³ów lub sprzêtu,
3) rodków finansowych zgromadzonych przez mieszkañców,
4) rodków przekazywanych przez zak³ady pracy (z
wyj¹tkiem finansowanych z bud¿etu gminy) lub innych sponsorów,
5) rodków lokalnych organizacji spo³ecznych, stowarzyszeñ, fundacji itp.,
6) rodków pochodz¹cych z mienia, stanowi¹cego w³asnoæ mieszkañców wsi (so³ectwa).
4. Wysokoæ zadeklarowanego udzia³u wiadczeñ spo³ecznych w ogólnej wartoci kosztorysowej inwestycji
gminnej (czynowej) powinna wynosiæ nie mniej ni¿
10%. Rada Gminy mo¿e postanowiæ inaczej w odniesieniu do pojedynczego zadania inwestycyjnego,
uwzglêdniaj¹c jego specyfikê. W pozosta³ej czêci
gminna inwestycja czynowa finansowana jest z bud¿etu
gminy.
5. O podjêciu czynu spo³ecznego decyzjê podejmuje zebranie wiejskie, okrelaj¹c jego cel, przedmiot i zasady organizacyjne przedsiêwziêcia.
X. FINANSE SO£ECTWA
§ 29
Gospodarka finansowa so³ectwa powinna byæ prowadzona w ramach bud¿etu gminnego.
Dochody so³ectwa tworz¹:
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1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z najmu
i dzier¿awy realizowanych w trybie upowa¿nienia przez
Radê Gminy,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
§ 30
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹ na podstawie rocznego planu finansoworzeczowego.
2. Ksiêgowoæ wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy, w ramach przyznanych rodków w bud¿ecie.
3. Na podstawie ustawy o finansach publicznych, uchwa³a
bud¿etowa gminy mo¿e okreliæ  w formie za³¹cznika, wydatki so³ectwa (na okrelane cele w³asne i ogólnogminne).
§ 31
rodki finansowe so³ectwa przeznaczone s¹ na:
 wyposa¿enie, remonty i utrzymanie dróg gminnych,
 utrzymanie i konserwacja mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
 wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa,
 obs³ugê techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹ so³ectwa,
 dofinansowanie czynów spo³ecznych,
 dofinansowanie organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych
na terenie so³ectwa,
 dofinansowanie szkó³, przedszkoli i wietlic wiejskich,
 inne cele okrelone przez zebranie wiejskie.
XI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM

Dziennik Urzêdowy
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XII. KOMISJA REWIZYJNA SO£ECTWA
§ 37

1. Komisja Rewizyjna so³ectwa jest organem kontroli
wewnêtrznej so³ectwa powo³anym w drodze uchwa³y
zebrania wiejskiego.
2. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 osób.
§ 38
1. Przewodnicz¹cego wybiera Komisja Rewizyjna ze swego grona.
2. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog¹ byæ cz³onkami Rady So³eckiej.
§ 39
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj¹ siê co najmniej raz w roku, lub wed³ug potrzeb.
2. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maj¹ prawo uczestniczyæ w posiedzeniach Rady So³eckiej.
§ 40
Komisja Rewizyjna:
1) prowadzi kontrolê rzetelnoci i gospodarnoci rozchodów so³ectwa,
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania ze swej
dzia³alnoci,
3) ocenia projekt planu finansowo  rzeczowego, sprawozdanie z jego wykonania i przedstawia Radzie So³eckiej swoje wnioski,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem so³ectwa niezgodnoci ze Statutem lub przepisami prawa, Komisja niezw³ocznie informuje o tym
Radê So³eck¹.

§ 32

XIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy.

§ 41

§ 33
W ramach nadzoru Rada Gminy:
1) zarz¹dza dokonanie lustracji so³ectwa,
2) dokonuje oceny stanu so³ectwa na Sesji.
§ 34
1. Co najmniej raz w kadencji so³ectwo winno byæ poddane lustracji.
2. Podczas lustracji winien byæ obecny so³tys, mog¹ w
niej uczestniczyæ równie¿ cz³onkowie Rady So³eckiej.
§ 35
1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Wójt
Gminy.
2. Wójt Gminy jest zobowi¹zany do czuwania, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
3. Wójt Gminy i pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni
przez Wójta Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedzeniach
organów so³ectwa.
§ 36
Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alnoci¹
finansow¹ so³ectwa.

1. Statut So³ectwa uchwalony zostaje na zebraniu wiejskim, w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów uprawnionych uczestników zebrania.
2. Statut So³ectwa wymaga zatwierdzenia przez Radê
Gminy, w drodze uchwa³y.
3. Zmiany w Statucie So³ectwa uchwala siê w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 42
W przypadkach spornych postanowienie Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.
§ 43
Sposób postêpowania w zakresie administrowania
rodkami finansowymi z zadañ administracji publicznej
powierzonej przez Radê Gminy So³tysowi interpretuje
Skarbnik Gminy.
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Za³¹cznik Nr 1
do Statutu So³ectwa wiñcz
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie
w dniu 24 kwietnia 2003 r.
i zatwierdzonego przez Radê Gminy
w dniu 29 kwietnia 2003 r.
Uchwa³¹ Nr VI/44/2003
Ordynacja wyborcza do wyborów So³tysa i Rady
So³eckiej So³ectwa wiñcz

oni obywatelami innego pañstwa (bezpañstwowcy),
je¿eli na terenie so³ectwa mieszkaj¹ od lat dwóch.
§4
Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) ubezw³asnowolnione ca³kowicie lub czêciowo prawomocnym orzeczeniem S¹du,
2) pozbawione praw publicznych lub praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem S¹du lub Trybuna³u Stanu.
§5

Podstawowe zasady wyborcze so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej okrelaj¹ przepisy art. 36 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Statut Gminy Pruszcz
Gdañski i niniejsza Ordynacja wyborcza.
§1
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata i koñczy
siê z momentem wyboru nowego so³tysa i rady so³eckiej.
2. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje siê na zebraniu wiejskim.
3. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje so³tys poprzedniej kadencji nie
póniej ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy po wyborach do Rady
Gminy, a w przypadku odwo³ania so³tysa zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
4. Dla wa¿noci zwo³ania zebrania wiejskiego niezbêdne
jest, aby byli o nim zawiadomieni, w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy so³ectwa.
5. W zawiadomieniu o zwo³aniu wyborczego zebrania
wiejskiego okrela siê dzieñ, miejsce i godzinê zebrania na co najmniej 7 dni przed terminem.
6. W Zarz¹dzeniu wyborczym nale¿y konkretnie wymieniæ:
kto bêdzie wybieranym: so³tys, lub ¿e bêdzie dokonywany wybór takiej to, a takiej liczby cz³onków rady so³eckiej, ewentualnie cz³onków Komisji Rewizyjnej So³ectwa.
§2
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecnoæ 20
uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
Wyboru dokonuje siê wiêkszoci¹ zwyk³¹ osób uprawnionych obecnych na zebraniu.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, zwo³uje siê zebranie wiejskie w II terminie, który mo¿e zostaæ wyznaczony na ten sam dzieñ. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbyte w II terminie mog¹ byæ przeprowadzone
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
§3
1. Wybory s¹ powszechne. Czynne i bierne prawo wyborcze na so³tysa i do rady so³eckiej ma ka¿dy pe³noprawny mieszkaniec So³ectwa, uprawniony do g³osowania. Kto jest pe³noprawnym mieszkañcem so³ectwa
okrela § 7 Statutu So³ectwa.
2. Prawo wybierania przys³uguje równie¿ tym osobom,
których obywatelstwo nie zosta³o stwierdzone i nie s¹

Wybranym na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej mo¿e
byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania.
§6
Wybory s¹ równe  co oznacza, i¿ ka¿demu przys³uguj¹ równe prawa. Ka¿dy posiada w wyborach jeden g³os.
§7
1. Wybory s¹ bezporednie. Wyborcy wybieraj¹ so³tysa
czy cz³onka rady so³eckiej bezporednio (osobicie)
sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu wiejskim.
2. Nikt nie ma prawa g³osowaæ w imieniu osoby uprawnionej i za ni¹ oddawaæ jej g³osu. Ewentualne pisemne upowa¿nienia do g³osowania w czyim imieniu  s¹
prawnie bezskuteczne.
§8
1. Wybory do organów so³ectwa odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym. Organizatorzy winni zapewniæ warunki
umo¿liwiaj¹ce tajnoæ g³osowania.
2. Karty do g³osowania przygotowane przez Komisjê
Wyborcz¹ czy organizatorów zebrania wrzuca siê do
urny wyborczej.
§9
1. Przewodnicz¹cego wyborczego zebrania wiejskiego
wyznacza Wójt Gminy sporód pracowników Urzêdu
Gminy albo sporód radnych.
2. Przewodnicz¹cy zebrania wiejskiego dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ tj. fakt zawiadomienia mieszkañców so³ectwa o zebraniu w sposób zwyczajowo przyjêty, oraz udzia³ w nim niezbêdnej iloci uprawnionych osób.
3. Do obowi¹zków przewodnicz¹cego zebrania nale¿y
przedstawienie uczestnikom zebrania projektu porz¹dku obrad, prowadzenie zebrania zgodnie z ustalonym
projektem oraz czuwanie nad zgodnym z prawem i demokratycznym jego przebiegiem.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym  zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 10
1. Na wniosek przewodnicz¹cego obrad, zebranie wiejskie wy³ania ze swego grona Komisjê wyborczo  skrutacyjn¹ w sk³adzie 3 osób. W pracach Komisji nie mo¿e
braæ udzia³u osoba kandyduj¹ca w wyborach.
2. Do kompetencji Komisji wyborczo  skrutacyjnej nale¿y:
a) przedstawienie zebraniu wiejskiemu propozycji w
sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów (czy
wybory przeprowadza siê razem czy oddzielnie do
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ka¿dego organu so³ectwa lub ka¿dego kandydata,
wyjanienie zasad wype³niania kart do g³osowania
i warunków ich wa¿noci),
b) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
c) przeprowadzenie g³osowania,
d) ustalenie wyników g³osowania,
e) og³oszenie wyników g³osowania,
f) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ wyników wyborów podpisuj¹ cz³onkowie
Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§ 11
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 12
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³aszanych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Po wpisaniu wszystkich zg³oszonych kandydatów przewodnicz¹cy winien zadaæ pytanie czy jest jeszcze jaka kandydatura do wyborów na so³tysa/do rady so³eckiej  a gdy ¿adna kandydatura nie padnie, winien
zamkn¹æ listê kandydatów i wybory winny siê rozpocz¹æ.
3. Kandydowaæ do organów so³ectwa nie mog¹ osoby
skazane w przesz³oci za przestêpstwa z chêci zysku
czy z innych niskich pobudek.
§ 13
1. W wyborach tajnych do organów so³ectwa ka¿dy
uprawniony mieszkaniec so³ectwa otrzymuje kartkê
(kartki) z umieszczonymi na niej nazwiskami kandydatów. Skrela pozosta³e kandydatury, pozostawiaj¹c jako
nie skrelone tylko te osoby, które chce, aby zosta³y
wybrane.
2. Je¿eli w konkretnym g³osowaniu bardziej dogodne i racjonalne jest przeprowadzenie wyborów w inny sposób stosuje siê zasady zawarte w § 10 ust. 2 pkt a)
niniejszej ordynacji wyborczej.
§ 14
Protokó³ z przeprowadzonych wyborów powinien zawieraæ:
1) iloæ osób uprawnionych do g³osowania,
2) iloæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
3) iloæ g³osów wa¿nych,
4) iloæ g³osów niewa¿nych,
5) iloæ g³osów oddanych na ka¿d¹ osobê.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy udziale 40 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa. Wniosek w sprawie
odwo³ania winien posiadaæ pisemne uzasadnienie.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa na skutek niewywi¹zywania siê z obowi¹zków, naruszania postanowieñ Statutu so³ectwa i nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego, oraz dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
3. Zebranie wiejskie ma obowi¹zek wys³uchania racji
przedstawionych przez so³tysa.
4. Je¿eli wniosek o odwo³anie so³tysa nie uzyska³ wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od
poprzedniego g³osowania.
5. Odwo³anie so³tysa jest równoznaczne z odwo³aniem
pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej. Do czasu wyboru nowej rady so³eckiej obowi¹zki pe³ni dotychczasowa rada.
§ 16
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa lub pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej  zebranie wiejskie
podejmie uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu
z pe³nienia obowi¹zków so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w
ci¹gu 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji. Wobec
rezygnacji so³tysa § 15 ust. 5 stosuje siê odpowiednio,
do cz³onków rady so³eckiej.
2. Niepodjêcie przez zebranie wiejskie uchwa³y w terminie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca,
w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
§ 17
Dla wyborów cz³onków Komisji Rewizyjnej niniejsz¹
ordynacjê wyborcz¹ stosuje siê odpowiednio.
§ 18
Podstaw¹ uniewa¿nienia wyborów so³tysa (czy cz³onków rady so³eckiej) s¹:
1) niezachowanie ustawowych warunków wyborczych
przewidzianych w przepisie art. 36 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (np.
naruszenie zasady tajnoci g³osowania czy g³osowania bezporedniego),
2) naruszenie przepisu Statutu So³ectwa (czy Gminy),
maj¹ce wp³yw na wa¿noæ wyborów.
§ 19
1. O ile wybory na so³tysa nie dosz³y do skutku z powodu ich bojkotu przez uprawnionych mieszkañców so³ectwa, dotychczas urzêduj¹cy so³tys sprawuje swój
mandat tak d³ugo, a¿ zostanie wybrany nowy so³tys.
2. Celem wyprowadzenia z impasu spo³ecznoci so³eckiej nale¿y zwo³ywaæ zebrania wyborcze a¿ do skutku,
konsultuj¹c jednoczenie przyczyny bojkotu z rad¹ so³eck¹, wp³ywowymi miejscowymi organizacjami oraz
osobami fizycznymi, aby dziêki ich autorytetowi doprowadziæ do skutecznego rozwi¹zania impasu.
§ 20
Ordynacja wyborcza, bêd¹ca za³¹cznikiem Nr 1 do Statutu So³ectwa wchodzi w ¿ycie jednoczenie z uchwaleniem przez zebranie wiejskie i zatwierdzeniem przez Radê
Gminy Statutu So³ectwa.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr VI/44/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BÊDZIESZYN
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest podstawow¹ jednostk¹ pomocnicz¹ w
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Gminie. Nadzór nad so³ectwem sprawuje Rada Gminy.
2. Mieszkañcy so³ectwa tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
osób zamieszkuj¹cych na jego terenie.
3. So³ectwo ma zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych
do jego w³aciwoci, co oznacza, i¿ samorz¹d mieszkañców wsi posiada odpowiednie uprawnienia do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym (jako strona lub uczestnik postêpowania).
4. So³ectwo nie posiada osobowoci prawnej.
§2
1. So³ectwo tworzy Rada Gminy, po przeprowadzeniu
konsultacji z zainteresowanymi mieszkañcami. Z inicjatyw¹ mo¿e wyst¹piæ zarówno Rada Gminy jak i 10%
mieszkañców so³ectwa. Wynik konsultacji w przypadku zamiaru utworzenia nowego so³ectwa z inicjatywy
Rady nie ma charakteru wi¹¿¹cego.
2. Zebranie wiejskie uchwala Statut So³ectwa, w którym
okrela siê organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej (so³ectwa).
3. Statut wymaga zatwierdzania przez Radê Gminy w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu.
§3
Terenem dzia³ania So³ectwa jest wie Bêdzieszyn.
So³ectwo Bêdzieszyn jest so³ectwem o charakterze rolniczym.
II. ZASADY £¥CZENIA,
PODZIA£U I ZNOSZENIA SO£ECTW
§4
1. Z inicjatywy Rady Gminy lub zainteresowanych mieszkañców mo¿liwe jest dokonanie zmian terytorialnych
w obszarze so³ectwa. Zmian powy¿szych dokonuje siê
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
2. Konsultacje przeprowadza siê na zebraniach wiejskich,
zgodnie z trybem zwo³ywania i obradowania tych zebrañ. § 13 ust. 7 stosuje siê odpowiednio.
§5
Zmiany maj¹ce na celu ³¹czenie, podzia³ i zniesienie
So³ectw dokonuje Rada Gminy w trybie uchwa³y.
III. SPO£ECZNO  SAMORZ¥DOWE
I PUBLICZNE ZADANIA SO£ECTWA
§6
Do so³eckiej wspólnoty samorz¹dowej przynale¿¹
wszystkie osoby fizyczne zamieszka³e na terenie so³ectwa. Osoby te z mocy prawa uczestnicz¹ w so³eckiej
wspólnocie samorz¹dowej.
§7
1. Pe³noprawnym uczestnikiem wspólnoty so³eckiej jest
pe³noletnia osoba fizyczna, maj¹ca sta³e zameldowanie na jej terenie lub posiadaj¹ca tam swoje centrum
¿yciowe.
2. Niepe³noprawnymi uczestnikami wspólnoty so³eckiej
s¹ osoby niepe³noletnie, maj¹ce sta³e zameldowanie
na terenie so³ectwa i osoby zamieszkuj¹ce na terenie
so³ectwa na podstawie zameldowania czasowego.

3. Pe³noprawni uczestnicy wspólnoty maj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów so³ectwa, uczestnicz¹ we wszystkich jego pracach, maj¹ g³os decyduj¹cy w zebraniu wiejskim, uczestnicz¹ w kszta³towaniu
i planowaniu rozwoju so³ectwa, korzystaj¹ z pe³ni praw
mieszkañca wspólnoty samorz¹dowej.
4. Osoby niepe³noletnie s¹ reprezentowane w so³ectwie
przez swoich rodziców, opiekunów prawnych, wychowawców i nauczycieli.
5. Osoby zamieszkuj¹ce w So³ectwie na podstawie zameldowania czasowego uczestnicz¹ we wspólnocie w
sprawach bezporednio ich dotycz¹cych, mog¹ wydawaæ opinie w sprawach o charakterze spo³eczno 
gospodarczym so³ectwa lecz nie maj¹ g³osu decyduj¹cego ani prawa do g³osowania w zebraniu wiejskim.
6. W zebraniu wiejskim z g³osem doradczym mog¹ uczestniczyæ przedstawiciele, pe³nomocnicy i reprezentanci
zak³adów pracy, organizacji spo³eczno  gospodarczych i politycznych oraz osób prawnych, maj¹cych
swoje siedziby na terenie so³ectwa.
§8
W ramach samorz¹du gminy So³ectwo posiada ogólne zadania o charakterze:
a) stanowi¹cym,
b) opiniodawczym,
c) kontrolnym.
§9
1)

W ramach kompetencji stanowi¹cych So³ectwo:

 rozpatruje sprawy kulturalne, sportu i wypoczynku,
 organizuje samopomoc mieszkañców,
 organizuje wspólne prace na rzecz miejsca zamieszkania,
 utrzymuje porz¹dek na swoim obszarze,
2) posiada inicjatywê uchwa³odawcz¹ dotycz¹c¹ planów
zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg
wiejskich, placów i mostów wchodz¹cych w sk³ad
So³ectwa,
3) decyduje w sprawach mienia komunalnego powierzonego So³ectwu oraz bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du,
4) prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu
gminy,
5) wykonuje uprawnienia oraz zadania wynikaj¹ce z posiadanej przez samorz¹d mieszkañców wsi zdolnoci
s¹dowej w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci
z mocy Statutu So³ectwa. Zdolnoæ s¹dowa So³ectwa
to zdolnoæ do wystêpowania w postêpowaniu cywilnym  przed s¹dem jako strona lub uczestnik postêpowania.
§ 10
W ramach kompetencji opiniodawczych So³ectwo:
1) wyra¿a opiniê:
 we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców
sprawach a w szczególnoci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy (w czêci dotycz¹cej so³ectwa) co do planów zagospodarowania przestrzennego,
b) planów zagospodarowania wsi,
2) wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza jego w³asne mo¿liwoci,
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3) czynnoci So³ectwa wymieniane w punkcie 1, 2 niniejszego paragrafu stanowi¹ obligatoryjne, opiniodawcze
funkcje So³ectwa,
4) do fakultatywnych kompetencji opiniodawczych So³ectwa nale¿y prawo do opiniowania w sprawach innych So³ectw nale¿¹cych do Gminy Pruszcz Gdañski
lub w sprawach spoza w³aciwoci gminy.
§ 11
W ramach kompetencji kontrolnych So³ectwo poprzez
swoje organy mo¿e stosowaæ nastêpuj¹ce formy kontroli
spo³ecznej:
 formê negatywn¹  poprzez wyra¿anie braku aprobaty dla okrelonych postaw i dzia³alnoci, niezadowolenia spo³ecznego czy sprzeciwu spo³ecznego,
 formê pozytywn¹  poprzez wyra¿enie szacunku dla
okrelonych postaw, pochwa³ spo³ecznych i uznania
oraz poprzez podejmowanie dzia³alnoci na rzecz budowania po¿¹danych spo³ecznie autorytetów.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§ 12
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys  jako organ wykonawczy,
2. Rada so³ecka  wspomaga dzia³alnoæ so³tysa.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ  na wniosek So³tysa
 Komisjê Rewizyjn¹ czy podso³tysa (rozleg³e terytorialnie so³ectwo), gdy wymagaj¹ tego lokalne warunki
i potrzeby.
4. Rada Gminy mo¿e utworzyæ jednostki ni¿szego rzêdu
w So³ectwie.
W so³eckich jednostkach ni¿szego rzêdu mog¹ byæ tworzone odpowiednie organy samorz¹dowe, powo³ane
do praktycznej realizacji spo³ecznych zadañ tych jednostek.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 13
1. Uchwa³odawczym organem So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie, bêd¹ce wyrazem demokracji bezporedniej
spo³eczeñstwa lokalnego.
2. Zebranie Wiejskie tworz¹ obywatele zamieszkali na
terenie so³ectwa. § 7 niniejszego Statutu stosuje siê
odpowiednio.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przynajmniej 3 razy
do roku, lub czêciej w razie potrzeby. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
4. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy,
3) na uzasadniony wniosek osoby (osób), której interes faktyczny lub prawny wymaga zwo³ania zebrania w terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
5. Zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy na wniosek osoby zainteresowanej w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia
wniosku, je¿eli jej uzasadniony wniosek nie zosta³ przez
So³tysa uwzglêdniony w trybie § 13 ust. 4 c).
6. Zebranie Wiejskie, maj¹ce na celu wybór So³tysa w
zwi¹zku z up³ywem kadencji zwo³uje So³tys poprzedniej kadencji.
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7. Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyboru So³tysa na
miejsce So³tysa odwo³anego przez Zebranie Wiejskie
zarz¹dza Wójt Gminy.
§ 14
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y, gdy w sposób zwyczajowo przyjêty zostali o
nim zawiadomieni mieszkañcy so³ectwa. Jednoczenie
dla wa¿noci zebrania niezbêdny jest udzia³ w nim co
najmniej 20 osób uprawnionych.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, zwo³uje siê zebranie wiejskie w II terminie, który mo¿e zostaæ wyznaczony na ten sam dzieñ. Zebranie wiejskie odbyte w II
terminie jest wa¿ne i mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez
wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
§ 15
1. Uchwa³y na Zebraniu Wiejskim zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie jest jawne, za wyj¹tkiem wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
3. Na wniosek 1/4 osób uczestnicz¹cych w zebraniu przeprowadza siê g³osowanie tajne w innych sprawach
omawianych na zebraniu.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, protoko³owaniem zajmuje siê wyznaczony cz³onek Rady So³eckiej.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
a) datê zebrania,
b) listê obecnoci,
c) stwierdzenie wa¿noci zebrania (quorum),
d) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
e) treæ podejmowanych uchwa³ i wniosków oraz wynik g³osowania,
f) podpisy So³tysa i protokolanta,
3. Kopiê protoko³u So³tys przesy³a do Urzêdu Gminy.
§ 17
Szczególne warunki prawne zwo³ywania wyborczego
zebrania wiejskiego w tym: zasad i trybu wyboru So³tysa
i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie (ordynacja wyborcza do organów so³ectwa) okrela za³¹cznik Nr 1 do niniejszego Statutu So³ectwa.
§ 18
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
2) programowanie i planowanie rozwoju so³ectwa,
3) decydowanie o realizacji praw w³asnoci w granicach
mienia gminnego i w zakresie mienia komunalnego
u¿ytkowanego na zasadach mienia powierzonego,
4) opiniowanie i kontrolowanie dla Rady Gminy,
5) wnioskowanie do Rady Gminy w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i gminy,
6) dzia³alnoæ gospodarczo  finansowa na rzecz so³ectwa,
7) decydowanie o czynach spo³ecznych,
8) inicjonwanie dzia³añ ogólnopublicznych,
9) omawianie i rozpatrywanie spraw wa¿nych dla mieszkañców so³ectwa,
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10) podzia³ rodków pieniê¿nych przyznanych przez Radê
Gminy.
VI. SO£TYS

2.

§ 19
1. So³tys jest ustawowym organem wykonawczym so³ectwa.
2. So³tys posiada kompetencje:
 reprezentanta so³ectwa,
 organizatorsk¹,
 administratorsk¹.
§ 20
Realizuj¹c swoje ustawowe i statutowe kompetencje
i obowi¹zki so³tys:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym: wobec
w³adz, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych oraz wobec gminy,
2) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie,
3) kieruje realizacj¹ uchwa³ organów gminy w odniesieniu do so³ectwa i uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) przewodniczy Radzie So³eckiej,
5) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia komunalnego, bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa,
6) organizuje czyny spo³eczne mieszkañców so³ectwa,
7) wystêpuje w imieniu so³ectwa w realizacji zadañ wynikaj¹cych ze zdolnoci s¹dowej so³ectwa,
8) uczestniczy w Sesjach Rady Gminy bez prawa do g³osowania, mo¿e uczestniczyæ w innych pracach Rady
 z g³osem doradczym,
9) otrzymuje zawiadomienia i materia³y na sesjê dotycz¹ce so³ectwa, na warunkach przys³uguj¹cych radnym gminy,
10) ma prawo zg³aszaæ interpelacje i wnioski na sesjach,
zabieraæ g³os w dyskusji na warunkach przys³uguj¹cym radnym,
11) sk³ada sprawozdania z dzia³alnoci w imieniu w³asnym i Rady So³eckiej przed Zebraniem Wiejskim,
12) ma prawo do poboru podatków i innych nale¿noci
pieniê¿nych nale¿nych Gminie od cz³onków wspólnoty so³eckiej.
§ 21
Z tytu³u wykonywania funkcji inkasenta podatkowego
so³tys otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy.
§ 22
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. So³tys u¿ywa pieczêci o treci:
So³ectwo Bêdzieszyn
SO£TYS
Gmina Pruszcz Gdañski
§ 23
Materia³y przeznaczone do wykonywania funkcji zabezpiecza so³tysowi Urz¹d Gminy.
VII. RADA SO£ECKA
§ 24
1. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi so³tys, jako jej prze-

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

wodnicz¹cy oraz 2 cz³onków, powo³anych przez zebranie wiejskie na wniosek mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym so³tysa
w dzia³alnoci na rzecz so³ectwa, ma charakter opiniodawczy i doradczy.
Rada So³ecka wspó³dzia³a z so³tysem w prowadzeniu
i za³atwianiu spraw so³ectwa.
Podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa.
Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i jego mieszkañców.
Pracuje pod przewodnictwem so³tysa.
Wespó³ z so³tysem sk³ada wobec zebrania wiejskiego
sprawozdanie.
Wspomaga so³tysa przy organizowaniu czynów spo³ecznych.
Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê przynajmniej
2 razy w roku.
VIII. ZARZ¥D MIENIEM GMINNYM
§ 25

1. So³ectwo dysponuje mieniem znajduj¹cym siê w jego
zarz¹dzie w chwili wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym.
2. Mienie to stanowi w³asnoæ gminy (mienie komunalne). Zarz¹dzanie mieniem komunalnym wymaga zachowania szczególnej starannoci oraz ochrony.
§ 26
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazanego so³ectwu oraz rozporz¹dza dochodami
z tego ród³a w zakresie zwyk³ego zarz¹du.
2. Decyzje w zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu nale¿y do wy³¹cznej
w³aciwoci zebrania wiejskiego.
3. Zwyk³y zarz¹d mieniem komunalnym polega na za³atwieniu bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. S¹ to
czynnoci, maj¹ce na celu zachowanie mienia, osi¹gniêcie z niego normalnych korzyci oraz pobieranie
z niego dochodów.
4. Czynnoci przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du
w tym: zbywanie lub obci¹¿anie nieruchomoci, zaci¹ganie po¿yczek i zobowi¹zañ wekslowych, czynienie
darowizn, przyjmowanie lub zrzekanie siê spadków,
nale¿¹ do Rady Gminy.
§ 27
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa do:
1. Organizowania na terenie so³ectwa imprez, koncertów
i konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2. Dysponowania przychodami w³asnymi so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci, o której mowa
w punkcie 1 niniejszego paragrafu oraz dotacji bud¿etu gminy, przeznaczonych na potrzeby so³ectwa.
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IX. ORGANIZACYJNO  PRAWNE ZASADY
GMINNYCH CZYNÓW SPO£ECZNYCH
W SO£ECTWIE
§ 28

1. Czyny spo³eczne s¹ organizowane na terenie so³ectwa
w oparciu o przepisy 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. 148 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pón. zm.).
2. Gminne inwestycje czynowe mog¹ byæ wnioskowane
przez:
1) zebranie wiejskie,
2) co najmniej po³owê mieszkañców so³ectwa,
3) Radê Gminy.
3. Warunkiem realizacji gminnej inwestycji czynowej jest
zadeklarowany udzia³ wiadczeñ spo³ecznych w formie:
1) robocizny,
2) materia³ów lub sprzêtu,
3) rodków finansowych zgromadzonych przez mieszkañców,
4) rodków przekazywanych przez zak³ady pracy (z wyj¹tkiem finansowanych z bud¿etu gminy) lub innych
sponsorów,
5) rodków lokalnych organizacji spo³ecznych, stowarzyszeñ, fundacji itp.,
6) rodków pochodz¹cych z mienia, stanowi¹cego w³asnoæ mieszkañców wsi (so³ectwa).
4. Wysokoæ zadeklarowanego udzia³u wiadczeñ spo³ecznych w ogólnej wartoci kosztorysowej inwestycji
gminnej (czynowej) powinna wynosiæ nie mniej ni¿
10%. Rada Gminy mo¿e postanowiæ inaczej w odniesieniu do pojedynczego zadania inwestycyjnego,
uwzglêdniaj¹c jego specyfikê. W pozosta³ej czêci
gminna inwestycja czynowa finansowana jest z bud¿etu
gminy.
5. O podjêciu czynu spo³ecznego decyzjê podejmuje zebranie wiejskie, okrelaj¹c jego cel, przedmiot i zasady organizacyjne przedsiêwziêcia.
X. FINANSE SO£ECTWA
§ 29
Gospodarka finansowa so³ectwa powinna byæ prowadzona w ramach bud¿etu gminnego.
Dochody so³ectwa tworz¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z najmu
i dzier¿awy realizowanych w trybie upowa¿nienia
przez Radê Gminy,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
§ 30
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹ na podstawie rocznego planu finansoworzeczowego.
2. Ksiêgowoæ wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy, w ramach przyznanych rodków w bud¿ecie.
3. Na podstawie ustawy o finansach publicznych, uchwa³a
bud¿etowa gminy mo¿e okreliæ  w formie za³¹cznika, wydatki so³ectwa (na okrelane cele w³asne i ogólnogminne).
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§ 31

rodki finansowe so³ectwa przeznaczone s¹ na:
 wyposa¿enie, remonty i utrzymanie dróg gminnych,
 utrzymanie i konserwacja mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
 wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa,
 obs³ugê techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹ so³ectwa,
 dofinansowanie czynów spo³ecznych,
 dofinansowanie organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych
na terenie so³ectwa,
 dofinansowanie szkó³, przedszkoli i wietlic wiejskich,
 inne cele okrelone przez zebranie wiejskie.
XI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Gminy.
§ 33
W ramach nadzoru Rada Gminy:
1) zarz¹dza dokonanie lustracji so³ectwa,
2) dokonuje oceny stanu so³ectwa na Sesji.
§ 34
1. Co najmniej raz w kadencji so³ectwo winno byæ poddane lustracji.
2. Podczas lustracji winien byæ obecny so³tys, mog¹ w
niej uczestniczyæ równie¿ cz³onkowie Rady So³eckiej.
§ 35
1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Wójt
Gminy.
2. Wójt Gminy jest zobowi¹zany do czuwania, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
3. Wójt Gminy i pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni
przez Wójta Gminy maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedzeniach
organów so³ectwa.
§ 36
Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alnoci¹
finansow¹ so³ectwa.
XII. KOMISJA REWIZYJNA SO£ECTWA
§ 37
1. Komisja Rewizyjna so³ectwa jest organem kontroli
wewnêtrznej so³ectwa powo³anym w drodze uchwa³y
zebrania wiejskiego.
2. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 osób.
§ 38
1. Przewodnicz¹cego wybiera Komisja Rewizyjna ze swego grona.
2. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog¹ byæ cz³onkami Rady So³eckiej.
§ 39
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj¹ siê co najmniej raz w roku, lub wed³ug potrzeb.
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Komisja Rewizyjna:
prowadzi kontrolê rzetelnoci i gospodarnoci rozchodów so³ectwa,
przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania ze
swej dzia³alnoci,
ocenia projekt planu finansowo  rzeczowego, sprawozdanie z jego wykonania i przedstawia Radzie So³eckiej swoje wnioski,
w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem so³ectwa niezgodnoci ze Statutem lub
przepisami prawa, Komisja niezw³ocznie informuje o
tym Radê So³eck¹.
XIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 41

1. Statut So³ectwa uchwalony zostaje na zebraniu wiejskim, w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów uprawnionych uczestników zebrania.
2. Statut So³ectwa wymaga zatwierdzenia przez Radê
Gminy, w drodze uchwa³y.
3. Zmiany w Statucie So³ectwa uchwala siê w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 42
W przypadkach spornych postanowienie Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.
§ 43
Sposób postêpowania w zakresie administrowania
rodkami finansowymi z zadañ administracji publicznej
powierzonej przez Radê Gminy So³tysowi interpretuje
Skarbnik Gminy.
Za³¹cznik Nr 1
do Statutu So³ectwa Bêdzieszyn
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie
w dniu 24 kwietnia 2003 r.
i zatwierdzonego przez Radê Gminy
w dniu 29 kwietnia 2003 r.
Uchwa³¹ Nr VI/44/2003
Ordynacja wyborcza do wyborów
So³tysa i Rady So³eckiej So³ectwa Bêdzieszyn
Podstawowe zasady wyborcze so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej okrelaj¹ przepisy art. 36 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Statut Gminy Pruszcz
Gdañski i niniejsza Ordynacja wyborcza.

Gminy, a w przypadku odwo³ania so³tysa zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
4. Dla wa¿noci zwo³ania zebrania wiejskiego niezbêdne
jest, aby byli o nim zawiadomieni, w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy so³ectwa.
5. W zawiadomieniu o zwo³aniu wyborczego zebrania
wiejskiego okrela siê dzieñ, miejsce i godzinê zebrania na co najmniej 7 dni przed terminem.
6. W Zarz¹dzeniu wyborczym nale¿y konkretnie wymieniæ:
kto bêdzie wybieranym: so³tys, lub ¿e bêdzie dokonywany wybór takiej to, a takiej liczby cz³onków rady so³eckiej, ewentualnie cz³onków Komisji Rewizyjnej So³ectwa.
§2
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecnoæ 20
uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
Wyboru dokonuje siê wiêkszoci¹ zwyk³¹ osób uprawnionych obecnych na zebraniu.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, zwo³uje siê zebranie wiejskie w II terminie, który mo¿e zostaæ wyznaczony na ten sam dzieñ. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbyte w II terminie mog¹ byæ przeprowadzone
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
§3
1. Wybory s¹ powszechne. Czynne i bierne prawo wyborcze na so³tysa i do rady so³eckiej ma ka¿dy pe³noprawny mieszkaniec So³ectwa, uprawniony do g³osowania. Kto jest pe³noprawnym mieszkañcem so³ectwa
okrela § 7 Statutu So³ectwa.
2. Prawo wybierania przys³uguje równie¿ tym osobom,
których obywatelstwo nie zosta³o stwierdzone i nie s¹
oni obywatelami innego pañstwa (bezpañstwowcy),
je¿eli na terenie so³ectwa mieszkaj¹ od lat dwóch.
§4
Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) ubezw³asnowolnione ca³kowicie lub czêciowo prawomocnym orzeczeniem S¹du,
2) pozbawione praw publicznych lub praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem S¹du lub Trybuna³u Stanu.
§5
Wybranym na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej mo¿e
byæ ka¿dy, komu przys³uguje prawo wybierania.
§6
Wybory s¹ równe  co oznacza, i¿ ka¿demu przys³uguj¹ równe prawa. Ka¿dy posiada w wyborach jeden g³os.

§1

§7

1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata i koñczy
siê z momentem wyboru nowego so³tysa i rady so³eckiej.
2. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje siê na zebraniu wiejskim.
3. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje so³tys poprzedniej kadencji nie
póniej ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy po wyborach do Rady

1. Wybory s¹ bezporednie. Wyborcy wybieraj¹ so³tysa
czy cz³onka rady so³eckiej bezporednio (osobicie)
sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu wiejskim.
2. Nikt nie ma prawa g³osowaæ w imieniu osoby uprawnionej i za ni¹ oddawaæ jej g³osu. Ewentualne pisemne upowa¿nienia do g³osowania w czyim imieniu  s¹
prawnie bezskuteczne.
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§8

§ 13

1. Wybory do organów so³ectwa odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym. Organizatorzy winni zapewniæ warunki
umo¿liwiaj¹ce tajnoæ g³osowania.
2. Karty do g³osowania przygotowane przez Komisjê
Wyborcz¹ czy organizatorów zebrania wrzuca siê do
urny wyborczej.

1. W wyborach tajnych do organów so³ectwa ka¿dy
uprawniony mieszkaniec so³ectwa otrzymuje kartkê
(kartki) z umieszczonymi na niej nazwiskami kandydatów. Skrela pozosta³e kandydatury, pozostawiaj¹c jako
nie skrelone tylko te osoby, które chce, aby zosta³y
wybrane.
2. Je¿eli w konkretnym g³osowaniu bardziej dogodne i racjonalne jest przeprowadzenie wyborów w inny sposób stosuje siê zasady zawarte w § 10 ust. 2 pkt a)
niniejszej ordynacji wyborczej.

§9
1. Przewodnicz¹cego wyborczego zebrania wiejskiego
wyznacza Wójt Gminy sporód pracowników Urzêdu
Gminy albo sporód radnych.
2. Przewodnicz¹cy zebrania wiejskiego dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ tj. fakt zawiadomienia mieszkañców so³ectwa o zebraniu w sposób zwyczajowo przyjêty, oraz udzia³ w nim niezbêdnej iloci uprawnionych osób.
3. Do obowi¹zków przewodnicz¹cego zebrania nale¿y
przedstawienie uczestnikom zebrania projektu porz¹dku obrad, prowadzenie zebrania zgodnie z ustalonym
projektem oraz czuwanie nad zgodnym z prawem i demokratycznym jego przebiegiem.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym  zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 10
1. Na wniosek przewodnicz¹cego obrad, zebranie wiejskie wy³ania ze swego grona Komisjê wyborczo  skrutacyjn¹ w sk³adzie 3 osób. W pracach Komisji nie mo¿e
braæ udzia³u osoba kandyduj¹ca w wyborach.
2. Do kompetencji Komisji wyborczo  skrutacyjnej nale¿y:
a) przedstawienie zebraniu wiejskiemu propozycji w
sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów (czy
wybory przeprowadza siê razem czy oddzielnie do
ka¿dego organu so³ectwa lub ka¿dego kandydata,
wyjanienie zasad wype³niania kart do g³osowania
i warunków ich wa¿noci),
b) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
c) przeprowadzenie g³osowania,
d) ustalenie wyników g³osowania,
e) og³oszenie wyników g³osowania,
f) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ wyników wyborów podpisuj¹ cz³onkowie
Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§ 11
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 12
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³aszanych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Po wpisaniu wszystkich zg³oszonych kandydatów przewodnicz¹cy winien zadaæ pytanie czy jest jeszcze jaka kandydatura do wyborów na so³tysa/do rady so³eckiej  a gdy ¿adna kandydatura nie padnie, winien
zamkn¹æ listê kandydatów i wybory winny siê rozpocz¹æ.
3. Kandydowaæ do organów so³ectwa nie mog¹ osoby
skazane w przesz³oci za przestêpstwa z chêci zysku
czy z innych niskich pobudek.

§ 14
Protokó³ z przeprowadzonych wyborów powinien zawieraæ:
1) iloæ osób uprawnionych do g³osowania,
2) iloæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
3) iloæ g³osów wa¿nych,
4) iloæ g³osów niewa¿nych,
5) iloæ g³osów oddanych na ka¿d¹ osobê.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy udziale 40 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa. Wniosek w sprawie
odwo³ania winien posiadaæ pisemne uzasadnienie.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa na skutek niewywi¹zywania siê z obowi¹zków, naruszania postanowieñ Statutu so³ectwa i nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego, oraz dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
3. Zebranie wiejskie ma obowi¹zek wys³uchania racji
przedstawionych przez so³tysa.
4. Je¿eli wniosek o odwo³anie so³tysa nie uzyska³ wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ
zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od
poprzedniego g³osowania.
5. Odwo³anie so³tysa jest równoznaczne z odwo³aniem
pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej. Do czasu wyboru nowej rady so³eckiej obowi¹zki pe³ni dotychczasowa rada.
§ 16
1. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa lub pozosta³ych cz³onków rady so³eckiej  zebranie wiejskie
podejmie uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu
z pe³nienia obowi¹zków so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿ w
ci¹gu 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji. Wobec
rezygnacji so³tysa § 15 ust. 5 stosuje siê odpowiednio,
do cz³onków rady so³eckiej.
2. Niepodjêcie przez zebranie wiejskie uchwa³y w terminie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca,
w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
§ 17
Dla wyborów cz³onków Komisji Rewizyjnej niniejsz¹
ordynacjê wyborcz¹ stosuje siê odpowiednio.
§ 18
Podstaw¹ uniewa¿nienia wyborów so³tysa (czy cz³onków rady so³eckiej) s¹:
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1) niezachowanie ustawowych warunków wyborczych
przewidzianych w przepisie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (np. naruszenie zasady tajnoci g³osowania czy g³osowania bezporedniego),
2) naruszenie przepisu Statutu So³ectwa (czy Gminy),
maj¹ce wp³yw na wa¿noæ wyborów.
§ 19
1. O ile wybory na so³tysa nie dosz³y do skutku z powodu ich bojkotu przez uprawnionych mieszkañców so³ectwa, dotychczas urzêduj¹cy so³tys sprawuje swój
mandat tak d³ugo, a¿ zostanie wybrany nowy so³tys.
2. Celem wyprowadzenia z impasu spo³ecznoci so³eckiej nale¿y zwo³ywaæ zebrania wyborcze a¿ do skutku,
konsultuj¹c jednoczenie przyczyny bojkotu z rad¹ so³eck¹, wp³ywowymi miejscowymi organizacjami oraz
osobami fizycznymi, aby dziêki ich autorytetowi doprowadziæ do skutecznego rozwi¹zania impasu.
§ 20
Ordynacja wyborcza, bêd¹ca za³¹cznikiem Nr 1 do Statutu So³ectwa wchodzi w ¿ycie jednoczenie z uchwaleniem przez zebranie wiejskie i zatwierdzeniem przez Radê
Gminy Statutu So³ectwa.

1838
UCHWA£A Nr VIII/66/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62
poz. 718 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Pruszcz Gdañski stanowi¹cy za³¹cznik nr 1do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Statut Gminy Pruszcz Gdañski uchwalony
Uchwa³¹ Nr XXIX/72/2001 Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Trzeciak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VIII/66/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 27 czerwca 2003 r.
STATUT GMINY PRUSZCZ GDAÑSKI
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Pruszcz Gdañski,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Pruszcz
Gdañski,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Pruszcz Gdañski,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Pruszcz Gdañski,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Pruszcz
Gdañski,
6) Zastêpcy Wójta  nale¿y przez to rozumieæ Zastêpcê
Wójta Gminy Pruszcz Gdañski,
7) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy
Pruszcz Gdañski,
8) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w
Pruszczu Gdañskim,
9) Przewodnicz¹cym Rady  nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Pruszcz Gdañski lub
Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Pruszcz Gdañski
wykonuj¹cego obowi¹zki Przewodnicz¹cego w sytuacjach opisanych w Statucie.
§2
Statut Gminy okrela:
1) ustrój Gminy,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy organów
Gminy i komisji Rady,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady,
5) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów Gminy i komisji.
Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, 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. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa i osiedla.
2. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
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§5

1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
1. Herbem Gminy jest umieszczony na zielonej tarczy
wizerunek gryfa, przedstawiony prawym profilem,
wsparty na literze P, w której znajduje siê motyw rolinny k³osa o z³otych ziarnach. Gryf i litera P obrysowane s¹ z³otymi konturami. Wzór herbu okrela odrêbna uchwa³a.
2. Barwami Gminy s¹ kolory bia³y i zielony, które stanowi¹ sk³adniki flagi Gminy.
3. Flag¹ Gminy jest prostok¹tny p³at tkaniny, sk³adaj¹cy
siê z trzech pionowych pasów równoleg³ych równej
szerokoci i ró¿nej d³ugoci. Pas rodkowy jest koloru
bia³ego, pozosta³e dwa pasy o równej d³ugoci s¹ koloru zielonego. W rodkowym pasie umieszczony jest
herb Gminy.
4. Wzór flagi Gminy okrela odrêbna uchwa³a.
5. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Pruszcz Gdañski.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§8
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy 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 Gminy,
2) so³ectwem mo¿e byæ wie lub kilka wsi. Tworz¹c
so³ectwo trzeba uwzglêdniæ przestrzenne, ekonomiczne i spo³eczne uwarunkowania tworz¹ce wiê
mieszkañców oraz ich interesy,
3) osiedlem mo¿e byæ czêæ wsi lub wie posiadaj¹ca
zwart¹ zabudowê, w której co najmniej 2/3 mieszkañców czerpie utrzymanie ze róde³ innych ni¿ rolnictwo,
4) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
5) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
6) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§9
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
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 obszar,
 granice,
 siedzibê w³adz,
 nazwê jednostki pomocniczej.
§ 10
1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji.
3. Rada mo¿e corocznie uchwaliæ wysokoæ rodków do
dyspozycji jednostki pomocniczej.
4. O przeznaczeniu rodków jednostki pomocniczej o których mowa w ust. 2 decyduj¹ organy uchwa³odawcze
tych jednostek.
§ 11
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 13
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 14
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta wykonuj¹cy jej uchwa³y.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 15
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy Rady, 1  2 Wiceprzewodnicz¹cych
Rady,
2) Komisja Rewizyjna,
3) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
4) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 16
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje i ustala ich
sk³ad osobowy:
1) Rewizyjn¹,
2) Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Gospodarki Komunalnej,
3) Dzia³alnoci Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Bud¿etu,
4) Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej,
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
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3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 17
1. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w sk³adzie osobowym
komisji.
2. W przypadku rezygnacji z cz³onkostwa w komisji Rada
podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji
nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
3. Nie podjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 2 w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa
w komisji jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cych Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
§ 19
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy Rady, w szczególnoci:
 zwo³uje sesje Rady,
 przewodniczy obradom,
 sprawuje policjê sesyjn¹,
 kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
 podpisuje uchwa³y rady,
 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 20
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego Rady lub Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy Rady, oprócz uprawnieñ przewidzianych w § 19 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy
Rady, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
§ 22
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego Rady starszego wiekiem nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych
przez ustawê lub Statut dla Przewodnicz¹cego Rady w
razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego Rady.

§ 23
Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wyznaczaæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego Rady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady i niewyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego Rady zadania Przewodnicz¹cego Rady wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady starszy wiekiem.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy Rady 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 Kancelaria Rady,
wchodz¹ca w sk³ad Urzêdu.
Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady
1. 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 formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 27
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji
do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
2. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do Rady, z zastrze¿eniem ust. 5.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 3 sesjê zwo³uje komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego kraju lub w
przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni
po og³oszeniu wyników wyborów do Rady.
5. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w
sprawie odwo³ania Rady, pierwsz¹ sesjê zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nie-
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6.
7.

8.
9.

nia funkcji organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi
okrelone w ust. 1.
Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 7 stosuje siê przepis ust. 2 z tym, ¿e
dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji
Rady projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ on do Rady co
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.
2. Przygotowanie sesji
§ 28

1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
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 Wiceprzewodnicz¹cy Rady w sytuacjach okrelonych w Statucie.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesji Rady powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych
lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z
wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ustêpie 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu
sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o
odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku obrad
Sesji Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty tj. poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu oraz na stronie
internetowej Gminy.
§ 29
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹: Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
pracownicy Urzêdu oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
§ 30
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
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§ 31

Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 32
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 33
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 34
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 35
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 36
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram (kolejny numer sesji) sesjê Rady Gminy Pruszcz Gdañski.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad; w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 33 ust. 2.
§ 37
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 38
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie miêdzysesyjnym,
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interpelacje i zapytania radnych,
sprawy so³eckie,
rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
wolne wnioski.
§ 39

1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 38 pkt 3 sk³ada Wójt
lub Zastêpca Wójta.
2. Sprawozdania komisji sk³adaj¹ przewodnicz¹cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 40
1. Interpelacje i zapytania kierowane s¹ do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada radny w formie ustnej lub pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, Przewodnicz¹cy
Rady niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udzielaj¹ w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia
odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 41
1. Zapytania sk³adaj¹ radni.
2. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
3. Zapytania sk³adane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej. § 40 ust. 5, 6
i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 42
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 43
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, 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.
§ 44
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 45
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
g³osowanie.
§ 46
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.
§ 47
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji i ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a
jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 48
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
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koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam (kolejny numer sesji) sesjê Rady Gminy Pruszcz Gdañski.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 49
1. 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.
§ 50
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 51

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Rada mo¿e przyj¹æ protokó³ z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 54
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty projektów
uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
2. Protokó³ z sesji sporz¹dza pracownik Kancelarii Rady
lub inny pracownik wyznaczony przez Wójta w terminie 9 dni od dnia zakoñczenia sesji i udostêpnia radnym w Kancelarii Rady.
§ 55
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Uchwa³y

1. Pracownik Urzêdu, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej
sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u z
obrad tej sesji.

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

§ 52

§ 57

1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego Rady
i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady
z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
i) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Wójtowi, komisjom Rady i co najmniej grupie 5 radnych, chyba ¿e
przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y.

§ 53

Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.

1. W okresie miêdzy sesjami lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu
protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej
z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.

§ 56

§ 58
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 59

§ 60
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 61
1. Pracownik Kancelarii Rady ewidencjonuje orygina³y
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uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami z sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§ 62
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 63
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki
z zastrze¿eniem ust. 5.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub
ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.
5. Na wniosek radnego poparty przez co najmniej 3 radnych Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza g³osowanie imienne.
§ 64
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.
§ 65
1. Przewodnicz¹cy Rady przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy Rady poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to
wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków
jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy Rady przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

§ 66
1. Je¿eli oprócz wniosku (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 Rady poddaje pod g³osowanie te
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 67 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza g³osowanie w ostatniej
kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 67
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 68
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§ 69
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
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i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.

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.

§ 70

§ 79

1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

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.

§ 71
1. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy
Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy
pracê komisji mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 72
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrani przez cz³onków danej komisji.
§ 73
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 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 zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 75
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§ 76
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 10 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c pisemne usprawiedliwienie na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub odpowiednio przewodnicz¹cego komisji.
§ 77
Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ mieszkañców Gminy w siedzibie Urzêdu w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 78
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.

§ 80
1. Przewodnicz¹cy Rady wystawia radnym dokument, w
którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 81
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ przedstawiciele
wszystkich klubów radnych.
3. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
4. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 82
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 83
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. w sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków
decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 84
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gmin-
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nych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 85
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 86
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 87
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 88
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie zakresu i przedmiotu
kontroli.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 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.
§ 89
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 84 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ

wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 90
1. Kontroli dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y
kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 3 oraz dowody osobiste.
§ 91
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 92
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 93
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 94
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
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4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 95
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 96
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 97
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3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 100
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 3 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

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

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 102

§ 98
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 stycznia ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 99
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,

§ 101

Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 103
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 104
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wy-
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mianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 105
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.
Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 106
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 107
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej trzech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 108
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 109
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej trzech radnych.
§ 110
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 111
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 112
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 113
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany
jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie
niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ VIII
Organizacja wewnêtrzna i tryb pracy Wójta
§ 114
1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji Rady lub wyboru go przez Radê i up³ywa z
dniem up³ywu kadencji Rady.
§ 115
1. Wójt na pierwszym posiedzeniu Rady sk³ada wobec
rady lubowanie o nastêpuj¹cej treci:
Obejmuj¹c urz¹d wójta gminy, uroczycie lubujê, ¿e
dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d
sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców gminy. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania Tak mi dopomó¿ Bóg.
2. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.
§ 116
Wójt, w drodze zarz¹dzenia, powo³uje oraz odwo³uje
swojego Zastêpcê.
§ 117
1. Po up³ywie kadencji Wójta pe³ni on swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego
Wójta.
2. Po up³ywie kadencji Wójta, Zastêpca Wójta pe³ni swoje obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
powo³anego Zastêpcê Wójta.
§ 118
1. W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji, przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okrelonych w ustawie o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
2. Do chwili objêcia obowi¹zków Wójta przez nowo wybranego Wójta jego obowi¹zki pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
3. Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed up³ywem kadencji wójta.
4. Wyganiêcie mandatu wójta przed up³ywem kadencji
jest równoznaczna z odwo³aniem jego zastêpcy.
§ 119
1. Je¿eli w terminach, o których mowa w art. 11 ust. 2
ustawy o bezporednim wyborze wójta burmistrza,
prezydenta miasta nie zosta³ zg³oszony ¿aden kandydat lub w przypadku o którym mowa w art. 11 ust. 4
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ustawy o bezporednim wyborze wójta burmistrza,
prezydenta miasta, kandydat nie uzyska³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów, wyboru Wójta dokonuje Rada.
2. Prawo zg³aszania kandydatów na Wójta przys³uguje co
najmniej 1/3 ustawowego sk³adu Rady, musi mieæ formê pisemn¹ i radny mo¿e podpisaæ siê tylko pad wnioskiem zg³aszaj¹cym jednego kandydata na Wójta.
3. Wybór Wójta nastêpuje bezwzglêdna wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
4. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Wójta w terminie 2
miesiêcy od dnia wyborów, obowi¹zki Wójta do koñca
kadencji pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady
Ministrów, na wniosek ministra w³aciwego do spraw
administracji publicznej.
§ 120
Funkcji Wójta oraz jego Zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta lub jego zastêpców w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym gminie, w której jest wójtem lub zastêpc¹ wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
§ 121
Wójt, Zastêpca Wójta nie mo¿e podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.
§ 122
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i realizuje zadania Gminy okrelone w ustawach, porozumieniach zawartych
z organami administracji rz¹dowej, porozumieniach
komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) przygotowywanie i wykonywanie bud¿etu gminy,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 123
1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu,
którego jest kierownikiem.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
Regulamin Organizacyjny nadany w drodze zarz¹dzenia przez Wójta.
3. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
§ 124
1. Owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca Wójta
samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta
osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej.
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3. Skarbnik Gminy, który odmówi³ kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiaj¹c o tym Radê oraz Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 125
1. Wójt w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzeñ.
2. Zarz¹dzenie Wójta podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia b¹d nieprzedstawienia go do zatwierdzenia na
najbli¿szej sesji Rady.
3. Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci
burmistrzowi, wójtom s¹siednich gmin i starocie powiatu, w którym le¿y gmina, nastêpnego dnia po ich
og³aszaniu.
§ 126
1. Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym
na podstawie wyboru.
2. Rada, odrêbn¹ uchwa³¹, okrela warunki p³acy Wójta.
§ 127
1. Rada udziela Wójtowi absolutorium z wykonania bud¿etu gminy nie póniej ni¿ do 30 kwietnia roku nastêpuj¹cego, po roku za które ma byæ udzielone absolutorium.
2. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia b¹d
nieudzielenia absolutorium Rada zapoznaje siê z wyjanieniami Wójta, opini¹ Regionalnej izby Obrachunkowej i opini¹ Komisji Rewizyjnej.
3. Rada g³osuje nad wnioskiem przedstawionym w sprawie absolutorium przez Komisjê Rewizyjn¹.
4. Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie udzielenia b¹d
nieudzielenia absolutorium bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu jawnym.
§ 128
1. Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielenie Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy
przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania
Wójta.
2. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia referendum z
przyczyn okrelonych w ust. 1, mo¿e zostaæ podjêta
nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia
uchwa³y w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium.
3. Rada przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust.
2, zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady o nieudzieleniu absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ Wójta.
4. Rada podejmuje uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z powodu nieudzielenia absolutorium, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.
§ 129
1. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Wójta z innej przyczyny
ni¿ nieudzielenie Wójtowi absolutorium, jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek 1/4 ustawowego sk³adu
Rady.
2. Wniosek, o jakim mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
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3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Wójta na sesji zwo³anej
nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia z³o¿enia
wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia referendum, o
którym mowa w ust. 1, podejmowana jest wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady,
w g³osowaniu imiennym.
5. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 1 nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci g³osów kolejny wniosek w sprawie odwo³ania Wójta ma¿e byæ zg³oszony w tym trybie, nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.

w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y gminnych budynków i lokali mieszkaniowych oraz budynków i lokali u¿ytkowych, a tak¿e zasad ich sprzeda¿y.

Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ
organów Gminy i komisji

§1

§ 130
1. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty wynikaj¹ce z
wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów
posiedzeñ organów Gminy i komisji.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 131
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i komisji udostêpnia siê w Kancelarii Rady, a pozosta³e dokumenty w
referacie Organizacyjnym Urzêdu w dniach pracy Urzêdu, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty wymienione w § 130 ust. 1 s¹ równie¿
dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 132

UCHWA£A Nr VIII/69/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 27 czerwca 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 28 ust. 1, art. 34,
art. 37 ust. 1i ust. 2 pkt 1, art. 67, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2
oraz art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. z 2000 r Dz. U. Nr 46 poz. 543
ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
Przeznacza siê do sprzeda¿y gminne budynki i lokale
mieszkalne wraz z odpowiadaj¹c¹ im czêci¹ u³amkow¹
gruntu z wy³¹czeniem budynków u¿ytecznoci publicznej i budynków w których znajduj¹ siê lokale u¿ytecznoci publicznej wyszczególnionych w Za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Przeznacza siê do sprzeda¿y gminne budynki i lokale
u¿ytkowe wraz z odpowiadaj¹c¹ im czêci¹ gruntu z wy³¹czeniem budynków u¿ytecznoci publicznej i budynków
w których znajduj¹ siê lokale u¿ytecznoci publicznej
wyszczególnionych w Za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
Zatwierdza siê  Zasady sprzeda¿y gminnych budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali u¿ytkowych stanowi¹cych Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§4

1. Z dokumentów wymienionych § 130 ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie i w asycie pracownika Urzêdu.

Upowa¿nia siê Wójta Gminy Pruszcz Gdañski do podejmowania czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ niniejszej
uchwa³y.

§ 133

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Pruszcz Gdañski
Nr XXXI/106/2001 z dnia 16 listopada 2001 r..

1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 132 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Przepisy ustawy o op³acie skarbowej stosuje siê odpowiednio.
§ 134
Uprawnienia okrelone w § 130  133 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez organy Gminy lub komisje decyzji o wy³¹czeniu jawnoci okrelonych
dokumentów,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji
publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

§5

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Trzeciak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VIII/69/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 27 czerwca 2003 r.
Gminne budynki w których znajduj¹ siê lokale u¿ytecznoci publicznej
I. Gminne placówki owiatowe.

Wie

Lp.

Nazwa

1.

Szko³a Podstawowa

Borkowo

2.

Szko³a Podstawowa

Wojanowo (obrêb
Juszkowo)

3.

Szko³a Podstawowa
Gimnazjum

£êgowo

4.

Gimnazjum

Przejazdowo

5.

Szko³a Podstawowa

Rokitnika

6.
7.
8.
9.

Szko³a Podstawowa
Gimnazjum
Szko³a Podstawowa
Szko³a Podstawowa
Sala gimnsatyczna

Straszyn
Wilina
Wilinka
£êgowo

Nr dzia³ki
93/6
92/4

Pow. ha
1,0900
0,6300

341/2

1,2806

456

1,7500

83/8
83/7
85
84
288/2
289
203
204
32/4
315
360/3

1,1000
0,0210
0,4500
0,1200
0,1600
0,1600
1,7400
1,3800
2,7000
2,1800
0,2254

Nr dzia³ki

Pow. ha

196/8

0,2100

82/1

0,1200

Nr dzia³ki
66/3
169/1
169/2
51/2
4/6
227

Pow. ha
1,1900
0,0600
0,1400
0,4100
0,0196
1,0100

Nr dzia³ki
36/3
467/6

Pow. ha
0,1426
0,2500

10/5

0,0436

36/1

0,1800

316/24

1,0496

150/18

0,0211

II. Gminne budynki przeznaczone dla potrzeb s³u¿by zdrowia.

Lp.

Nazwa

1.

Orodek Zdrowia

2.

Przychodnia
lekarska

Wie
Rusocin (obrêb
£êgowo)
Wilina

III. Gminne budynki przeznaczone na wiejskie wietlice.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa
wietlica wiejska
wietlica wiejska
Remiza
wietlica wiejska
wietlica wiejska
wietlica wiejska

Wie
Cieplewo
Jagatowo
Juszkowo
Lêdowo
Wilinka

IV. Inne gminne budynki u¿ytecznoci publicznej.

Lp.
1.
2.

Nazwa
Klub
GOK Remiza

3.

Klub

4.

Dom Kultury
Remiza

5.

Klub

6.

Klub

Wie
Bogatka
£êgowo
Goszyn (obrêb
Straszyn)
Wilina
Reksin (obrêb
Juszkowo)
¯u³awa (obrêb
Jagatowo)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VIII/69/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 27 czerwca 2003 r.

Zasady sprzeda¿y gminnych budynków
i lokali mieszkalnych oraz budynków
i lokali u¿ytkowych

11.

I. Postanowienia wstêpne
1. Sprzeda¿ budynków i lokali wraz z gruntem nastêpuje w drodze przetargowej lub w drodze bezprzetargowej.
2. Sprzeda¿ budynków i lokali wraz z gruntem w drodze
bezprzetargowej mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. z 2000 r.
Dz. U. Nr 46 poz. 543 ze zm.) i w innych przepisach
prawnych oraz w oparciu o niniejsze Zasady.
3. Przez cenê budynku lub lokalu w rozumieniu niniejszych Zasad rozumie siê cenê sprzeda¿y budynku lub
lokalu wraz z cen¹ odpowiadaj¹cej im czêci u³amkowej gruntu sprzedawanego wraz z budynkiem lub lokalem.
4. Cenê budynku lub lokalu sprzedawanego w drodze
przetargu, ustala siê w wysokoci ceny uzyskanej w
wyniku przetargu, przy czym cenê wywo³awcz¹ w
pierwszym przetargu ustala siê w wysokoci nie ni¿szej ni¿ wartoæ nieruchomoci oszacowan¹ przez rzeczoznawcê maj¹tkowego, a cenê wywo³awcz¹ w drugim przetargu, je¿eli pierwszy przetarg zakoñczy³ siê
wynikiem negatywnym, Wójt Gminy mo¿e obni¿yæ,
nie wiêcej jednak ni¿ o 50%. Je¿eli drugi przetarg zakoñczy siê wynikiem negatywnym, Wójt Gminy nie
ma obowi¹zku organizowania dalszych przetargów,
a nieruchomoæ mo¿e byæ zbyta w drodze rokowañ,
za cenê ustalon¹ w tych rokowaniach.
5. Cena budynków i lokali sprzedawanych w drodze
przetargu podlega zap³acie przez Nabywcê nie póniej ni¿ do dnia zawarcia umowy notarialnej przenosz¹cej w³asnoæ.
6. Cenê budynku lub lokalu sprzedawanego w drodze
bezprzetargowej zwan¹ dalej nale¿noci¹, któr¹ jest
zobowi¹zany zap³aciæ Nabywca, ustala siê w wysokoci wartoci nieruchomoci, oszacowanej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego, pomniejszonej w przypadku budynków i lokali mieszkalnych przez zastosowanie bonifikat o których mowa w pkt 16 i 17 niniejszych
Zasad a nastêpnie powiêkszona o koszty wykonania:
a) szacunku sprzedawanej nieruchomoci.
b) niezbêdnego podzia³u geodezyjnego oraz wykonania inwentaryzacji, zgodnie z udzia³em przysz³ego
w³aciciela we wspó³w³asnoci.
7. Je¿eli Nabywca odst¹pi od zawarcia umowy notarialnej przenosz¹cej w³asnoæ zobowi¹zany jest pokryæ
koszty o których mowa w pkt 6a i 6b.
8. Operat szacunkowy okrelaj¹cy wartoæ nieruchomoci wykonany przez rzeczoznawcê maj¹tkowego zachowuje wa¿noæ przez okres jednego roku od daty
jego wykonania.
9. Nale¿noæ za sprzedany w drodze bezprzetargowej
budynek lub lokal mo¿e zostaæ roz³o¿ona na raty, lecz
nie d³u¿ej ni¿ na piêæ lat.
10. Pierwsza rata w wysokoci nie ni¿ej ni¿ 20% nale¿noci, podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia

12.
13.
14.

umowy przenosz¹cej w³asnoæ nieruchomoci, a nastêpne raty wraz z oprocentowaniem podlegaj¹ zap³acie w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku,
zgodnie z treci¹ umowy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje
mo¿liwoæ przesuniêcia terminu zap³aty nale¿noci,
jednak nie d³u¿ej ni¿ do koñca roku kalendarzowego,którego rata dotyczy. Decyzjê tak¹ Wójt Gminy
mo¿e podj¹æ wy³¹cznie na podstawie pisemnego,
umotywowanego wniosku, z³o¿onego przed up³ywem
terminu zap³aty wynikaj¹cego z zawartej umowy.
Roz³o¿ona na raty nie sp³acona czêæ nale¿noci podlega oprocentowaniu w wysokoci 3% w stosunku
rocznym.
Nieterminowe sp³aty rat i oprocentowania spowoduj¹
naliczenie ustawowych odsetek za opónienie.
Wierzytelnoci Gminy z tytu³u roz³o¿enia nale¿noci
na raty podlegaj¹ zabezpieczeniu hipotecznemu.
II. Sprzeda¿ budynków i lokali

15. Budynki i lokale mieszkalne mog¹ byæ sprzedawane
w drodze bezprzetargowej najemcom, którzy zajmuj¹ je na podstawie aktualnej umowy najmu zawartej
na czas nieokrelony.
16. Wolne lokale i budynki mieszkalne mog¹ byæ sprzedane w przetargach ograniczonych organizowanych
dla mieszkañców Gminy Pruszcz Gdañski lub mieszkañców danej miejscowoci.
17. Ustala siê nastêpuj¹ce bonifikaty od wartoci ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego stosowanej przy
sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych w drodze
bezprzetargowej:
a) 80% zni¿ki przy równoczesnej sprzeda¿y wszystkich lokali przeznaczonych do sprzeda¿y w budynku, w którym dotychczas nie sprzedano ¿adnego
lokalu albo przy równoczesnej sprzeda¿y wszystkich lokali pozosta³ych do sprzeda¿y w budynku w
którym dokonana by³a ju¿ sprzeda¿ lokalu,
b) 70% zni¿ki przy sprzeda¿y pojedynczych lokali w
budynku,
c) 50% zni¿ki przy sprzeda¿y czêci lub ca³ego budynku mieszkalnego.
18. Przy sprzeda¿y za gotówkê ustala siê dodatkowo bonifikatê w wysokoci 40% od kwoty uzyskanej przy
zastosowaniu bonifikat o których mowa w pkt 17.
19. Je¿eli Nabywca przed up³ywem 5 lat od dnia nabycia, zby³ lub wykorzysta³ nieruchomoæ na inne cele
ni¿ mieszkaniowe, Wójt Gminy mo¿e ¿¹daæ od nabywcy kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
III. Sprzeda¿ budynków i lokali u¿ytkowych
20. Lokale u¿ytkowe mog¹ byæ sprzedane w drodze bezprzetargowej najemcom, którzy zajmuj¹ je na podstawie aktualnej umowy najmu.
IV. Postanowienia koñcowe
21. Wszystkie wnioski w sprawie wykupu zajmowanych
lokali i budynków, z³o¿one przez najemców przed
dniem wejcia w ¿ycie niniejszych zasad i nie zakoñczone podpisaniem protokó³u sprzeda¿y, bêd¹ realizowane w oparciu o niniejsze zasady.
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22. Wszelkie sprawy sporne mog¹ce wynikaæ ze stosowania niniejszych zasad niemo¿liwe do rozstrzygniêcia przez Wójta Gminy, bêd¹ rozpatrywane przez Radê
Gminy Pruszcz Gdañski.

1840
UCHWA£A Nr V/30/03
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 10 lutego 2003 r.
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdañsku.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 48 ust. 1
pkt 2, art. 49 i art. 51 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1998 r.
z pón. zm.) Rada Miasta Kocierzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala:
§1
1. Zaci¹ga siê po¿yczkê do wysokoci 650.000,- z³ (s³ownie: szeæset piêædziesi¹t tysiêcy z³otych 00/100) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku na realizacjê zadania p.n.
Budowa kanalizacji ciekowej w ulicach Matejki, Stwosza, Dunikowskiego.
2. Wysokoæ sp³at oraz ich terminy okreli harmonogram.
§2
Sp³ata po¿yczki nastêpowaæ bêdzie z dochodów w³asnych Gminy Miejskiej Kocierzyna tj. z podatku od nieruchomoci od osób prawnych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Kocierzyna.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

1841
UCHWA£A Nr V/33/03
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 171/18 obrêb 3
i dzia³ki nr 412/2 obrêb 6 na terenie miasta Kocierzyny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 i art. 18
ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón.
zm.), na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miasta Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

1. Dzia³ka nr 171/18 obrêb 3 o powierzchni 0,1317 ha przeznaczona pod zabudowê wielorodzinn¹, przeznacza siê
pod rzemios³o, us³ugi i handel.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
UR, UI  tereny zabudowy rzemios³a, us³ug i handlu
ró¿nych bran¿,
 mo¿liwoæ zabudowy na wydzielonej dzia³ce
 wysokoæ budynków maks. 12,0 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci min. 0,3
m nad poziom terenu,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
30% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
sta³y ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami,
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ ograniczyæ do granic w³asnoci
terenu dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 wjazd i wyjazd na przedmiotowy teren od ulicy Budowlanych, bez mo¿liwoci bezporedniego wyjazdu na drogê krajow¹ G nr 20,
 funkcje parkingowe przy projektowanych us³ugach,
musz¹ byæ zaprojektowane na terenie dzia³ki us³ugowej nr 171/18.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej miejskiej, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej, po uzyskaniu warunków technicznych i okreleniu punku
w³¹czenia do tej sieci,
odprowadzenie wód opadowych:
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu
podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku,
 z dachów obiektów kubaturowych powierzchniowo do gruntu.
usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu
ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych, które winny byæ zagospodarowywane w miejscu ich powstawania, a tylko
te które nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y
przekazaæ specjalistycznym przedsiêbiorstwom w
celu ich utylizacji,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowywany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych,
zaopatrzenie w ciep³o:

Dziennik Urzêdowy
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 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci NN i N napiêcia po uzyskaniu
warunków technicznych z Zak³adu Energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 koncepcjê wraz z planem ca³ego terenu uzgodniæ
w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Zak³adem Energetycznym.
2.0.Ustalenia inne:
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan na dzia³ce,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 10% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿. 30% ogólnej powierzchni dzia³ki
do powierzchni aktywnej zalicza siê równie¿ obowi¹zuj¹ce do zlokalizowania zadrzewienie i grupy
zieleni oraz trawniki,
 zaleca siê wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej
szerokoci min. 3,0m wzd³u¿ drogi krajowej na granicy terenu przylegaj¹cego do niej.
 wszelkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y lokalizowaæ poza liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi krajowej
 odleg³oæ planowanej zabudowy od drogi krajowej winna byæ ustalana w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu przez ruch
pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze krajowej,
min. 20 m od skraju jej pasa jezdnego w obszarze
zabudowanym,
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektu w strefie uci¹¿liwoci drogi krajowej nr 20
do jego obowi¹zków nale¿y równie¿ wykonanie
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa tej
drogi,
 ewentualny podzia³ terenu na poszczególne inwestycje nie bêdzie powodowa³ realizacji zjazdów na
drogê krajow¹ G nr 20,
 urz¹dzenia reklamowe lokalizowaæ w odleg³oci
min.25,0m od krawêdzi jezdni docelowej drogi krajowej G nr 20.
 odleg³oæ zabudowy od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 20, min. 10 m,
 budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed uci¹¿liwoci¹ spowodowan¹ s¹siedztwem drogi krajowej spoczywa na inwestorze lub jego nastêpcach
prawnych
 infrastrukturê techniczn¹ nale¿y umieciæ poza pasem drogowym drogi krajowej nr 20 za wyj¹tkiem
przejæ poprzecznych pod drog¹
3. Dzia³ka 412/2 obrêb 6 o pow. 0,9787ha przeznaczona
pod ¿³obek zak³adowy i przedszkole zak³adowe przeznacza siê pod obiekty u¿ytecznoci publicznej z dopuszczeniem obiektów us³ugowo-handlowych oraz
funkcji mieszkalnej.
1.0 Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.

Poz. 1841

UI  tereny zabudowy u¿ytecznoci publicznej us³ugowo-handlowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,
 adaptacja istniej¹cych budynków na cele us³ugowo-handlowe, mieszkaniowe i inne z wykluczeniem
us³ug uci¹¿liwych
 mo¿liwoæ przebudowy i rozbudowy istniej¹cych
obiektów przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych parametrów odleg³oci miêdzy budynkami, od granic
s¹siadów i ulicy
 mo¿liwoæ nadbudowy pod warunkiem uzyskania
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 pomieszczenia i lokale mieszkalne przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
25% powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
wjazd i wyjazd z przedmiotowego terenu na istniej¹c¹ ulicê miejsk¹,
KX  teren przejcia pieszego ³¹cz¹cego ulicê Brzechwy i B. Prusa do zachowania.
Zasady lokalizacji miejsc postojowych.
Czasowe miejsca postojowe w obrêbie dzia³ek i 15%
miejsc postojowych przy krawê¿nikach ulicy.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 budynki zasilone w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 z istniej¹cej instalacji w budynkach, do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej w ci¹gu ulicy miejskiej,
 cieki odprowadzane do zbiorczej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni która je odbiera,
odprowadzenie wód opadowych:
 do istniej¹cej kanalizacji deszczowej w ci¹gu istniej¹cej ulicy,
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych na terenie dzia³ek, nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku,
 z dachów obiektów kubaturowych powierzchniowo do gruntu,
usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 budynki istniej¹ce zasilane z miejskiej kot³owni
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 budynki zaopatrzone w energiê elektryczn¹,
 nowe zasilanie dodatkowe po uzyskaniu warunków
technicznych z zak³adu energetycznego,
2.0.Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w strefie E ochrony ekspozycji
zespo³u zabytkowego miasta,
 maksymalnie zachowaæ istniej¹cy drzewostan na
terenie dzia³ek i wzd³u¿ przejcia pieszego,
 powierzchnia zadrzewiona i zakrzewiona powinna
wynosiæ min.15%,
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 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 20% ogólnej powierzchni dzia³ki do powierzchni tej zalicza siê równie¿ zadrzewienia i trawniki,
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan wzd³u¿ ulicy Brzechwy.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rysunek 1  dzia³ka nr 171/18 obrêb 3  ulica Drogowców w skali 1:1000.
Rysunek 3  dzia³ka 412/2 obrêb 6  ulica Brzechwy
w skali 1:1000.
Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) obiekty istniej¹ce do zachowania,
e) obiekty do rozbiórki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó. zmianami) w zwi¹zku
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84
z pón.zmianami), art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 1993 Dz. U. Nr 94 poz. 431
z pón.zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U.Nr 200 poz. 1682) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê:
1) od podatku od nieruchomoci budynki i grunty, za które
podatek (rocznie) nie przekracza kosztów dorêczenia
nakazu p³atniczego za porednictwem poczty,
2) od podatku rolnego grunty, za które podatek (rocznie)
nie przekracza kosztów dorêczenia nakazu p³atniczego
za porednictwem poczty,
3) od podatku lenego grunty, za które podatek (rocznie)
nie przekracza kosztów dorêczenia nakazu p³atniczego
za porednictwem poczty.

§3

§2

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa us³ugowego z funkcj¹ mieszkaniow¹
 30%,
b) rzemios³a i us³ug  30%.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta w Kocierzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

1842
UCHWA£A Nr X/100/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 22 sierpnia 2003 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci,
od podatku rolnego lub od podatku lenego.

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu przez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim 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

1843
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/301-A/3646/2/2001/2003/II/AR
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
Na wniosek Zak³adu Energetyki Cieplnej STAR  PEC
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Starogardzie Gdañskim z dnia
11 sierpnia 2003 r., na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón.
zm.), w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne
(Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia 27 sierpnia 2003 r. Nr OGD-820/301-A/3646/2/2001/2003/II/AR
swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 28 stycznia 2002 r. Nr
OGD-820/301-A/19/2001/2002/II/KK, zmienion¹ decyzj¹ z
dnia 24 kwietnia 2003 r. Nr OGD-820/301-A/1601/3/2001/
2003/II/KK, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych cen
i stawek op³at, zawartych w drugiej taryfie dla ciep³a zatwierdzonej ww. Decyzj¹ do dnia 30 listopada 2003 r. Po
przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem za przed³u¿e-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1843
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niem okresu obowi¹zywania drugiej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa. Przed³u¿enie za
okresu obowi¹zywania drugiej taryfy pozwoli stosowaæ
ceny i stawki op³at zawarte w tej taryfie do czasu zatwier-

dzenia i wprowadzenia do rozliczeñ z odbiorcami kolejnej (trzeciej) taryfy dla ciep³a.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 27 sierpnia 2003 r.
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