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§2

UCHWA£A Nr VI/28/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 25 lutego 2003 r.

Tekst Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków na rok 2003 stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

w sprawie przyjêcia Gminnego programu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13 poz. 74
z 1996 r. z pón. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z 1982 r.
z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

§1
Zatwierdza siê Gminny program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych wraz z preliminarzem
finansowym na rok 2003.

Za³¹cznik Nr 1

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRELIMINARZ FINANSOWY NA ROK 2003

LP

1.

RODZAJ ZOBOWI¥ZANIA
P£ACE I POCHODNE

PLAN
FINANSOW
56.049,-

2.

PUNKT KONSULTACYJNY

5.781,-

3.

KLUB SENIORA I RODZICA

5.200,-

4.

SZKOLENIA DLA
SPRZEDAWCÓW ALKOHOLU

-

RODZAJ ZOBOWI¥ZANIA
Instr. Terapii – pe³en etat
Pe³nomocnik wójta- ½ etatu
Opiekun úwietlicy ½ etatu
rodki materia³owe (wymiana okna
i grzejnika CO, art. papiernicze
i czystociowe).
Szkolenia
Delegacje (4 wyjazdy do Warszawy)
Literatura fachowa i czasopisma
Konsultanci, opinie specjalistyczne
Po³o¿na (p³ace)
Specjalista ds. rodziny (p³ace)
Literatura fachowa
Adaptacja pomieszczenia
-Donata Neumann
-Maria Karolak
-Katarzyna Kurkiewicz

KOSZT

56.049,-

2.000,2.000,1.000,281,500,3.000,wolontariat
200,2.000,-
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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PORADNICTWO PRAWNE
I PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE
ZAJÊCIA I WYK£ADY DLA
DZIECI I M£ODZIE¯Y
OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA
PROFILAKTYCZNA
ZACHOWAJ TRZEWY
UMYS£
ARTYKU£Y W PRASIE
LOKALNEJ PROMUJ¥CE
TRZEWY UMYS£
REALIZACJA Z£O¯ONYCH
WNIOSKÓW PRZEZ
INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I
OSOBY FIZYCZNE
UTRZYMANIE BUDYNKU
PRZY UL. KS.£OSIÑSKIEGO 1
W SIERAKOWICACH
Siedziba gminnych organizacji
pozarz¹dowych, spo³ecznych, szko³y
dla rodziców, klubu seniora,
kombatantów, wietlicy
rodowiskowej.
DIETA I WYNAGRODZENIE
DLA GMINNEJ KOMISJI DS.
PROFILAKTYKI I
ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Podejmowanie interwencji w
zwi¹zku z naruszeniem przepisów
okrelonych w art. 131 i 15 ustawy
oraz wystêpowanie przed s¹dem w
charakterze oskar¿yciela
publicznego.
Kontrole punktów sprzeda¿y
alkoholu w aspekcie przestrzegania
ustawy przeprowadzone przez
cz³onków Komisji.
Razem:

Prawnik (12x100,- z³)
1.200,500,-

1.200,-

Pedagog

wolontariat

Animator profilaktyki

500,-

1.000,-

-

1.000,-

Donata Neumann
Maria Karolak

-

28.170,-

Za³¹cznik nr 2

18.100,-

Sprz¹taczka (500x12 miesiêcy)
Palacz (600x 8 miesiêcy)
Wêgiel (12 to x 400 z³)
Energia

28.170,6.000,4.800,4.800,2.000,-

rodki czystociowe

4.100,-

500,-

Dieta
rodki materia³owe
Szkolenie Komisji

3.000,500,300,-

Podró¿e s³u¿bowe

300,-

-

-

-

-

120.100,-

120.100,-

Za³¹cznik Nr 2
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU AA NA 2003 r.
na realizacjê za³¹czonego programu profilaktycznego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INSTYTUCJE I OSOBY
SK£ADAJ¥CE WNIOSKI
SP £yniewo
SP Lisie Jamy
SP Lisie Jamy
SP Za³akowo
SP Za³akowo
SP Puzdrowo
SP Kamienica Królewska

8.

SP Gowidlino

9.

SP Mojusz
SP Sierakowice
(A.Baran, D. Fiedoruk, M. Konkel)
Gimnazjum - I. Andraszewicz i W.
P³otka
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
J.Kocio³owska i D.Kot³owska

LP

10.
11.
12.
13.

KWOTA
WNIOSKOWANA
270,200,300,1.000,5.000,280,3.000,3.700,3.200,850,-

PRZYZNANO
270,200,300,800,280,1.500,1.500,500,-

1.000,-

300,-

2.910,-

1.900,-

4.825,1.200,-

2.000,800,-
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14.

Organizacje sportowe.

120.000,

15.

Gminny Orodek Kultury

12.000,-

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zespó³ Pieni i Tañca Sierakowice
Wies³awa P³otka
Danuta Fiedoruk
Biblioteka Publiczna
Przedszkole samorz¹dowe
Agnieszka Szlaga
Iwona Kulwikowska
SP Sierakowice
OGÓ£EM:

12.300,4.650,5.200,3.500,1.720,3.500,-

1.300,600,1.100,-

320,-

320,-

190.925,

28.170,-

22.

5.500,9.000,-

1845

§8

UCHWA£A Nr VI/29/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 25 lutego 2003 r.

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
 dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
 lokowania wolnych rodków na rachunkach bankowych,
 zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do wysokoci 500.000,- z³.

w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 14 poz. 74
z 1996 r. z pón. zm.) oraz art. 124, 128 ust. 2, art. 134,
ust. 3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci: 25.095.220,zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci: 24.053.786,zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
3. Ustala siê rozchody § 992 z tytu³u sp³aty kredytu i po¿yczki w wysokoci: 1.041.434,-.
§2
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci: 1.608.945,- zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
§3
Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych w wysokoci:
2.300.100,- zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5*.
§5
Prognoza d³ugu gminy wed³ug za³¹cznika nr 6*.
§6
1. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci: 50.000,§7
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
zadañ okrelonych na realizacjê profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci:
 dochody: 120.100,-,
 wydatki: 120.100,-.
* Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê.

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

1846
UCHWA£A Nr VI/31/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia stawki odp³atnoci za korzystanie
z Przedszkola.
Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329
z 1996 r. ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê odp³atnoæ sta³¹ za korzystanie z Przedszkola w wysokoci:
1. 10% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, za
dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat.
2. Za dzieci 6 letnie, przebywaj¹ce w Przedszkolu nie
wiêcej ni¿ 5 godzin dziennie, op³aty siê nie pobiera.
3. Za dzieci 6 letnie korzystaj¹ce z Przedszkola przez
wiêcej ni¿ 5 godzin dziennie odp³atnoæ wynosi 5%
aktualnego minimalnego wynagrodzenia
4. Je¿eli z Przedszkola korzysta wiêcej ni¿ jedno dziecko z rodziny, odp³atnoæ wynosiæ bêdzie 75% op³aty sta³ej za drugie i kolejne dziecko
5. Kwotê stawki nale¿y zaokr¹gliæ w górê lub w dó³ do
pe³nych dziesi¹tek z³otych.
§2
Wysokoæ kwoty odp³atnoci nie jest zale¿na od iloci
dni pobytu dziecka w Przedszkolu.

Dziennik Urzêdowy
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§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Przedszkola w Sierakowicach
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§5
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci moc
uchwa³a Nr XXXIII/209/01 Rady Gminy Sierakowice z dnia
27 luty2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

Poz. 1846, 1847, 1848, 1849

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. h 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
W uchwale Nr XII/36/99 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia Publicznego Gimnazjum w Gowidlinie, § 2
otrzymuje brzmienie:  do obwodu gimnazjum w Gowidlinie nale¿¹ uczniowie klas I  III zamieszkali na terenie
nastêpuj¹cych miejscowoci: Gowidlino, Kowale, Smolniki, Dolina Jadwigi, Lemany, Widna Góra, Kawelki, Gowidlinko, Borowy Las, Kamionka, Stara Huta, £yniewo.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

1847
UCHWA£A Nr VI/32/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 25 luty 2003 r.
w sprawie za³o¿enia Publicznego Gimnazjum w Puchlinie.
Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 1 art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz
U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póz. zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h 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
Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2003 r.oku Publiczne
Gimnazjum w Tuchlinie zwane dalej Gimnazjum z siedzib¹ w Tuchlinie Nr 16B, p ta 83- 340 Sierakowice.
§2
Obwód Gimnazjum obejmuje uczniów klas I  III z nastêpuj¹cych miejscowoci: Tuchlino, Kujaty, Kar³owo,
Rêbienica, Moczyd³a, Zarêbiska.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sierakowice
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

1848
UCHWA£A Nr VI/33/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 25 luty 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/36/99 Rady Gminy
Sierakowice z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie za³o¿enia
Publicznego Gimnazjum w Gowidlinie.

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomowskiego
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

1849
UCHWA£A Nr VI/34/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 25 luty 2003 r.
w sprawie powo³ania Zespo³u Szkó³ w Tuchlinie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 62 ust. 1 i 3 w zwi¹zku z art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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
Powo³uje siê z dniem 1 wrzenia 2003 r. Zespó³ Szkó³
w Tuchlinie z siedzib¹ w Tuchlinie Nr 16B, p -ta 83  340
Sierakowice.
§2
W sk³ad Zespo³u Szkó³ wchodz¹:
 Szko³a Podstawowa w Tuchlinie,
 Publiczne Gimnazjum w Tuchlinie.
§3
Organizacjê Zespo³u okrela statut stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y*.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

1850
UCHWA£A Nr VII/38/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 8 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
bud¿etu gminy za rok 2002 i udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy z tego tytu³u.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r.) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1998 r.
ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê sprawozdanie Wójta Gminy Sierakowice z wykonania bud¿etu Gminy Sierakowice za 2002 r.
§2
Udziela siê absolutorium Wójtowi Gminy Sierakowice
z tytu³u wykonania bud¿etu za 2002 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

1851
UCHWA£A Nr VI/83/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10, art.
26, art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; Zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr
120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr
100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy
Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie D¹brówka Tczewska, o nr ew. gr.: 73/28, 73/29, cz. 67.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 42 te-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

reny (oznaczone symbolami od 1 do 29 i od 001 do
013) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem
strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.MNe  tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.US, MNe, U  tereny funkcji rekreacyjno sportowej
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z us³ugami handlu detalicznego,
gastronomii i rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub naprawy samochodów, stacjami paliw), us³ug ³¹cznoci,
administracji, biur, instytucji komercyjnych oraz innych
us³ug orodkowych podstawowych obs³uguj¹cych
mieszkañców osiedla
8.MNe, Ue, UH  tereny zabudowy szeregowej o funkcji handlu i us³ug nieuci¹¿liwych o funkcji osiedlowej
w powi¹zaniu z funkcj¹ mieszkaniow¹ zlokalizowan¹
powy¿ej kondygnacji parteru, z placem publicznym o
funkcji zieleni, oczka wodnego i parkingu
16, 17, 18.ZP  tereny zieleni urz¹dzonej
19.Ls  tereny zieleni lenej do zachowania i ochrony
20, 21, 22, 23, 24, 25.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji dróg
26, 27, 28, 29.EEt  tereny stacji transformatorowych
001, 003, 004.KD  ulice dojazdowe
002.KL  ulice lokalne
013.KZ  ulica zbiorcza w ci¹gu drogi powiatowej 10346
005, 006.KXP  ci¹gi pieszo  jezdne
007, 008, 009, 010, 011, 012.KX  ci¹gi piesze
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu, stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2500  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10 z 1991 r., poz. 88) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Tczewie Nr VI/83/2003
z dnia 26 marca 2003
D¥BRÓWKA TCZEWSKA
1. KARTA TERENU Nr 8/216-04-2001/4
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 73/28,73/29,cz.67
Powierzchnia: 19,65 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.MNe  tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.US, MNe, U  tereny funkcji rekreacyjno-sportowej z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z us³ugami handlu detalicznego, gastronomii i rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi lub naprawy samochodów, stacjami paliw), us³ug ³¹cznoci,
administracji, biur, instytucji komercyjnych oraz innych
us³ug orodkowych podstawowych obs³uguj¹cych
mieszkañców osiedla
8.MNe, Ue, UH  tereny zabudowy szeregowej o funkcji handlu i us³ug nieuci¹¿liwych o funkcji osiedlowej
w powi¹zaniu z funkcj¹ mieszkaniow¹ zlokalizowan¹
powy¿ej kondygnacji parteru, z placem publicznym o
funkcji zieleni, oczka wodnego i parkingu
16, 17, 18.ZP  tereny zieleni urz¹dzonej
19.Ls  tereny zieleni lenej do zachowania i ochrony
20, 21, 22, 23, 24, 25.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury i modernizacji dróg
26, 27, 28, 29.EEt  tereny stacji transformatorowych
001, 003, 004.KD  ulice dojazdowe
002.KL  ulice lokalne
013.KZ  ulica zbiorcza w ci¹gu drogi powiatowej 10346
005, 006.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne
007, 008, 009, 010, 011, 012.KX  ci¹gi piesze
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Max. I min. pow. dzia³ek: minimalna pow.  dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej  900 m2, dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej  300 m2, dla pozosta³ych funkcji nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej,
2 + poddasze u¿ytkowe dla zabudowy mieszkaniowej
szeregowej, 2 kondygnacje dla pozosta³ych funkcji
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki dla za-

Poz. 1851

bud. wolnostoj¹cej, do 70% dla zabudowy szeregowej, do 30% dla pozosta³ych funkcji
Dach: dachy dwuspadowe, pokrycie dachówk¹.
Kszta³towanie formy architektonicznej: dla zabudowy mieszkaniowej  wykoñczenie cian z wykorzystaniem ceg³y licówki w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów elewacyjnych syntetycznych (np.
siding), dla pozosta³ych funkcji  nie okrela siê
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy: 8 m  dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej, 12 m  dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej, wysokoæ parteru do 0,6 m od poziomu terenu;
12 m  dla pozosta³ych funkcji; nie okrela siê wysokoci zabudowy dla budynków i obiektów wykonanych
z potrzeb technologicznych
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
towarzysz¹c¹, spadek, pokrycie dachu i wykoñczenie
elewacji jak dla zabudowy funkcji wiod¹cej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,50 m, cokó³ o wys. 0,6 m, przês³a stalowe, kolorystyka i materia³y jak dla funkcji wiod¹cej.
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego grupowego wodoci¹gu wiejskiego
cieki sanitarne i technologiczne: do istniej¹cej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne
wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach
cieki deszczowe: dla zab. mieszkaniowej  powierzchniowo na tereny zieleni w granicach w³asnej
dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych
z powierzchni dachowych oraz dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych); dla pozosta³ych funkcji, dla utwardzonych terenów zabudowy mieszkaniowej oraz dróg  wody opadowe odprowadziæ za pomoc¹ systemu kanalizacji deszczowej do pobliskiego
cieku powierzchniowego, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej redniego cinienia
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanych dróg lokalnych dojazdowych oraz ci¹gów pieszo-jezdnych w powi¹zaniu
z istniej¹cym uk³adem komunikacyjnym
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska dla projektowanej funkcji rzemielniczej winien byæ bezwzglêdnie
ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê
w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi,
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
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 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 obszar znajduje siê w strefie ochrony ekspozycji
9. STAWKA PROCENTOWA
dla terenów MNe  10%
dla terenu US,MNe, U  15%
dla terenu MNe, Ue, UH  15%
dla pozosta³ych terenów  0%
10. INNE WARUNKI
 dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza siê do 2
lokali mieszkalnych w jednym budynku
 dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem
w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cym wolne
zawody
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 40%  dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej, 10%  dla zabudowy mieszkaniowej
szeregowej, 30%  dla pozosta³ych funkcji
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 w przypadku skablowania napowietrznych linii
energetycznych nn i sn nieprzekraczalne linie zabudowy od linii energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
 dla strefy 3.US,MNe,U w przypadku zlokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu obejmuj¹cego ca³¹ strefê
 wszelkie inwestycje projektowe wymagaj¹ uzgodnieñ z Oddzia³em Linii Kablowych TP S.A Obszar
w Gdañsku

1852
UCHWA£A Nr VI/84/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie D¹brówka Tczewska, o nr ew. gr.: 63/3, cz. 65/2, cz. 66/1.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (oznaczone symbolem od 1 do 3) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2.UO  tereny rozbudowy istniej¹cej funkcji us³ug
owiaty
3.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i uporz¹dkowania pasa drogowego
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10 z 1991 r., poz. 88) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1852, 1853
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Tczewie Nr VI/84/2003
z dnia 26 marca 2003

D¥BRÓWKA TCZEWSKA
1. KARTA TERENU Nr 8/216-04-2001/5
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 63/3, cz. 65/2, cz. 66/1 Powierzchnia: 0,27 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1, 2.UO  tereny rozbudowy istniej¹cej funkcji us³ug
owiaty
3.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i uporz¹dkowania pasa drogowego
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Max. i min. pow. dzia³ek: nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do istniej¹cej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych)
wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadziæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej r. c.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej 10346 w powi¹zaniu z dojazdem do istniej¹cej funkcji
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 istniej¹ca zieleñ do ochrony i utrzymania, wycinka
wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 wszelkie inwestycje projektowe wymagaj¹ uzgodnieñ z Oddzia³em Linii Kablowych TP S.A Obszar
w Gdañsku

1853
UCHWA£A Nr VI/85/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie liwiny, o nr ew. gr.: cz. 88.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 6 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 6) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie
wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie
siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1, 2.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.KD  droga dojazdowa
4.KXP  ci¹g pieszo-jezdny
5.ZTT  pas techniczny dla modernizacji drogi i przebiegu infrastruktury
6.PS  przepompownia cieków
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy od obszarów lenych (od 15 do 25 m od granicy lasu),
e) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu, stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
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jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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.

§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10 z 1991 r., poz. 88) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Tczewie Nr VI/85/2003
z dnia 26 marca 2003

6.

7.
8.

LIWINY
1. KARTA TERENU Nr 8/216-04-2001/6
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. Cz. 88
Powierzchnia: 1,56 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1, 2.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.KD  droga dojazdowa
4.KXP  ci¹g pieszo-jezdny
5.ZTT  pas techniczny dla modernizacji drogi i przebiegu infrastruktury
6.PS  przepompownia cieków
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow.  1000 m2 i maks.
pow. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dachy dwuspadowe, pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹, kalenica prostopadle do osi drogi
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem ceg³y licówki w po³¹czeniu z
drewnem oraz tynkiem utrzymanym w kolorystyce
wszelkich odcieni be¿y i br¹zów; zakaz stosowania materia³ów elewacyjnych syntetycznych (np. siding)
Max. wysokoæ zabudowy: max. wysokoæ zabudowy 8 m; wysokoæ parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy wg rysunku planu

9.
10.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ o powierzchni do 50 m2 o wysokoci
do 5 m od poziomu terenu, dach dwuspadowy; spadek i pokrycie jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulicy stosowaæ ogrodzenie o wysokoci 1,50 m, cokó³ o wys. min. 0,6 m,
przês³a drewniane, kolorystyka i materia³y ogrodzenia jak dla zabudowy mieszkaniowej,
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: poprzez przepompowniê do m.Tczewa
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych)
wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadziæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej r.c. po jej rozbudowie Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej pod³¹czonej do istniej¹cej drogi gminnej
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 Istniej¹cy teren nale¿y zabezpieczyæ przed erozj¹
STAWKA PROCENTOWA
dla terenów MNe  10%
dla pozosta³ych terenów  0%
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cym wolne zawody
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 70%
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacjetransformatorowe, przepompownie, itp.)
 wszelkie inwestycje i roboty ziemne w strefie 100 m
od ruroci¹gu naftowego nale¿y uzgodniæ szczegó³owo z Przedsiêbiorstwem Eksploatacji Ruroci¹gów
Naftowych Przyjañ
 wszelkie inwestycje projektowe wymagaj¹ uzgodnieñ z Oddzia³em Linii Kablowych TP S.A Obszar
w Gdañsku
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1854
UCHWA£A Nr VI/86/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie £ukocin, o nr ew. gr.: 75.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami 1 i 2) wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren
wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych
zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod
okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
techniczej oraz uporz¹dkowania pasa drogowego drogi
powiatowaj nr 10347
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu, stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,

3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10 z 1991 r., poz. 88) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Tczewie Nr VI/86/2003
z dnia 26 marca 2003
£UKOCIN
1. KARTA TERENU Nr 8/216-04-2001/7
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 75
Powierzchnia: 0,05 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
technicznej oraz uporz¹dkowania pasa drogowego
drogi powiatowej nr 10347
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Max. I min. pow. dzia³ek: jedna dzia³ka budowlana
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dachy dwuspadowe, kalenica równolegle do
drogi
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem ceg³y licówki w po³¹czeniu
z tynkiem;
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 8 m; wysokoæ poziomu parteru do 0,6 m od
poziomu terenu
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ o powierzchni do 50 m2 o wysokoci do
5 m od poziomu terenu, dach dwuspadowy; spadek
i pokrycie jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,50 m, cokó³ o wys. 0,6 m, s³upki i cokó³
licowaæ kamieniem polnym, przês³a drewniane
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: odprowadzenie cieków do wiejskiej kanaliza-
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cji sanitarnej; dopuszcza siê szczelne zbiorniki bezodp³ywowe lub ma³e przydomowe oczyszczalnie cieków
do czasu wybudowania wiejskiej kanalizacji
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych)
wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi, place manewrowe) odprowadziæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach

6.
7.
8.

9.
10.

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu r. c.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
 parkingi zapewniæ w granicy dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cym wolne zawody
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 40%
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.), w tym równie¿ zmniejszenie szerokoci pasa technicznego w
przypadku prze³o¿enia istniej¹cego uzbrojenia
 wszelkie inwestycje projektowe wymagaj¹ uzgodnieñ z Oddzia³em Linii Kablowych TP S.A Obszar
w Gdañsku

1855
UCHWA£A Nr VI/87/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Boroszewo, o nr ew. gr.: 14/1, 10/20.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem 6 terenów
(oznaczonych symbolami od 1 do 6) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz jego przeznaczenie wg
klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1, 2, 3.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4, 5.ZTT  pas techniczny dla modernizacji drogi i
przebiegu infrastruktury
6.KD  ulica dojazdowa
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu, stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10 z 1991 r., poz. 88) we fragmencie
objêtym granicami niniejszych planów.
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§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Tczewie Nr VI/87/2003
z dnia 26 marca 2003
BOROSZEWO
1. KARTA TERENU Nr 8/216-04-2001/8
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 14/1; 10/20
Powierzchnia: 1,75 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1, 2, 3.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4, 5.ZTT  pas techniczny dla modernizacji drogi i przebiegu infrastruktury
6.KD  ulica dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Max. I min. pow. dzia³ek: min. pow. 900, max. pow.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dachy dwuspadowe, kalenica równolegle do osi
drogi
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem ceg³y licówki w po³¹czeniu z
drewnem oraz tynkiem utrzymanym w kolorystyce
wszelkich odcieni bieli, be¿y i br¹zów;
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 8 m; wysokoæ parteru do 0,6 m od poziomu
terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: zachowaæ obowi¹zuj¹ce linie zabudowy wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ o powierzchni do 50 m2 o wysokoci do
5 m od poziomu terenu, dach dwuspadowy; spadek
i pokrycie jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulicy stosowaæ ogrodzenie
o wysokoci 1,50 m, cokó³ o wys. min. 0,6 m, przês³a
drewniane, kolorystyka i materia³y jak dla zabudowy
mieszkaniowej,
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: odprowadzenie cieków do wiejskiej kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê szczelne zbiorniki bezodp³ywowe z udokumentowanym wywozem cieków na
oczyszczalniê lub ma³e przydomowe oczyszczalnie
cieków pod warukiem odprowadzenia oczyszczonych
cieków zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, do czasu wybudowania wiejskiej kanalizacji
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych)
wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,

6.

7.
8.

9.
10.

parkingi, place manewrowe) odprowadziæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z istniej¹c¹ drog¹ powiatow¹ 10423
 parkingi zapewniæ w granicy dzia³ki
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cym wolne zawody
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 30%
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.), w tym równie¿ zmniejszenie szerokoci pasa technicznego w
przypadku prze³o¿enia istniej¹cego uzbrojenia
 wszelkie inwestycje projektowe wymagaj¹ uzgodnieñ z Oddzia³em Linii Kablowych TP S.A Obszar
w Gdañsku

1856
UCHWA£A Nr VI/88/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1856

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§1

§6

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Zaj¹czkowo, o nr ew.gr.: cz. 48/8, cz. 20, cz. 38.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 11 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 8 i od 001 do
003) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem
strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1, 2.PS, UR, U, UH  tereny zabudowy przemys³owej
uci¹¿liwej, sk³adowej, magazynowej oraz rzemielniczej, us³ug i handlu
3.ZP, W tereny zieleni urz¹dzonej ze zbiornikiem retencyjnym
4, 5, 6, 7.ZTT  pas techniczny dla modernizacji dróg
i przebiegu infrastruktury
8.EEt  stacja transformatorowa
001.KG  istniej¹ca droga krajowa
002, 003.KD  projektowane i istniej¹ce drogi dojazdowe
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
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
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10 z 1991 r., poz. 88) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Tczewie Nr VI/88/2003
z dnia 26 marca 2003
ZAJ¥CZKOWO
1. KARTA TERENU Nr 8/216-04-2001/9
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.48/8, cz.20, cz. 38
Powierzchnia: 6,61 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1, 2.PS, UR, U, UH  tereny zabudowy przemys³owej
uci¹¿liwej, sk³adowej, magazynowej oraz rzemielniczej, us³ug i handlu
3.ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej ze zbiornikiem retencyjnym
4, 5, 6, 7.ZTT  pas techniczny dla modernizacji dróg
i przebiegu infrastruktury
8.EEt  stacja transformatorowa
001.KG  istniej¹ca droga krajowa
002, 003.KD- projektowane i istniej¹ce drogi dojazdowe
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow.- 1600 m2, maks.
pow. nie okrela siê
Pow. zabudowy: do 60% pow. pokrycia dzia³ki
Intensywnoæ zabudowy: Maks. intensywnoæ zabudowy  0,6
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 15 m; dla pozosta³ych obiektów nie okrela siê
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej
Ma³a architektura: nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: Wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego przy wykorzystaniu projektowanych zbiorników retencyjnych i po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: poprzez indywidualne nieemisyjne lub
niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Gaz: z istniej¹cej sieci r. c.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6.

7.
8.

9.
10.

Poz. 1856, 1857
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Utylizacja odpadów sta³ych: Odpady komunalne
wywo¿one na gminne wysypisko mieci. Odpady
poprodukcyjne bêd¹ usuwane i utylizowane przez
podmioty gospodarcze we w³asnym zakresie
KOMUNIKACJA
 001.KG  droga krajowa nr 1 klasy g³ównej na warunkach ustalonych przez Zarz¹dcê Drogi
 skrzy¿owanie drogi krajowej nr 1 z drog¹ 002.KD
na warunkach zarz¹dcy drogi krajowej nr 1;
budowa skrzy¿owania na koszt inwestora terenów
przyleg³ych
 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z istniej¹cym uk³adem komunikacyjnym
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 uci¹¿liwoæ obiektów bezwzglêdnie musi mieciæ
siê w granicach w³asnoci
 dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
STAWKA PROCENTOWA
dla terenów PS,UR,U,UH  15%
dla pozosta³ych terenów  0%
INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 20%
 ka¿d¹ inwestycjê musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci od drogi krajowej,
do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych
w³aciciela terenu
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi
jezdni drogi krajowej nr 1
 wszelkie inwestycje projektowe wymagaj¹ uzgodnieñ z Oddzia³em Linii Kablowych TP S.A Obszar
w Gdañsku

1857
UCHWA£A Nr VI/89/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Zaj¹czkowo, o nr ew. gr.: 13.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami1 i 2) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji
strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MZ, UH, UG/KS, KP  tereny us³ug hotelowo-gastronomicznych, handlowych, us³ug motoryzacji, obs³ugi
warsztatowej pojazdów, z parkingiem samochodowym
2.ZTT  pas techniczny dla modernizacji drogi krajowej klasy g³ównej oraz przebiegu infrastruktury
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
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Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10 z 1991 r., poz. 88) we fragmencie
objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Tczewie Nr VI/89/2003
z dnia 26 marca 2003
ZAJ¥CZKOWO
1. KARTA TERENU Nr 8/216-04-2001/10
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 13
Powierzchnia: 2,08 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MZ, UH, UG/KS, KP  tereny us³ug hotelowo-gastronomicznych,handlowych, us³ug motoryzacji, obs³ugi
warsztatowej pojazdów, z parkingiem samochodowym
2.ZTT  pas techniczny dla modernizacji drogi krajowej klasy g³ównej oraz przebiegu infrastruktury
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: nie okrela siê
Pow. zabudowy: do 60% pow. pokrycia dzia³ki
Intensywnoæ zabudowy: Maks. intensywnoæ zabudowy  0,6
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 15 m; dla pozosta³ych obiektów nie okrela siê
Linia zabudowy: zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej
Ma³a architektura: nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki sanitarne i technologiczne: do projektowanej
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
cieki deszczowe: Wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ systemu kanalizacji deszczowej do pobliskiego cieku powierzchniowego przy wykorzystaniu projektowanych zbiorników retencyjnych i po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: poprzez indywidualne nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Utylizacja odpadów sta³ych: odpady komunalne wywo¿one na gminne wysypisko mieci. Odpady poprodukcyjne bêd¹ usuwane i utylizowane przez podmioty
gospodarcze we w³asnym zakresie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. KOMUNIKACJA
 obs³uga komunikacyjna terenu na zasadzie zjazdu
publicznego z drogi krajowej Nr 1  klasy g³ównej
na warunkach ustalonych przez Zarz¹dcê Drogi.
Niezbêdna jest realizacja dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skrêcajacych na teren projektowanego orodka handlowo  us³ugowego o geometrii dostosowanej do skoordynowanych zasad
organizacji ruchu na drodze krajowej w tym rejonie. Z w/w zjazdu publicznego nale¿y zapewniæ
dojazd do istniejacej zabudowy mieszkaniowej na
terenie dzialki nr 13 a dotychczasowy bezporedni
dojazd do zabudowy z drogi krajowej powinien ulec
likwidacji.
 parkingi zapewniæ w granicy dzia³ki w wielkoci dostosowanej do programu u¿ytkowego us³ug
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 uci¹¿liwoæ obiektów bezwzglêdnie musi mieciæ
siê w granicach w³asnoci
 dla inwestycji stanowi¹cych uci¹¿liwoæ lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko
 istniej¹cy teren podlega ochronie i zabezpieczeniu
przed erozj¹ gruntu
9. STAWKA PROCENTOWA
dla terenów MZ, UH, UG, KS, KP  15%
dla pozosta³ych terenów  0%
10. INNE WARUNKI
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 20%
 ka¿d¹ inwestycjê musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci od drogi, zarz¹dca
drogi krajowej nie bêdzie ponosi³ kosztów realizacji i eksploatacji urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed
uci¹¿liwociami z tytu³u s¹siedztwa drogi
 koncepcja Zasady powi¹zañ drogi krajowej nr 1 z
lokalnym uk³adem drogowo  ulicznym dla dzia³ki
nr 13 oraz czêci dzia³ek nr 48/8, 20, 38 stanowi
materia³ pomocniczy dla realizacji ustaleñ planu w
zakresie komunikacji
 wszelkie inwestycje projektowe wymagaj¹ uzgodnieñ z Oddzia³em Linii Kablowych TP S.A Obszar
w Gdañsku
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UCHWA£A Nr III/21/02
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
o zmianie uchwa³y Nr XIX/123/2000 Rady Gminy w Sadlinkach z dnia 12 wrzenia 2000 r. w sprawie ustalenia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego,
wiejskiego i za warunki pracy oraz niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 1997 r. Nr 56 poz. 357, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 i Nr 162
oraz z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239 i Nr 22 poz.
291/oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.
74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 123 poz. 775, Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 734, Nr 106 poz. 679, z 1998 r. Nr 155 poz.
1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306 i Nr 48 poz. 552/Rady
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Za³¹cznik Nr 1 do Regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
mieszkaniowego, wiejskiego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia otrzymuje
brzmienie jak za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy rady
M. Zdankiewicz
Za³¹cznik Nr 1
Tabela dodatków funkcyjnych

L.p.

Stanowisko

1.

Przedszkola
a) Dyrektor przedszkola czynnego
ponad 5 godz. dziennie
b) Dyrektor przedszkola czynnego do 5
godz. dziennie
Szko³y wszystkich typów
a) Dyrektor szko³y licz¹cej do 4
oddzia³ów
b) Dyrektor szko³y licz¹cej do 8
oddzia³ów
c) Dyrektor szko³y licz¹ce od 9 do 16
oddzia³ów
d) Dyrektor szko³y licz¹cej od 17 do 30
oddzia³ów
e) Wicedyrektor
f) Inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szko³y
g) Nauczyciel doradca metodyczny
h) Opiekun sta¿u
i) Wychowawca klasy i wietlicy
j) Wychowawca oddzia³u
przedszkolnego

2.

Poz. 1858, 1859
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Miesiêcznie
w z³otych
Od
Do

160

330

100

210

160

750

160

900

190

1050

280
160

1200
705
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UCHWA£A Nr V/26/2003
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadlinki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, Nr 13, poz. 74, z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123,
poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz.
679, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 718, Nr 95,
poz. 1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001 r. Nr 45 poz. 497)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Sadlinki w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XIII/69/99 Rady Gminy Sadlinki
z dnia 29 padziernika 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadlinki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz
Za³¹cznik Nr
do uchwa³y Nr V/26/2003
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 18 marca 2003 r.
STATUT GMINY SADLINKI
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Sadlinki,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Sadlinki, komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Sadlinki,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Sadlinki,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Sadlinki oraz korzystania z nich.
§2

300
100
225
100
–
75
20 37,50
25

45

Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Sadlinki,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Sadlinki,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Sadlinki,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Sadlinki,
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5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Sadlinki,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Sadlinki.
Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina Sadlinki 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 swoje organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Kwidzyñskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 112,00 km
kwadratowych.
2. Gmina liczy 13 so³ectw: Bia³ki, Bronis³awowo, Glina,
Grabowo, Kaniczki, Karpiny, Nebrowo Ma³e, Nebrowo
Wielkie, Okr¹g³a £¹ka, Olszanica, Rusinowo, Sadlinki,
Wiliny.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz stosownie do potrzeb
lub tradycji  inne jednostki pomocnicze.
4. Wójt Gminy prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt Gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Sadlinki.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§9
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) 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, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w
uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu
rodków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do
przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do
bud¿etu Gminy.
§ 11
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa udzia³u w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

§8

§ 13

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) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinienw miarê mo¿liwoci-uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

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 w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 15
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) 2 Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1859
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§ 16

§ 22

1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej,
Ochrony rodowiska, £adu i Porz¹dku Publicznego,
3) Rozwoju Gospodarczego, Rzemios³a, Us³ug, Handlu
i Przeciwdzia³ania Bezrobociu,
4) Owiaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych,
5) Bud¿etowo  Organizacyjn¹,
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej trzech komisji sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.

Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.

§ 17

§ 25

1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
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.

Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy.

§ 18
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 19
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej
najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 18 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1 Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
4. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 21
Do obowi¹zków I Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut
dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.

§ 23
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego oraz I Wiceprzewodnicz¹cego Rady, do
kolejnego Wiceprzewodnicz¹cego § 21 stosuje siê odpowiednio.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady
§ 26
1. Sesje Rady
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce o 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) deklaracje zawieraj¹ce samozobowi¹zanie do okrelonego postêpowania,
2) owiadczenia zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
3) apele zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
4) opinie zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 27
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje zwo³ane w zwyk³ym trybie.
3. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 28
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowywanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.

 4833 

Poz. 1859

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesji powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w
inny skuteczny sposób.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Zatwierdzanie protoko³u z poprzedniej sesji odbywaæ
siê bêdzie przed zamkniêciem obrad sesji.
§ 29
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Rady i Wójta ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ Wójt oraz Sekretarz
i Skarbnik Gminy.
3. Przebieg sesji
§ 30
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 31
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 32
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 33
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad, b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 36

1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram ... Sesjê Rady
Gminy Sadlinki.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 37
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
w sprawie zmiany
porz¹dku obrad.
§ 38
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) zatwierdzenie porz¹dku obrad,
3) przedstawienie przez Wójta spraw realizowanych w
okresie miêdzy sesjami,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
6) wolne wnioski.
§ 39
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane 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 siê równie¿ w formie pisemnej na
rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy 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.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub osoby
upowa¿nione przez Wójta,
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 40

1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie musi przerywaæ obrad, gdy
liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e
Rada nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.

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.

§ 35

§ 41

§ 34

1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady, upowa¿nionych przez Przewodnicz¹cego.

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 porz¹dku.
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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.
§ 42
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 43
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 44
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.
§ 45

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 47
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 48
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.
§ 49
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z
ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿na nagrywaæ na tamê magnetofonow¹.
§ 50
1. Protokó³ z sesji musi odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego od treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 51

1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
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.
§ 46

1. W trakcie obrad 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 w przypadku nagrywania przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.

1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam...Sesjê Rady Gminy Sadlinki.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

1. Do protokó³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego.

§ 52
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2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
§ 53
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protokó³ów 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
§ 54
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 26 ust. 1, a tak¿e deklaracje, wiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w§ 26
ust. 2, s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 55
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, 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 i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie,
a projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§ 56
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.
§ 57
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 58
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 59
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
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4. Procedura g³osowania
§ 60

W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 61
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub
ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 62
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 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 protokó³u sesji.
§ 63
1. Przewodnicz¹cy obrad przed podaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 64
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 podjecie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te
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poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 67 ust2
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 65

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.
§ 66
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 g³osów 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, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
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
§ 67
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres dzia³añ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 68
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 69
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, lub przewodnicz¹cych komisji Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji.
§ 70
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji, który równie¿ zwo³uje jej posiedzenie.
§ 71
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 72
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.
§ 73
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§ 74
1. Radni potwierdzaj¹ swoja obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radni w ci¹gu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§ 75
1. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 76
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.
§ 77
1. Przewodnicz¹cy wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
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2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
7. Wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 78
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 79
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 80
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2. Zasady kontroli
§ 83

1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci,
5) zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 84
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 85
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.
§ 86

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego oraz
co najmniej 2 cz³onków.
2. W sk³ad komisji wchodz¹ radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, o ile takie kluby zostan¹ powo³ane.
3. Wybrani przez Radê cz³onkowie Komisji Rewizyjnej
wybieraj¹ sporód siebie przewodnicz¹cego.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
1. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.

§ 81

§ 87

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Zastêpca.
§ 82
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 siedmiu dni od daty powziêcia wiadomoci o
treci tej decyzji.

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ.
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 88
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
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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

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 protokó³u kontroli do podpisania.
§ 94
Protokó³ kontroli sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach,
które w terminie 3 dni od daty podpisania protokó³u otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 89

§ 95

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ.

Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy oraz sk³ada Radzie roczne sprawozdania z dzia³alnoci.

§ 90
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protokó³y kontroli
§ 91
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie trzech dni od daty jej zakoñczenia  protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
7) datê i miejsce podpisania protokó³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu.
2. Protokó³ kontroli mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 92
1. W przypadku odmowy podpisania protokó³u 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.
§ 93
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na

§ 96
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego,zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 97
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
§ 98
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 3 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.
§ 99
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
3. Kluby ulegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba
ich cz³onków spadnie poni¿ej trzech.
§ 100
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 101
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
§ 102
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
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2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 103
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Wójta
§ 104
Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) zadania i kompetencje zgodnie z przepisami prawa,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym statutem.
§ 105
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 106
Komisje Rady mog¹ zapraszaæ wójta na ich posiedzenie.
§ 107
Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 106  § 108 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z
dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 108
1. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
2. Ograniczenia uprawnieñ, o których mowa w ust. 1
mog¹ wynikaæ z ustaw.
§ 109
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem.
§ 110
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy,
w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ przez inspektora ds. organizacyjnych, w
dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
§ 111
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 108 i § 109 mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie
pracownika Urzêdu Gminy.
§ 112
Uprawnienia okrelone w § 110 i 111 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia jawnoci na podstawie ustaw,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
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3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej,
ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
§ 113
Traci moc uchwa³a Nr XIII/69/99 Rady Gminy Sadlinki
z dnia 29 padziernika 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadlinki.

1860
UCHWA£A Nr V/27/2003
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie ustanowienia u¿ytku ekologicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. c, art. 30 ust. 1,
art. 31 a i art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Dz. U.
Nr 99 poz. 1079 z 2001 r. uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê u¿ytek ekologiczny obejmuj¹cy dzia³kê
nr 58/2 o powierzchni 4.1777 ha po³o¿on¹ w miejscowoci Glina stanowi¹c¹ w³asnoæ Gminy Sadlinki zapisan¹
w KW 20774.
§2
W stosunku do u¿ytku ekologicznego, o którym mowa
w § 1 zabrania siê:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektów
t.j. w szczególnoci wypalania traw i wypasania zwierz¹t,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzebê terenu z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci,
5) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹
innym celom ni¿ ochrona przyrody,
7) likwidowanie zbiorników wodnych oraz obszarów
wodno-b³otnych,
8) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury.
§3
Niniejsza uchwa³a stanowi podstawê do dokonania
zmian wpisu w ewidencji gruntów stosowanie do postanowieñ art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz
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1861
UCHWA£A Nr V/30/2003
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazw¹ Gminna Biblioteka Publiczna w Sadlinkach.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr
41, poz. 364) oraz art. 11 us. 1 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440) w zwi¹zku z art.
40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220: Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut instytucji kultury pod nazw¹ Gminna
Biblioteka Publiczna w Sadlinkach, w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/30/2003
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 18 marca 2003 r.
STATUT
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadlinkach
I. Postanowienia ogólne
§1
Instytucja kultury pod nazw¹ Gminna Biblioteka Publiczna w Sadlinkach zwana dalej Bibliotek¹, zosta³a utworzona na mocy uchwa³y Nr V/29/2003 Rady Gminy Sadlinki z dnia 18 marca 2003 r.
§2
Podstaw¹ prawn¹ funkcjonowania Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sadlinkach jest w szczególnoci:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85 poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z pón. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 z pón. zm.).
3. Niniejszy statut.

zadania zwi¹zane z upowszechnieniem czytelnictwa na
terenie Gminy Sadlinki.
§4
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Sadlinki.
2. Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹.
§5
1. Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy Sadlinki.
2. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
3. Dyrektor w celu realizacji zadañ administracyjno-gospodarczych i finansowych wspó³dzia³a z Wójtem
Gminy i Komisj¹ Owiaty, Kultury, Ochrony Zdrowia
i Spraw Socjalnych.
§6
Biblioteka u¿ywa pieczêci okr¹g³ej, zawieraj¹cej porodku wizerunek or³a, a w otoku napis Gminna Biblioteka Publiczna w Sadlinkach.
II. Cele i zadania biblioteki
§7
1. Biblioteka jest g³ówn¹ bibliotek¹ Gminy Sadlinki.
2. Celami Biblioteki s¹:
1) zapewnienie obs³ugi bibliotecznej mieszkañców
gminy,
2) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkanców gminy,
3) upowszechnienie wiedzy i nauki,
4) rozwój kultury, a szczególnie zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego regionu,
5) dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.
§8
1. Do podstawowych zadzñ Biblioteki nale¿y:
1) gromadzenie i opracowanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych,
2) udostêpnienie zbiorów na miejscu, wypo¿yczenie na
zewn¹trz, poredniczenie w wymianie miêdzybibliotecznej,
3) pe³nienie funkcji orodka biblioteczno-bibliograficznego,
4) organizowanie czytelnictwa i udostêpnienie materia³ów bibliotecznych ludziom chorym i niepe³nosprawnym,
5) prowadzenie form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych
popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnieniu dorobku gminy,
6) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci gminy,
III. Organy bibliotek i jej organizacja

§3

§9

1. Siedzib¹ Biblioteki jest Urz¹d Gminy Sadlinki, a terenem jej dzia³alnoci Gmina Sadlinki.
2. Biblioteka na mocy odrêbnych porozumieñ realizuje

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który wykonuje nastêpuj¹ce zadania:
1) kieruje dzia³alnoci¹ Biblioteki,
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2) wykonuje zadania zwi¹zane z jej funkcjonowaniem,
3) reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje wójt.
§ 10
1. W Bibliotece mo¿na zatrudniæ pracowników dzia³alnoci podstawowej oraz obs³ugi.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor
Biblioteki.
§ 11
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4) za uszkodzone, zniszczone lub nie zwrócone w terminie wypo¿yczone materia³y biblioteczne.
3. Wysokoæ op³at, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie
mo¿e przekraczaæ kosztów wykonania us³ugi.
4. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okrela regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki.
V. Postanowienia koñcowe
§ 17
Statut Biblioteki nadaje Rada Gminy Sadlinki.
§ 18

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki okreslone s¹
na podstawie w³aciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

Zmiany w niniejszym statucie mog¹ byæ dokonywane
przez Radê Gminy Sadlinki.

§ 12

§ 19

Bibliotekê stanowi ksiêgozbiór s³u¿¹cy zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych i kulturalno -owiatowych u¿ytkowników.
§ 13
Wewnêtrzn¹ organizacjê Biblioteki okrela Regulamin
Organizacjny nadany przez dyrektora Biblioteki po zasiêgniêciu opinii wójta oraz dzia³aj¹cych w niej organizacji
zwi¹zkowych i stowarzyszeñ twórczych.
IV. Gospodarka finansowa
§ 14
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelanych dla instytucji kultury.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci instytucji zatwierdzony przez dyrektora
Biblioteki z zachowaniem dotacji w wysokoci ustalonej przez Urz¹d Gminy Sadlinki.
3. Plan dzia³alnoci Biblioteki powinien zawieraæ:
1) plan us³ug,
2) plan przychodów,
3) plan kosztów,
4) plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych,
5) plan inwestycji.
§ 15
1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkê w ramach posiadanych rodków.
2. Dzia³alnoæ Biblioteki jest finansowana:
1) z bud¿etu Gminy Sadlinki,
2) z dochodów w³asnych,
3) z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
4) z innych róde³,
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê przydzielonymi rodkami
finansowymi odpowiedzialny jest dyrektor Biblioteki.

Statut wchodzi w ¿ycie z dniem 18 marca 2003 r.

1862
UCHWA£A Nr V/31/2003
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Sadlinki na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy
z dnia 8 marca 1990. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496,
Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 123 poz. 775,
Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 106 poz. 679 z 1998 r.
Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz.
306, Nr 48 poz. 552, Nr 88 poz. 985, Nr 62 poz. 718, Nr 95
poz. 1041, Nr 91 poz. 1009, z 2001 r. Nr 45 poz. 497) art.
109,110,112,116,18,124,128, ust. 2,3,134, ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr
70 poz. 788, 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 125 poz. 1368, Nr 145
poz. 1623, z 2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676)
oraz zgodnie z art. 88h ust. 6 ustawy z dnia 31stycznia
1980 r. o kszta³towaniu rodowiska j. t. Dz. U. z 1994 r. Nr
49 poz. 196 z poniejszymi zmianami Rada Gminy w Sadlinkach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy na rok 2003 w wysokoci 7.671.090,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1 obejmuj¹:
 dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 593.015,- z³ zgodnie z
planem finansowym stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2*,
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych na kwotê 50.000,- z³.

§ 16

§2

1. Us³ugi Biblioteki s¹ ogólnie dostepne i bezp³atne, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. Op³aty mog¹ byæ pobierane:
1) za us³ugi informacyjne, bibliograficzne oraz wypo¿yczanie miêdzybiblioteczne,
2) za wypo¿yczanie materia³ów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypo¿yczone materia³y biblioteczne,

1. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy na rok 2003 w wysokoci 7.271.090,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*
2. Wydatki uchwalone w § 2 ust. 1 obejmuj¹:
 wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej w kwocie 593.015,- z³ zgodnie z planem
finansowym stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2*,
*) Za³¹czników nr 1-3 nie publikuje siê.
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 wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki problemów alkoholowych na kwotê
50.000,- z³.
 wydatki maj¹tkowe na kwotê 447.413,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*,
 tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 48.000,- z³.
§3
Ustala siê nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 400.000,- z³
z przeznaczeniem na sp³atê kredytów i po¿yczek zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5 *.
§4
Ustala siê dotacje z bud¿etu Gminy w wysokoci
27.452,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§5
Ustala siê plan przychodów i wydatków rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§6
Ustala siê plan wydatków zwi¹zanych z wieloletnim
programem inwestycyjnym na lata 2004-2005 zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 8*.
§7
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 r. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
§8
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem miêdzy dzia³ami.
§9
Upowa¿nia siê Wójta Gminy Sadlinki do zaci¹gania
po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków
do kwoty 100.000,- z³.
§ 10
Wójt Gminy Sadlinki sporz¹dzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków bud¿etowych w podziale na
kwarta³y.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

1863
UCHWA£A Nr VII/66/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 3 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
78 poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

*) Za³¹czników nr 4-9 nie publikuje siê.

o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
z pón. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 222, Dz. U. z 2002 r.
Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U.
z 2002 r. Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Kêpice stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y:
 Nr XIV/86/99 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 7 padziernika 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy,
 Uchwa³a Nr XIX/119/2000 z dnia 27 stycznia 2000 r. w
sprawie zmian w Statucie Gminy,
 Uchwa³a Nr XX/119/2000 z dnia 16 marca 2000 r. w
sprawie zmian w Statucie Gminy,
 Uchwa³a Nr XXXVII/210/2001 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany w
Statucie Gminy,
 Uchwa³a Nr II/3/2002 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia
27 listopada 2002 r. w sprawie liczby Wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej oraz zmian w Statucie Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/66/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 3 kwietnia 2003 r.
STATUT GMINY KÊPICE
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Gmina Kêpice,zwana dalej Gmin¹ stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ utworzon¹ z mocy prawa obejmuj¹c¹ wszystkich jej mieszkañców.
2. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni
293,4 km 2 w granicach oznaczonych na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu.
§2
Siedzib¹ w³adz Gminy jest miasto Kêpice.
§3
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej
§4
Gmina wykonuje wszystkie zadania publiczne, o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
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§5

1. Gmina mo¿e posiadaæ w³asny herb, którego wzór okrela odrêbna uchwa³a.
2. Gmina mo¿e posiadaæ w³asn¹ pieczêæ,sztandar i flagê
ustanowion¹ w drodze uchwa³y Rady Miejskiej.
§6
Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿y:
1. wykonywanie zadañ w³asnych w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkañców Gminy,
2. wykonywanie innych zadañ w³asnych okrelonych
ustawami,
3. wykonywanie zadañ zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej okrelonych przez ustawy,
4. wykonywanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
wynikaj¹cych z porozumieñ zawartych z organami administracji,
5. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z zawartych innych,poza wymienionymi w pkt 4,porozumieñ i umów.
§7

Dziennik Urzêdowy
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zg³oszenia.
§ 11
1. Organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej
okrela Rada Miejska poprzez nadanie w drodze uchwa³y, statutu tej¿e jednostki.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ jednostek pomocniczych
sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy.
3. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy, który przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
4. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w ich statutach.
§ 12
1. Burmistrz Miasta i Gminy prowadzi i aktualizuje wykaz
jednostek pomocniczych Gminy.
2. Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w Urzêdzie Miasta i Gminy.
§ 13

1. W wypadkach okrelonych ustaw¹ oraz w innych wa¿nych dla Gminy sprawach mog¹ byæ przeprowadzane
konsultacje z mieszkañcami Gminy.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji,o których
mowa w ust. 1,okrela uchwa³a Rady Miejskiej.

1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w sesjach Rady na zaproszenie
lub zawiadomienie Przewodnicz¹cego Rady.
2. Przewodnicz¹cy, o którym mowa w ust. 1, mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie mo¿e jednak uczestniczyæ w
g³osowaniu.
3. Rada ustala wysokoæ diety oraz zwrot kosztów podró¿y przys³uguj¹cy Przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
4. Rada mo¿e, w drodze odrêbnej uchwa³y, przekazaæ jednostce pomocniczej wyodrêbnion¹ czêæ mienia komunalnego.
5. Jednostka pomocnicza zarz¹dza i korzysta z przekazanej czêæ mienia komunalnego oraz rozporz¹dza dochodami z tego ród³a w zakresie okrelonym w statucie jednostki pomocniczej.

Rozdzia³ II
Jednostki pomocnicze Gminy

Rozdzia³ III
Organy Gminy

§9

§ 14

1. W celu wykonywania zadañ Gmina mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze i organizacyjne oraz mo¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
2. Gmina mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹ca poza zadania o u¿ytecznoci publicznej
wy³¹cznie w przypadkach okrelonych odrêbn¹ ustaw¹.
3. Tworzenie jednostek pomocniczych i organizacyjnych
nastêpuje w drodze odrêbnych uchwa³ Rady Miejskiej.
§8

1. Jednostki pomocnicze mog¹ byæ tworzone przez Radê
Miejsk¹, w drodze uchwa³y, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
2. Do konsultacji o których mowa w ust. 1,stosuje siê
odpowiednio przepisy § 8 ust. 2 Statutu.
§ 10
1. Z wnioskiem o utworzenie, po³¹czenie,zniesienie lub
podzia³ jednostki pomocniczej, poza przypadkami wymienionymi w § 38 statutu, mog¹ wyst¹piæ:
 organ wykonawczy jednostki pomocniczej wykonuj¹cy uchwa³ê zebrania wiejskiego lub ogólnego zebrania mieszkañców,
 co najmniej1/10 mieszkañców dotychczasowej jednostki pomocniczej uprawnionych do g³osowania.
2. Wniosek,o którym mowa w ust. 1,podlega zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê Rady.
3. Projekt uchwa³y, po uzyskaniu opinii o której mowa w
ust. 2, przygotowuje i zg³asza Burmistrz Miasta i Gminy Kêpice.
4. Rada Miejska rozpatruje wniosek, o którym mowa w
ust. 1,nie póniej ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy od daty jego

1. Organami Gminy s¹:
a) Rada Miejska zwana dalej Rad¹,
b) Burmistrz.
2. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
3. Jawnoæ dzia³ania organów Gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a tak¿e
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym z protoko³ów z posiedzeñ organów Gminy i komisji.
RADA MIEJSKA
§ 15
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Gminy.
2. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) Wiceprzewodnicz¹cy Rady,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
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4. Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów okrela ustawa.
5. W sk³ad Rady wchodzi 15 radnych.

14.

§ 16
Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1. uchwalanie statutu Gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o
kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3. powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy, który
jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu, oraz Sekretarza
Gminy  na wniosek Burmistrza,
4. uchwalanie bud¿etu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³
w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium
dla Burmistrza z tego tytu³u,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalenie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych
na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9. podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy
szczególne nie stanowi¹ inaczej: do czasu okrelenia zasad Burmistrz mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady Miejskiej,
b) emitowanie obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Burmistrza w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê Miejsk¹.
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Burmistrza,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Burmistrza w roku bud¿etowym,
10. okrelania wysokoci sumy, do której Burmistrz mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11. podejmowania uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, o których mowa w art.
8 ust. 2 i 2a, ustawy o samorz¹dzie gminnym,
12. podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku, 13.podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do

15.
16.
17.

miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych
i regionalnych,
podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu Gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
nadawania honorowego obywatelstwa Gminy,
podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.
§ 17

1. Uchwa³y Rady s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e przepisy ustawy stanowi¹ inaczej.
2. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nie
udzieleniu Burmistrzowi absolutorium.
§ 18
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady mo¿e nast¹piæ na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu Rady, w trybie okrelonym w
ust. 1.
3. Wy³¹cznym zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest
organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego
Rady jego zadanie wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
4. W przypadku rezygnacji z funkcji Przewodnicz¹cego lub
Wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê w
sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od
dnia z³o¿enia rezygnacji. Po up³ywie w/w terminu brak
uchwa³y Rady jest równoznaczny z przyjêciem rezygnacji
5. Przewodnicz¹cy Rady jest upowa¿niony do reprezentowania Rady na zewn¹trz.
6. Przewodnicz¹cego Rady, mo¿e upowa¿niæ w drodze
uchwa³y inn¹ osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
§ 19
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, co najmniej jednak raz na
kwarta³.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady
lub Burmistrza Przewodnicz¹cy Rady jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy poprzedniej kadencji.
4. Do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, pierwsz¹
sesjê prowadzi najstarszy wiekiem radny.
§ 20
1. Rada dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby, Rada mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie.
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§ 21

§ 25

1. Przewodnicz¹cy Rady przygotowuje i zwo³uje sesjê
Rady.
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad, a w przypadku sesji zwo³ywanej w trybie § 19 ust. 2 co najmniej 2 dni przed terminem rozpoczêcia obrad.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawieraæ:
a) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
b) projekt porz¹dku obrad.
4. Materia³y na sesjê,w szczególnoci projekty uchwa³,
dorêcza siê na 7 dni przed rozpoczêciem sesji, z tym,
¿e materia³y na sesjê, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu Gminy oraz rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej
na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.

1. Rada rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy Rady otwiera, prowadzi i zamyka sesjê Rady.
4. Otwarcie sesji Rady nastêpuje wraz z wypowiedzeniem
przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
obrady sesji Rady Miejskiej w Kêpicach.
5. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia projekt porz¹dku obrad; z wnioskiem o
uzupe³nienie lub zmianê projektu porz¹dku obrad
mo¿e wyst¹piæ radny, komisja. Klub radnych albo
Burmistrz,
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2,
6. Rada mo¿e uchwaliæ zmianê lub uzupe³nienie przyjêtego porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady. Wniosek mo¿e byæ z³o¿ony przez
Przewodnicz¹cego Rady, komisji lub Burmistrza.
7. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji, z wyj¹tkiem zwo³ywanej
w trybie § 19 ust. 2 powinien obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³
3) interpelacje i zapytania radnych,
4) wnioski i owiadczenia radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

§ 22
1. Rada dzia³a na podstawie regulaminu, który stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszego Statutu.
2.Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych
ustawach, a tak¿e przepisach wydanych na podstawie
ustaw.
3. Rada w formie uchwa³, mo¿e wyra¿aæ opinie i zajmowaæ stanowisko w innych sprawach.
§ 23
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady,po zasiêgniêciu opinii Burmistrza, ustala listê goci zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹, z g³osem doradczym,
Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.
4. Obs³ugê Rady i jej komisji zapewnia Burmistrz.
§ 24
1. Sesje Rady s¹ jawne. Ograniczenie jawnoci mo¿e
wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad sesji mo¿e
byæ obecna publicznoæ zajmuj¹ca miejsce wyznaczone dla publicznoci.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie jawnej sesji Rady powinno zostaæ podane do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie w siedzibie Gminy oraz
pisemne powiadomienie organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
4. Porz¹dek obrad sesji Rady powinien zostaæ wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub radnego,Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym
terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
5. O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 4,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 podejmowanie uchwa³.
6. W protokole z obrad Rady odnotowuje siê przerwanie
obrad, o których mowa w ust. 4,imiona i nazwiska nieobecnych radnych, oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.

§ 26
1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do Burmistrza albo komisji Rady,za porednictwem
Przewodnicz¹cego Rady,
2. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
Gminy dotycz¹cych dzia³alnoci Gminy, jej organów
i jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Zapytania sk³ada siê w sprawach bie¿¹cych problemów
Gminy, w szczególnoci w celu uzyskania informacji o
okrelonym stanie faktycznym.
4. Interpelacje i zapytania mog¹ byæ sk³adane na pimie
lub ustnie w czasie obrad sesji lub miêdzy sesjami.
5. Odpowied na interpelacjê i zapytanie jest udzielona
ustnie na sesji lub pisemnie wci¹gu 14 dni od daty jej
z³o¿enia  o treci udzielonej pisemnej odpowiedzi informuje siê radnych na najbli¿szej sesji.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady zgodnie z
uchwalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym punktem.
2. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego Rady,
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej
chwili obrad.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom
zaproszonym na sesjê Rady.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu innym osobom uczestnicz¹cym w sesji po uprzednim ustaleniu
przedmiotu wyst¹pienia i uzyskaniu zgody Rady.
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§ 28

§ 32

1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ
radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, Przewodnicz¹cy Rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ g³os.
Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Przewodnicz¹cy Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad osobom bêd¹cym publicznoci¹, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.

1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ Rady.
2. G³osowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna
wybrana przez Radê sporód radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego sk³adu Przewodnicz¹cego
komisji.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji. Przed przyst¹pieniem do g³osowania Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej objania zasady g³osowania.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
5. Z g³osowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u z sesji.
6. W przypadku równej liczby g³osów, przy g³osowaniu
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, g³osowanie powtarza siê.
7. W przypadku gdy radny, obecny na sesji, nie bierze
udzia³u w g³osowaniu fakt ten odnotowuje siê w protokole, a niewykorzystane karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u Komisji Skrutacyjnej.

§ 29
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
Burmistrzowi, radcy prawnemu, rzeczoznawcy lub radnemu bêd¹cemu sprawozdawc¹ grupy inicjuj¹cej procedurê uchwa³odawcz¹ w celu wyjanienia w¹tpliwoci w rozwa¿anej sprawie.
3. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w innych przypadkach ni¿ wymienione w ust. 2, w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
§ 30
1. Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby Przewodnicz¹cy
mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Burmistrzowi zajêcia stanowiska wobec zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym
dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia
i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porz¹dku g³osowania.
3. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e przepis ustawy stanowi inaczej.
§ 31
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy
Rady, a g³osy oblicza Wiceprzewodnicz¹cy Rady lub
radny wyznaczony sporód obecnych na sesji.
3. Wyniki g³osowania og³asza Przewodnicz¹cy Rady.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
5. W przypadku równej liczby g³osów, przy g³osowaniu
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Rady.

§ 33
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê,
nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty zostanie wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów  to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus 1 wa¿nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹
wiêkszoæ g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita
przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
§ 34
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê s³owami: Zamykam sesjê Rady Miejskiej
w Kêpicach.
2. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zamkniêciu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla danego
miejsca.
§ 35
1. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady,
uchwa³y podpisuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady prowadz¹cy sesjê.
§ 36
1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi
numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê
opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami z sesji Rady. Rejestr uchwa³
prowadzi i przechowuje wraz z uchwa³ami Burmistrz.
3. Burmistrz zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewo-
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dzie uchwa³ Rady w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
Uchwa³a organu Gminy w sprawie wydania przepisów
porz¹dkowanych podlega przekazaniu niezw³ocznie po
jej uchwaleniu.
4. Burmistrz przek³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej
na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
§ 37
1. Z przebiegu sesji Rady lub posiedzenia sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji,godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia., imiê i nazwisko prowadz¹cego obrady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³. 3.Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci ,teksty
uchwa³ przyjêtych przez Radê, protoko³y g³osowañ
tajnych, zg³oszone na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na
rêce Przewodnicz¹cego Rady.
4. Protokó³ z sesji Rady wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w siedzibie Rady nie póniej ni¿ 14 dni od dnia zakoñczenia sesji.
5. Protokó³ z poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany na
nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u
powinny byæ wnoszone przez radnych nie póniej ni¿
do rozpoczêcia sesji Rady, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.
6. O uwzglêdnieniu uzupe³nieñ i poprawek decyduje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 38
1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1) co najmniej 5 radnych
2) Przewodnicz¹cy Rady,
3) klub radnych,
4) komisja Rady,
5) Burmistrz.
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje Rady.
3. Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 wymagaj¹ zaopiniowania przez Burmistrza.
4. Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym komisjom i Burmistrzowi.
§ 39
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
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1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem
uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y,
6) sposób ich publikacji.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci:
 wskazanie potrzeby podjêcia uchwa³y,
 oczekiwane skutki spo³eczne,
 skutki finansowe i ród³a ich pokrycia.
§ 40
1. Gminne przepisy porz¹dkowe og³asza siê poprzez ich
publikacje w prasie lokalnej oraz w drodze obwieszczeñ w miejscach publicznych na tablicy informacyjnej Urzêdu i gminnych jednostek pomocniczych. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem takiego og³oszenia.
2. Gminne przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
§ 41
Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionego przez
organy Gminy jest jawny Zbiór ten gromadzi i udostêpnia Burmistrz.
§ 42
1. Rada kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza oraz gminnych
jednostek organizacyjnych i pomocniczych. W tym celu
powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego
i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w
zakresie kontroli zlecane przez Radê.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez Radê.
§ 43
1. Prac¹ Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Rada wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych
cz³onków Komisji Rewizyjnej w liczbie piêciu (5).Zastêpcê przewodnicz¹cego komisji oraz sekretarza komisji.
wybiera komisja.
3. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radê.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie projekt planu,
o którym mowa w ust. 3 do dnia 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.
5. Za zgod¹ Rady Komisja Rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie przewidzianych
w rocznym planie kontroli.
§ 44
1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji. W przypadku
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równej liczby g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji,
2. Sekretarz komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³,
który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu
komisji.
3. Komisja Rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, za zgod¹ Rady mo¿e powo³ywaæ
rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 45
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza
oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych bior¹c pod uwagê kryteria zgodnoæ z prawem,
celowoæ, rzetelnoæ i gospodarnoæ.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 2
dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na
pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
3. Cz³onkowie komisji, przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi
kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, do przeprowadzenia kontroli.
§ 46
1. Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czenie z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych
lub powinowatych,
2. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce
wywo³aæ w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
§ 47
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespól kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 48
1. Zespó³ kontrolny w terminie 7 dni od zakoñczenia kontroli sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³
komisji rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Burmistrza wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne jest obowi¹zany
zawiadomiæ Komisjê Rewizyjn¹ o sposobie realizacji
wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem ust. 4.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni
od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego mo¿e odwo³aæ siê do Rady. Rozstrzygniêcie Rady jest ostateczne.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie
z wyników kontroli zleconych przez Radê, wyników
kontroli wykonania bud¿etu Gminy oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na
pó³ roku.
§ 49
Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
§ 50
1. Rada w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ ze swojego grona, sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie w ca³ym zakresie swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy i sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany
i odwo³ywany przez cz³onków komisji. Komisja mo¿e
równie¿ powo³aæ sekretarza komisji.
4. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ dwóch komisji sta³ych, a Przewodnicz¹cym  tylko 1.
5. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
tym sk³adzie przedstawia Przewodnicz¹cy Rady na
wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych
lub komisji.
§ 51.
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³
Rady,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³
Rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
komisji przez Radê, Burmistrza lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
mieszkañców gminy dot. dzia³alnoci Rady i Burmistrza.
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w
zatwierdzonym planie
3. Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ Radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci 1 raz w roku oraz w ka¿dym czasie  na ¿¹danie Rady.
§ 52
1. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
2. Do posiedzeñ komisji stosuje siê odpowiednio uregulowania § 14 ust. 2 i 3 oraz § 24
§ 53
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
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1) ustala termin i porz¹dek posiedzeñ,
2) zwo³uje posiedzenia komisji,
3) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub Przewodnicz¹cego Rady w terminie 3
dni od daty wp³yniêcia wniosku.
3. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy.
§ 54
1. Opinie komisji podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w
g³osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako
wnioski mniejszoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ Rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady przewodnicz¹cy komisji lub wiceprzewodnicz¹cy.
§ 55
1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji doranej okrela Rada w uchwale o powo³aniu
komisji.
2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust. 1.
§ 56
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 5 radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 57
1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu Rady, w ci¹gu 14 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazwê klubu-je¿eli klub j¹ posiada.
3. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu Gminy.
4. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ
sprzeczny ze Statutem Gminy.
5. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ Przewodnicz¹cemu Rady regulaminy klubów w
terminie 14dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiæ stanowiska
klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Rady.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
§ 58
Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy.
§ 59
Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
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2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile przepisy obowi¹zuj¹cego
prawa stanowi¹, ¿e ich wykonywanie nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i Statutem Gminy.
§ 60
Do zadañ Burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) realizowanie bud¿etu,
5) zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 61
W realizacji zadañ w³asnych Burmistrz podlega wy³¹cznie Radzie.
§ 62
1. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
2. Burmistrz sk³ada Radzie raz na kwarta³ sprawozdanie
ze swej dzia³alnoci.
§ 63
1. Burmistrz wyra¿a sw¹ wolê w drodze zarz¹dzeñ.
2. Zarz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 powinny zawieraæ:
1) podstawê prawn¹ ich wydania,
2) uzasadnienie faktyczne i prawne  jeli wymagaj¹
tego przepisy szczególne.
3. Zarz¹dzenia Burmistrza podlegaj¹ nadzorowi Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
§ 64
1. Burmistrz mo¿e w formie zarz¹dzenia wydawaæ przepisy porz¹dkowe w ka¿dym przypadku nie cierpi¹cym
zw³oki, gdy jest to niezbêdne dla ochrony zdrowia lub
¿ycia ludzkiego oraz dla zapewnienia spokoju, porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego.
2. Zarz¹dzenia Burmistrza wymienione w ust. 1 wymagaj¹ zatwierdzenia przez Radê na najbli¿szej sesji.
§ 65
1. Burmistrz jest kierownikiem Urzêdu Miasta i Gminy.
2. Burmistrz jest zwierzchnikiem s³u¿bowym dla pracowników Urzêdu Miasta i Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 66
Burmistrz w drodze zarz¹dzenia nadaje regulamin organizacyjny okrelaj¹cy zasady funkcjonowania i organizacjê Urzêdu Miasta i Gminy.
§ 67
1. Skarbnik Gminy jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu
Gminy.
2. Zadania Skarbnika Gminy jako g³ównego ksiêgowego
bud¿etu Gminy, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Skarbnik Gminy kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce
czynnoci prawnych mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych.
4. Do kontrasygnaty czynnoci, o których mowa w ust. 3,
Skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê.
5. Skarbnik Gminy który odmówi³ kontrasygnaty,ma jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie
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Burmistrza przy równoczesnym powiadomieniu o tym
Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
§ 68
1. Sekretarz Gminy,w imieniu Burmistrza sprawuje nadzór nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki
organizacyjne Urzêdu, w szczególnoci nad terminowym i prawid³owym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Urzêdu i instrukcji
kancelaryjnej.
2. Ponadto Sekretarz Gminy zapewnia merytoryczn¹
i techniczno  organizacyjn¹ obs³ugê sesji Rady Miejskiej i posiedzeñ jej komisji oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Burmistrza.
§ 69
Sekretarz i Skarbnik Gminy uczestnicz¹ w pracach Burmistrza oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach Rady i jej
komisji z g³osem doradczym.
Rozdzia³ IV
Zasady dostêpu i korzystania z dokumentów
§ 70
1. Uprawnionymi do dostêpu do informacji s¹ wszystkie
zainteresowane osoby, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego b¹d faktycznego, chc¹ce uzyskaæ
informacje zwi¹zane z dzia³aniem organów Gminy i komisji Rady.
2. Dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ publicznych organów Gminy oraz komisji Rady s¹ udostêpnione na pisemny wniosek z³o¿ony Burmistrzowi.
3. Odmowa udostêpnienia mo¿e nast¹piæ jedynie na zasadach okrelonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic.
4. Udostêpnienie dokumentów organów Gminy lub komisji Rady z obrad i posiedzeñ winno nast¹piæ:
a) je¿eli dotyczy protoko³ów, niezw³ocznie po ich sporz¹dzeniu i podpisaniu, ale nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia odbycia posiedzenia,
b) je¿eli dotyczy uchwa³, niezw³ocznie po ich podpisaniu i og³oszeniu.
5. Dokumenty organów Gminy i komisji udostêpnione s¹
odpowiednio w Biurze Obs³ugi Rady oraz w Referacie
Organizacyjnym w godzinach pracy Urzêdu Miasta
i Gminy, w obecnoci pracowników tam zatrudnionych.
6. Udostêpnienie dokumentów oznacza, ¿e osoba której
dokumenty udostêpniono ma prawo przegl¹daæ dokument oraz sporz¹dzaæ z niego notatki i odpisy.
Rozdzia³ V
Radni
§ 71
1. Radni s¹ zobowi¹zani do udzia³u w pracach Rady i jej
organów oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zostali wybrani lub desygnowani.
2. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wie¿ z
mieszkañcami i ich organizacjami, przyjmuje postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
3. Radny potwierdza swoj¹ obecnoæ na sesji Rady i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
4. W razie niemo¿noci uczestniczenia w sesji lub posie-

dzeniu komisji radny powinien powiadomiæ(o ile to
mo¿liwe z wyprzedzeniem) o swojej nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady lub odpowiedniej komisji.
5. Radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na zasadach i w wysokoci ustalonych przez Radê.
6. Radny winien byæ przyjmowany przez Burmistrza i pracowników Urzêdu poza kolejnoci¹ przy za³atwianiu
spraw zwi¹zanych z wykonywaniem mandatu.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa Gminy
§ 72
1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu Gminy.
2. Bud¿et Gminy jest planem finansowym obejmuj¹cym
dochody i wydatki Gminy.
3. Bud¿et jest uchwalany przez Radê na rok kalendarzowy zwany dalej rokiem bud¿etowym.
4. Obs³ugê bankow¹ Gminy prowadzi bank wskazany
przez Radê,
§ 73
1. Rada uchwalaj¹c bud¿et okrela rodki do dyspozycji
gminnych jednostek pomocniczych, z podzia³em na
poszczególne jednostki.
2. Jednostki pomocnicze prowadz¹ swoje wydatki w ramach bud¿etu Gminy.
3. O przeznaczeniu przyznanych rodków decyduje organ wykonawczy jednostki pomocniczej po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady So³eckiej  sporz¹dzaj¹c plan
rzeczowo  finansowy.
4. Kopiê planu nale¿y przekazaæ Burmistrzowi. W przypadku nie dostarczenia planu wstrzymuje siê realizacjê wydatków jednostki pomocniczej do czasu dostarczenia planu.
§ 74
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu Gminy, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian
tego bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji Burmistrza.
2. Burmistrz przygotuje i przedstawia Radzie, nie póniej
ni¿ do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c zasady prawa
bud¿etowego oraz ustalenia Rady.Bez zgody Burmistrza
Rada nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu Gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie
znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub
zwiêkszenia dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 75
1. Rada okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej ustalaj¹c w szczególnoci:.
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych Gminy w toku
prac nad projektem bud¿etu Gminy,
2) wymagan¹ przez Radê szczegó³owoæ projektu, z
zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które Burmistrz
powinien przedstawiæ Radzie wraz z projektem
uchwa³y bud¿etowej,

 4851 

Poz. 1863

4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem
bud¿etu Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 79

1. Uchwa³a bud¿etowa powinna byæ uchwalona przed
rozpoczêciem roku bud¿etowego.
2. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez
Radê, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca roku
bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest
projekt bud¿etu przed³o¿ony Radzie.
3. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie, o
którym mowa w ust. 2. Regionalna Izba Obrachunkowa ustala bud¿et Gminy w zakresie obowi¹zkowych
zadañ w³asnych oraz zadañ zleconych najpóniej do
dnia 30 kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia
bud¿etu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w ust. 2.
4. Uchwa³ê bud¿etow¹ Gminy, Burmistrz przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia
jej podjêcia.

1. Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Burmistrz albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca Burmistrza samodzielnie lub wraz z inn¹ upowa¿nion¹
przez Burmistrza osob¹.
2. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do sk³adania owiadczeñ woli,
zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci
Gminy.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstawanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci
potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej.
4. Owiadczenie woli w zakresie nabywania, zbywania
nieruchomoci i wykonywania czynnoci z tym zwi¹zanych (w tym zak³adania i dokonywania wpisów w
ksiêgach wieczystych) oraz w zakresie zarz¹du mieniem
w postêpowaniu przed s¹dami powszechnymi mo¿e
sk³adaæ osoba upowa¿niona na podstawie upowa¿nienia Burmistrza.

§ 77

§ 80

1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu Gminy odpowiada
Burmistrz.
2. Burmistrzowi przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zamian w bud¿ecie Gminy,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu Gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
3. Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê
w dyspozycji Gminy jest jawna. Wymóg jawnoci jest
spe³niony w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielonych z bud¿etu,
4) ujawnienie sprawozdania Burmistrza z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

Gmina nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
gminnych osób prawnych, chyba ¿e przepis ustawy stanowi inaczej.

§ 76

Rozdzia³ VII
Mienie komunalne
§ 78
1. Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe, nabyte przez Gminê lub inne gminne osoby
prawne.
2. Gminnymi osobami prawnymi, oprócz Gminy, s¹ inne
samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym ustawa
przyznaje taki status, a tak¿e te osoby prawne, które
mog¹ byæ tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie
przez Gminê.
3. Gmina jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia komunalnego, nale¿¹cego do innych gminnych osób prawnych.

§ 81
1. Za w³aciwe gospodarowanie mieniem komunalnym
odpowiedzialny jest Burmistrz, a tak¿e kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Zarz¹dzenie mieniem komunalnym i jego ochrona powinny byæ wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.
Rozdzia³ VIII
Jednostki organizacyjne Gminy
§ 82
1. Jednostki organizacyjne Gminy tworzy siê w celu wykonywania zadañ gminy.
2. Jednostki organizacyjne Gminy tworzy, przekszta³ca
i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek, w drodze uchwa³
Rada.
3. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy okrelaj¹ regulaminy organizacyjne, uchwalone na wniosek kierowników tych jednostek przez Burmistrza.
4. Burmistrz prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych Gminy. Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w Urzêdzie.
5. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
6. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dokonuje Burmistrz.
Rozdzia³ IX
Przepisy koñcowe
Zmian statutu dokonuje Rada w trybie w³aciwym do
jego uchwalenia.
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REGULAMIN
RADY MIEJSKIEJ W KÊPICACH
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okrela tryb dzia³ania i organizacjê Rady
Miejskiej w Kêpicach, a w szczególnoci tryb obradowania na sesjach i posiedzeniach oraz podejmowania
uchwa³.
§2
1. Rada jako organ stanowi¹cy i kontrolny dzia³a na sesjach oraz posiedzeniach komisji.
2. Burmistrz i komisje rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady oraz
sk³adaj¹ jej sprawozdania ze swej dzia³alnoci.
Rozdzia³ II
Sesje
Rada obraduje na sesjach.
§3
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
wszystkie sprawy nale¿¹ce do kompetencji okrelone
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak¿e przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada w formie uchwa³ mo¿e wypracowaæ opinie i zajmowaæ stanowisko w innych sprawach.
3. Sesjê zwo³uje siê w miarê potrzeby, co najmniej jednak raz na kwarta³.
4. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady,
Burmistrza, Przewodnicz¹cy Rady jest zobowi¹zany
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od z³o¿enia wniosku.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady do czasu wyboru
Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem
radny.
§4
1. Rada dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby Rada mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie.
§5
1. Przewodnicz¹cy Rady przygotowuje i zwo³uje sesjê
Rady.
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad, a przypadku zwo³ywanej w trybie 3 ust. 4,co najmniej 2 dni
przez terminem rozpoczêcia obrad.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawieraæ:
 miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
 projekt porz¹dku obrad.
4. Materia³y na sesjê w szczególnoci projekty uchwa³
dorêcza siê na 7 dni przez rozpoczêciem sesji, z tym ¿e
materia³y na sesjê, której przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu Gminy oraz rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej
na 14 dni przed jej rozpoczêciem.

§6
1. Projekt porz¹dku obrad, miejsce, termin oraz listê zaproszonych goci ustala Przewodnicz¹cy Rady w porozumieniu Burmistrzem.
2. Przygotowanie materia³ów na sesjê jak równie¿ obs³ugê techniczn¹ zapewnia Burmistrz.
3. W sesjach Rady uczestnicz¹ z g³osem doradczym Sekretarz i Skarbnik Gminy.
4. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.
5. Na zaproszenie Przewodnicz¹cego Rady w sesjach
uczestnicz¹ so³tysi z prawem do otrzymania diety na
zasadach ustalonych przez Radê.
§7
1. Obrady Rady s¹ jawne. Ograniczenie jawnoci mo¿e
wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad sesji mo¿e
byæ obecna publicznoæ zajmuj¹ca wyznaczone dla niej
miejsca.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie jawnej sesji Rady powinno zostaæ podane do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie w siedzibie Gminy oraz
pisemne powiadomienie organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
4. Porz¹dek obrad sesji Rady powinien zostaæ wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub radnego, Rada mo¿e postanowiæ o przeniesieniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
5. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 4, Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿noæ
wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie podejmowanie uchwa³ (brak quorum).
6. W protokole obrad Rady odnotowuje siê przerwanie
obrad, o których mowa w ust. 5, imiona i nazwiska nieobecnych radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
Rozdzia³ III
Tryb obradowania
§8
1. Sesjê Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Otwarcie sesji nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram obrady
sesji Rady Miejskiej w Kêpicach.
3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza w porozumieniu
Burmistrzem nowy termin sesji i zamyka obrady.
§9
1. Rada mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y przy
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady.
2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
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§ 10

1. Rada podejmuje uchwa³y przy obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem:
1) wyboru Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cego Rady  w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady,
2) zmiany i uzupe³nienia porz¹dku obrad  bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady,
3) udzielenia i nieudzielania absolutorium Burmistrzowi  bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady,
4) odwo³ania Burmistrza  na pisemny i uzasadniony
wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady z innych przyczyn ni¿ nieudzielanie absolutorium  wiêkszoci¹
3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu imiennym,
5) przeprowadzenia referendum po nieudzielaniu absolutorium  bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym,
6) uchwa³ w sprawach dotycz¹cych zobowi¹zañ finansowych  bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Rady,
7) przyjêcie statutu zwi¹zku gmin  bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady,
8) w innych przypadkach okrelonych ustawami.
§ 11
1. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum Przewodnicz¹cy Rady:
1) przedstawia projekt porz¹dku obrad, z wnioskiem o
uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, komisja,klub radnych oraz Burmistrz,
2) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad.
2. Rada mo¿e uchwaliæ zmianê lub uzupe³nienie przyjêtego porz¹dku. Wniosek mo¿e byæ z³o¿ony przez Przewodnicz¹cego Rady, komisje lub Burmistrza.
3. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji z wyj¹tkiem zwo³ywanej
w trybie § 3 pkt 4 powinien obejmowaæ:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji wy³o¿onego
do wgl¹du w Biurze Rady,
2) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
3) interpelacje i zapytania radnych,
4) wnioski, owiadczenia radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
6) sprawozdania z pracy Burmistrza w miarê potrzeby.
§ 12
1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do Burmistrza albo komisji Rady, za porednictwem
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Interpelacje sk³ada siê w sprawach istotnych dla wspólnoty samorz¹dowej, dotycz¹cych dzia³alnoci Gminy,
jej organów i jednostek organizacyjnych.
3. Zapytania mog¹ dotyczyæ bie¿¹cych problemów Gminy,w szczególnoci w celu uzyskania informacji o okrelonym stanie faktycznym.
4. Interpelacje i zapytania mog¹ byæ sk³adane na pimie
lub ustnie w czasie obrad sesji lub miêdzy sesjami.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania w zale¿noci od
w³aciwoci udzielaj¹ Przewodnicz¹cy Rady, przewodnicz¹cy komisji, Burmistrz, wyznaczony pracownik
urzêdu lub jednostki podporz¹dkowanej  ustnie na
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sesji Rady lub pisemnie w ci¹gu 14 dni od daty zg³oszenia  o treci udzielonych pisemnych odpowiedzi
informuje siê radnych na najbli¿szej sesji.
6. W przypadku gdy interpelacja, zapytanie nie spe³nia
warunków okrelonych w pkt 2 i 3 Przewodnicz¹cy
Rady postanawia o odebraniu radnemu g³osu.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady zgodnie z porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym punktem.
2. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej chwili
obrad.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e udzielaæ g³osu osobom zaproszonym na sesjê.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzielaæ g³osu innym osobom uczestnicz¹cym w sesji po uprzednim ustaleniu
przedmiotu wyst¹pienia i uzyskaniu zgody Rady.
§ 14
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i zachowaniem nale¿ytego porz¹dku.
2. Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, Przewodnicz¹cy Rady, po zwróceniu uwagi mo¿e odebraæ g³os.
Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Przewodnicz¹cy Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
Burmistrzowi, radcy prawnemu, rzeczoznawcy lub radnemu bêd¹cemu sprawozdawc¹ grupy inicjuj¹cej procedurê uchwa³odawcz¹ w celu wyjanienia w¹tpliwoci w rozwa¿anej sprawie.
3. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w innych przypadkach ni¿ wymienione w ust. 2, w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzenia guorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) przeliczenia g³osów,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) przestrzegania regulaminu obrad.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby Przewodnicz¹cy
mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Burmistrzowi zajêcia stanowiska wobec zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia
i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porz¹dku g³osowania.
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3. G³osowanie jest jawne, chyba, ¿e przepis ustawy stanowi inaczej.
4. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê s³owami: Zamykam sesjê Rady Miejskiej
w Kêpicach.
§ 17
1. Z przebiegu sesji Rady sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê rozpoczêcia i zakoñczenia obrad, imiê i nazwisko prowadz¹cego obrady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³aszanych i uchwalanych wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis prowadz¹cego obrady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez
Radê, protoko³y tajnych g³osowañ, zg³oszone na pimie wnioski i zapytania, usprawiedliwienia radnych
nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one
na rêce Przewodnicz¹cego obrad.
4. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w
siedzibie Rady nie póniej ni¿ 14 dni od dnia jej zakoñczenia.
5. Protokó³ z poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany na
nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u
powinny byæ wnoszone przez radnych nie póniej ni¿
do rozpoczêcia sesji Rady, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.
6. O uwzglêdnieniu uzupe³nieñ i poprawek decyduje Przewodnicz¹cy Rady.
7. Przebieg obrad Rady mo¿e byæ rejestrowany na technicznych urz¹dzeniach rejestruj¹cych foniê.
8. Protokó³ numeruje siê cyframi rzymskimi odpowiadaj¹cymi numeracji sesji w danej kadencji i oznaczeniem
roku kalendarzowego.
Rozdzia³ IV
Tryb g³osowania
§ 18
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy
Rady, a g³osy oblicza Wiceprzewodnicz¹cy lub wyznaczony sporód obecnych na sali radny.
3. Wyniki g³osowania og³asza Przewodnicz¹cy Rady.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
5. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw przy
g³osowaniu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego Rady.
6. W przypadku gdy g³osowanie nie zostanie rozstrzygniête na zasadach okrelonych w ust. 5, g³osowanie powtarza siê.

7. Je¿eli ponownie g³osowanie nie zostanie rozstrzygniête,temat wraca do ponownego rozpatrzenia przez odpowiednie komisje.
§ 19
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartkach opatrzonych pieczêci¹ i podpisem Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej.
2. G³osowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna
wybrana przez Radê sporód radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego sk³adu Przewodnicz¹cego
komisji.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji. Przed przyst¹pieniem do g³osowania Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej objania zasady g³osowania.
4. Z g³osowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u z sesji.
5. Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
6. W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw przy
g³osowaniu zwyk³¹ wiêkszoci¹, g³osowanie powtarza
siê.
7. W przypadku gdy radny obecny na sesji,nie bierze
udzia³u w g³osowaniu fakt ten odnotowuje siê w protokole,a niewykorzystane karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u Komisji Skrutacyjnej.
§ 20
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê,
nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty zostaje wniosek,który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych, wa¿nie oddanych g³osów to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów,bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus 1 wa¿nie oddany, w razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów bezwzglêdn¹
wiêkszoæ g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita
przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
Rozdzia³ V
Uchwa³y Rady
§ 21
1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w
formie uchwa³.
2. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
3. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady
uchwa³y podpisuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady prowadz¹cy sesjê.
§ 22
1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi
numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê
opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.
2. Uchwa³y rejestruje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami z sesji Rady. Rejestr uchwa³
prowadzi i przechowuje wraz z uchwa³ami Burmistrz.

 4855 

Poz. 1863

3. Burmistrz zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie uchwa³ Rady w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
Uchwa³a organu Gminy w sprawie wydania przepisów
porz¹dkowych podlega przekazaniu niezw³ocznie po
jej uchwaleniu.
4. Burmistrz przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
§ 23
1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
1) co najmniej 5 radnych,
2) Przewodnicz¹cy Rady,
3) klub radnych,
4) komisja Rady,
5) Burmistrz.
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje Rady.
3. Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 wymagaj¹ zaopiniowania przez Burmistrza.
4. Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym komisjom i Burmistrzowi.
§ 24
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem
uchwa³y,
4) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci:
 wskazanie potrzeby podjêcia uchwa³y,
 oczekiwane skutki spo³eczne,
 skutki finansowe i ród³a ich pokrycia.
Rozdzia³ VI
Komisje Rady
§ 25
1. Rada w drodze uchwa³y mo¿e powo³aæ sta³e i dorane
komisje do okrelonych zadañ okrelaj¹c przedmiot ich
dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie w ca³ym zakresie swej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy, sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy lub jego zastêpca wybrani i odwo³ywani przez cz³onków komisji.
4. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
tym sk³adzie przedstawia Przewodnicz¹cy Rady na
wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych
lub komisji.
§ 26
1. Do zdañ sta³ych komisji nale¿y:
1) przygotowanie i opiniowanie projektów uchwa³
Rady,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
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3) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem zadañ
i uchwa³ Rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
komisji przez Radê, Burmistrza lub inne komisje.
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radê.
3. Komisja jest zobowi¹zana przedstawiæ Radzie sprawozdanie ze swej dzia³alnoci na ¿¹danie Rady.
§ 27
1. Komisja mo¿e obradowaæ w obecnoci co najmniej
po³owy swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków mog¹
tak¿e uczestniczyæ Przewodnicz¹cy Rady, radni nie
bêd¹cy cz³onkami komisji oraz Burmistrz.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 28
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci;
1) ustala termin i porz¹dek posiedzeñ,
2) zwo³uje posiedzenia komisji,
3) przewodniczy obradom komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub Przewodnicz¹cego Rady w terminie 3
dni od daty wp³yniêcia wniosku.
§ 29
1. Opinie komisji podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu
w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê na
¿¹danie wnioskodawcy w sprawozdaniu komisji, jako
wnioski mniejszoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ Rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca.
§ 30
1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad komisji doranej okrela Rada w uchwale o powo³aniu komisji.
2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust. 1.
§ 31
Komisje dla realizacji zadañ o charakterze kompleksowym, nale¿¹cym do w³aciwoci kilku komisji mog¹ podejmowaæ wspó³pracê, odbywaj¹c w tym celu wspólne
posiedzenia oraz uchwalaæ wspólne wnioski i opinie.
§ 32
Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Komisjê Infrastruktury Spo³ecznej  zajmuj¹c¹ siê sprawami opieki zdrowotnej, sportu i turystyki, rozwoju
urz¹dzeñ rekreacyjnych, szkolnictwa, wychowania m³odzie¿y, funkcjonowaniem placówek kultury,
2) Komisjê Gospodarcz¹  zajmuj¹c¹ siê sprawami finansów, planowania spo³eczno  gospodarczego, zarz¹dem mieniem komunalnym, przestrzeganiem prawa
i ochron¹ przeciwpo¿arow¹,
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3) Komisjê Rolnictwa Budownictwa i Ochrony rodowiska  zajmuj¹c¹ siê sprawami rolnictwa, budownictwa,
realizacji planów zagospodarowania przestrzennego,
ochron¹ rodowiska i zasobów naturalnych,
4) Komisjê Rewizyjn¹, której zakres i formy dzia³ania zawarte s¹ w niniejszym regulaminie.
§ 33
1. Rada kontroluje pracê Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych poprzez Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej mog¹ byæ powo³ani tylko
radni, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania
kontrolne zlecane przez Radê.
5. Uregulowanie ust. 4 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³anych przez Radê.
§ 34
1. Prac¹ Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Rada, wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych
cz³onków Komisji Rewizyjnej w liczbie piêciu. Zastêpcê przewodnicz¹cego komisji oraz sekretarza wybiera
komisja.
3. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radê.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie projekt planu,
o którym mowa w ust. 3 do dnia 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.
5. Za zgod¹ Rady Komisja Rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie przewidzianym
w rocznym planie kontroli.
§ 35
1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji. W przypadku
równej liczby g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Sekretarz komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³,
który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu
komisji.
3. Komisja Rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, za zgod¹ Rady mo¿e powo³ywaæ
rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 36
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza
oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych bior¹c pod uwagê kryteria zgodnoci z prawem,
celowoæ, rzetelnoæ i gospodarnoæ.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na dwa
dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na
pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
3. Cz³onkowie komisji, przed przyst¹pieniem do czynno-

ci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi
kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, do przeprowadzenia kontroli.
§ 37
1. Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego ma³¿onka, krewnych lub powinowatych.
2. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce
wywo³aæ w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
§ 38
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 39
1. Zespó³ kontrolny, w terminie 7 dni od zakoñczenia kontroli, sporz¹dza protokó³ który podpisuj¹ cz³onkowie
zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który
kontroli, mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³
Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Burmistrza wyst¹pienie pokontrolne
zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki,do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne jest obowi¹zany
zawiadomiæ Komisjê Rewizyjn¹ o sposobie realizacji
wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem w ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni
od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego mo¿e odwo³aæ siê do Rady. Rozstrzygniêcie Rady jest ostateczne.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie
z wyników kontroli zleconych przez Radê, wyników
kontroli wykonania bud¿etu Gminy oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na
pó³ roku.
§ 40
Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.

 4857 

Poz. 1863, 1864, 1865
Rozdzia³ VII
Radni
§ 41

1. Radni s¹ zobowi¹zani do udzia³u w pracach Rady i jej
organów oraz innych instytucji samorz¹dowych,do której zostali wybrani lub desygnowani.
2. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z
mieszkañcami i ich organizacjami, przyjmuje postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
3. Radny potwierdza swoj¹ obecnoæ na sesji Rady i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
4. W razie niemo¿noci uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji radny powinien powiadomiæ (o ile mo¿liwe z wyprzedzeniem) o swojej nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady lub odpowiedniej komisji.
5. Radnemu przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na zasadach i w wysokoci ustalonych przez Radê.
§ 42
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 5 radnych.
3. Przynale¿noæ do klubu jest dobrowolna.
§ 43
1. Utworzenie klubów radnych nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu Rady, w ci¹gu 14 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu powinno zawieraæ:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazwê klubu  je¿eli klub j¹ posiada.
3. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu Gminy.
4. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ
sprzeczny ze statutem Gminy.
5. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ Przewodnicz¹cemu Rady regulamin klubów w
terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mog¹:
1) przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich
sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Rady,
2) wyst¹piæ z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y.
7. Posiedzenia klubów odbywaæ mog¹ w pomieszczeniach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy w terminie i miejscu uzgodnionym z Burmistrzem.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 55
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Miejskiej zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7
dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do
rad na obszarze ca³ego kraju.
2. Porz¹dek obrad pierwszej sesji powinien obejmowaæ
nastêpuj¹ce sprawy:
1) z³o¿enie lubowania przez radnych,
2) wybór Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
Rady,
3) informacje o stanie bud¿etu Gminy oraz innych wa¿nych sprawach dla Gminy.
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1864
UCHWA£A Nr VIII/78/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmian do statutu Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kepicach.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 48 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó¿n. zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U.z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kepicach z dnia 29 kwietnia 1996. w § 2 ust. 3
dodaje siê punkt e w brzmieniu:
e. administrowanie i zarz¹dzanie mieniem komunalnym
oraz znajduj¹cym siê w posiadaniu gminy
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

1865
UCHWA£A Nr VIII/69/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu miasta i gminy za rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142 poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art.
136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.) uchwala
siê:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu miasta i gminy za rok 2002, zamykaj¹ce siê kwotami:
w z³
Plan Wykonanie
1. DOCHODY
14.243.896
14.474.429
w tym:
 dotacje na zadania
z zakresu administracji
rz¹dowej zlecone
1.884.512
1.878.084
2. WYDATKI
14.773.896
14.295.396
w tym:
 wydatki zadania
z zakresu administracji
rz¹dowej zlecone
1.884.512
1.878.084
3. WYNIK
 NIEDOBÓR
530.000
 NADWY¯KA

179.033
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§2

§1

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

1. Ustala siê, ¿e do oprocentowania niesp³aconej czêci
ceny przy sprzeda¿y na raty lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miejskiej Starogard Gdañski
 dokonywanej w drodze bezprzetargowej na rzecz ich
najemców  stosuje siê stawki umowne.
2. Stawkê umown¹ oprocentowania rat ustala siê w zale¿noci od czasu trwania sp³aty wg nastêpuj¹cych
zasad:
1) do 1 r. w³¹cznie  30% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
2) powy¿ej 1 r. do 2 lat w³¹cznie  40% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
3) powy¿ej 2 lat do 4 lat w³¹cznie  50% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski,
4) powy¿ej 4 lat do 6 lat w³¹cznie  60% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski,
5) powy¿ej 6 lat do 8 lat w³¹cznie  70% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski,
6) powy¿ej 8 lat do 10 lat w³¹cznie  80% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski.
3. Pierwsza rata za lokal mieszkalny p³atna jest do dnia
zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoæ mieszkania,
a nastêpne raty wraz z odsetkami do 10-go ka¿dego
miesi¹ca w przypadku rat miesiêcznych i do 10-go
miesi¹ca nastêpnego po minionym kwartale w przypadku rat kwartalnych.
4. Od rat, o których mowa w ust. 3, zap³aconych po terminie, pobierane bêd¹ odsetki w wysokoci ustawowej.
5. Niesp³acona czêæ ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego wraz z oprocentowaniem podlega zabezpieczeniu
hipotecznemu, zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami.

1866
UCHWA£A Nr IX/87/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 21 maja 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXVIII/397/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 20 marca 2002 r. w
sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzeda¿y nieruchomoci i bonifikat od pierwszej op³aty i op³at rocznych z
tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 4, 6, 7 i ust. 3 oraz art.
73 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591). Rada miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W paragrafie 1 uchwa³y Nr XXXVIII/397/2002 w pkt 4
dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
 w podpunkcie b) po dwukropku zmienia siê z 80% ceny
na 90% ceny,
 w podpunkcie c) po dwukropku zmienia siê z 80% ceny
na 90% ceny.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

1867

§2
Uchwa³a nie ma zastosowania do ceny kupna udzia³u
w gruncie przynale¿nego do lokalu mieszkalnego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Starogardu Gdañskiego.
§4

UCHWA£A Nr IX/89/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 21 maja 2003 r.

Traci moc Uchwa³a Nr V/59/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie stosowania umownych stawek oprocentowania.

w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania niesp³aconych czêci ceny przy sprzeda¿y lokali
mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miejskiej
Starogard Gdañski sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców

§5

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r.
Nr 46 poz. 543 z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
pón. zm.) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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1868
UCHWA£A Nr IX/70/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powsta³ej ulicy w Pruszczu Gdañskim.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê ni¿ej okrelonej nowo powsta³ej ulicy, po³o¿onej w Pruszczu Gdañskim nastêpuj¹c¹ nazwê: ulicy
³¹cz¹cej ulicê Lotnicz¹ z ulic¹ J. D¹browskiego ozn. jako
dzia³ka Nr 596 nazwê: Genera³a Emila Fieldorfa .
§2
Szczegó³owy przebieg ulicy, o której mowa w § 1, okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

1869
UCHWA£A Nr XII/120/2003
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 24 lipca 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Redy.
Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr
78, poz. 483 zm. w 2001 r.: Dz. U. Nr 28, poz. 319) i art. 18
ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Redy stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr II/12/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Redy (Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego z 3 lutego 2003 r. Nr 17, poz.
182) wprowadza siê zmiany:
1) w § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ustalanie
wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o jego kierunkach dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,,
2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Rada Miejska
wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego i dwóch
wiceprzewodnicz¹cych.,
3) w § 11 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) dokonuje
wyboru Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych
Rady Miejskiej,,
4) § 21 otrzymuje brzmienie: § 21. 1. Prace Rady Miejskiej przygotowuje, zwo³uje i prowadzi Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, a w razie jego nieobecnoci wyzna-

Dziennik Urzêdowy
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czony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego i wyznaczonego Wiceprzewodnicz¹cego pracê Rady organizuje drugi Wiceprzewodnicz¹cy. Gdy na sesji nieobecny jest Przewodnicz¹cy i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych Rada
mo¿e postanowiæ, ¿e tej sesji przewodniczyæ mo¿e do
czasu przybycia Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych radny wybrany w g³osowaniu.
2. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej upowa¿nia jednego
z Wiceprzewodnicz¹cych do jego zastêpstwa na pierwszej sesji po wyborze, a upowa¿nienie to mo¿e zostaæ
zmienione na ka¿dej sesji.,
5) w § 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Uchwa³y rady
Miejskiej w Redzie podejmowane s¹ w g³osowaniu tajnym w sprawie wyboru i odwo³ania Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej.,
6) skrela siê § 69.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
J. Madej

1870
UCHWA£A Nr XII/105/99
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 27 padziernika 1999 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Straszyn dot.
dzia³ki nr 287/12 gm. Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 7, art. 26, 18 ust. 3, w zwi¹zku z art.
18-25, art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, póz. 415 z pón.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie terytorialnym (t.j. w Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
póz. 74, z pón. zm.) Rada Gminy w Pruszcz Gdañskim,
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Straszyn dot. dzia³ki nr 287/12
gm. Pruszcz Gd. Plan ten stanowi jednoczenie zmianê
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gd. zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXX/38/92 z dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 21 póz. 120 z pón. zm.) .
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszarów objêtych planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
KS  tereny urz¹dzeñ komunikacji samochodowej.
W  tereny wód otwartych.
1KWD  tereny poszerzenia drogi wojewódzkiej.
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3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 orientacyjne obszary lokalizacji zabudowy.
§3
Ustalenia planu dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
Fragment terenu wsi Straszyn obejmuj¹cy dzia³kê Nr
287/12 o powierzchni 3,96 ha przeznacza siê w powy¿szym planie na teren urz¹dzeñ komunikacji samochodowej z obiektami towarzysz¹cymi handlowo-us³ugowymi
(sprzeda¿ samochodów i serwis).
KS  teren urz¹dzeñ komunikacji samochodowej z obiektami towarzysz¹cymi handlowo  us³ugowym.
W  teren wód otwartych.
1KWD  teren poszerzenia drogi wojewódzkiej.
W obrêbie w/w terenu przewiduje siê nastêpuj¹ce
obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce:
 budynek biurowo socjalny,
 budynek  salon wystawowy,
 budynek zaplecza technicznego,
 budynek serwisowy.
Uwarunkowania szczegó³owe i regulacje:
 nieprzekraczalna linia zabudowy szerokoci 40,0 m od
krawêdzi drogi krajowej oraz 28,0 m od krawêdzi drogi wojewódzkiej jak na rysunku planu,
 projektowany wjazd na teren dzia³ki z drogi Nr 222
Gdañsk  Starogard oraz projektowane poszerzenie
drogi szerokoci 8 m jak na rysunku planu zachowaæ
naturalne ukszta³towanie terenu,
 place i drogi wy³o¿yæ kostk¹ betonow¹ na szczelnym
pod³o¿u w tym max iloæ miejsc postojowych 50,
 wysokoæ obiektów nie powinna przekraczaæ trzy kondygnacje nie wy¿ej ni¿ 12,5 m nad poziom terenu,
 dachy budynków p³askie pokryte pap¹ kolorow¹ dopuszcza siê dach dwuspadowy na budynku biurowo
socjalnym,
 uci¹¿liwoæ inwestycji winna zamykaæ siê w granicach
dzia³ki.
Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej.
 Kanalizacja sanitarna  odprowadzenie cieków sanitarnych do istniej¹cego kolektora sanitarnego.
 Kanalizacja deszczowa  odprowadzenie wód opadowych z dróg, placów manewrowych i parkingów poprzez istniej¹c¹ sieæ kanalizacji burzowej biegn¹cej
wzd³u¿ drogi Gdañsk  Starogard po podczyszczaniu
w piaskowniku i separatorze do rzeki Raduni (istniej¹ca kanalizacja deszczowa odwadniaj¹ca Obwodnicê
wymaga przebudowy jak na rysunku planu).
 Sieæ CO  ogrzewanie wszystkich obiektów systemem
 pompa cieplna.
 Wodoci¹g  zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego ruroci¹gu biegn¹cego wzd³u¿ drogi Gdañsk  Stargard.
 Sieæ energetyczna  z istniej¹cej stacji transformatorowej.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.

§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pruszcz Gd.,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Pruszcz Gdañski granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gd. zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/38/92 z dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Gd.
Nr 21 póz. 120z pón. zm.) we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1 który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Hofman

1871
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
WCC/1004A/3060/U/OGD/2003/AP
i PCC/995A/3060/U/OGD/2003/AP
W dniu 8 sierpnia 2003 r. Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ cofn¹æ z urzêdu przedsiêbiorcy Przedsiêbiorstwo INSTAL Spó³ka Akcyjna w upad³oci z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Budowlanych 42, koncesjê na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/1004/3060/W/3/2001/BK z dnia
30 sierpnia 2001 r. oraz koncesjê na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/995/3060/W/3/2001/BK z dnia 30
sierpnia 2001 r.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 30 sierpnia 2001 r. Nr WCC/1004/3060/
W/3/2001/BK oraz Nr PCC/995/3060/W/3/2001/BK udzielono przedsiêbiorcy Przedsiêbiorstwo INSTAL Spó³ka
Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku, zwanemu dalej Przedsiêbiorstwem, koncesji na wytwarzanie ciep³a oraz koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do dnia 1
wrzenia 2011 r.
Pismami z dnia 20 marca 2003 r. nr 151/03 oraz z dnia
27 maja 2003 r. nr 182/03 i nr 183/03 Przedsiêbiorstwo
poinformowa³o Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki,
zwanego dalej Prezesem URE, ¿e zaprzesta³o prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep³o. Ponadto z treci przes³anego przez Przed-

 4861 

Poz. 1871, 1872

siêbiorstwo postanowienia S¹du Rejonowego w Gdañsku z dnia 18 lipca 2003 r. sygn. akt XX U 315/03 wynika,
i¿ og³oszono jego upad³oæ.
W dniu 24 lipca 2003 r. Prezes URE wszcz¹³ postêpowanie administracyjne w sprawie cofniêcia z urzêdu koncesji na wytwarzanie ciep³a, udzielonej decyzj¹ z dnia 30
sierpnia 2001 r., Nr WCC/1004/3060/W/3/2001/BK oraz
koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, udzielonej
decyzj¹ z dnia 30 sierpnia 2001 r. Nr PCC/995/3060/W/3/
2001/BK, o czym zawiadomi³ Przedsiêbiorstwo stosownym pismem Nr OGD-6/3060/U/1/2003/AP.
Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 z pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón.
zm.) Prezes URE postanowi³ cofn¹æ z urzêdu koncesje
udzielone decyzjami z dnia 30 sierpnia 2001 r.: Nr WCC/
1004/3060/W/3/2001/BK na wytwarzanie ciep³a oraz
Nr PCC/995/3060/W/3/2001/B na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u
Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

1872
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1085/4365/W/OGD/2003/GL
oraz Nr PCC/1060/4365/W/OGD/2003/GL
W dniu 12 sierpnia 2003 r., na wniosek przedsiêbiorcy
 INSTAL Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku ul. Budowlanych 42, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ udzieliæ wy¿ej wymienionymi decyzjami, kon-
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cesji na wytwarzanie ciep³a oraz koncesji na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
W trakcie postêpowania administracyjnego na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, ¿e
Koncesjonariusz:
1) w dniu 30 sierpnia 2002 r. zosta³ zarejestrowany w prowadzonym przez S¹d Rejonowy w Gdañsku, XII Wydzia³ Gospodarczy, Krajowym Rejestrze S¹dowym pod
Nr 0000128834,
2) spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne(Dz.
U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), zwanej dalej
ustaw¹  Prawo energetyczne, a w szczególnoci
dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci, ma
mo¿liwoci techniczne pozwalaj¹ce na prawid³owe
wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych,
3) nie znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym, ani
w likwidacji.
Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ okolicznoci
okrelone w art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy  Prawo energetyczne.
Okres wa¿noci koncesji zosta³ ustalony na okres 10
lat zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza oraz zgodnie z
art. 36 ustawy  Prawo energetyczne.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u
Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 12 sierpnia 2003 r.
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