DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 15 wrzenia 2003 r.
Nr 107

TREÆ:
Poz.:
UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE:
1917  Nr IV/21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok ...................................................... 4929
1918  Nr IV/25/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Czarna Woda z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych
nale¿noci oraz wskazania organów do tego uprawnionych ................................................................................. 4929

UCHWA£A RADY GMINY SOMONINO:
1919  Nr V/64/03 z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki Nr 470/3 we wsi Somonino .................................................................. 4931

UCHWA£A RADY GMINY W MORZESZCZYNIE:
1920  Nr V/32/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie okrelenia statutu so³ectw Gminy Morzeszczyn .................... 4932

UCHWA£Y RADY GMINY W GARDEI:
1921  Nr VI/34/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmiany statutu gminy Gardeja ............................................... 4955
1922  Nr VII/40/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy
Gardeja za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gardeja z tego tytu³u ........................................ 4957

UCHWA£A RADY GMINY £ÊCZYCE:
1923  Nr IX/38/2003 z dnia 31 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £êczyce dla dzia³ek o nr ew. 414/5, 413/2, 415/1 i 415/2 we wsi £êczyce ............................. 4957

UCHWA£A RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ:
1924  Nr VI/63/03 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IV/37/03 Rady Miejskiej w Krynicy
Morskiej z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Krynica Morska miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych, a tak¿e wprowadzenia czasowego i sta³ego zakazu sprzeda¿y ............................................................................................................................................................................ 4959

UCHWA£A RADY GMINY WEJHEROWO:
1925  Nr XI/87/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Aktu o utworzeniu Samorz¹dowej Instytucji
Kultury  Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Gocicinie ................................... 4960

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 4928 
UCHWA£A RADY MIASTA SOPOTU:

1926  Nr IX/133/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwa³y dot. obowi¹zków i zasad utrzymania
zwierz¹t domowych i gospodarskich na terenie gminy miasta Sopotu ............................................................... 4960

ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE OKRÊGOWEGO INSPEKTORA RYBO£ÓWSTWA MORSKIEGO W S£UPSKU
1927  Nr 3/2003 z dnia 4 wrzenia 2003 r. w sprawie ograniczeñ w wykonywaniu po³owów ryb w celach sportoworekreacyjnych na morskich wodach wewnêtrznych portu Ustka .......................................................................... 4961

DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI:
1928  Nr OGD-820/1305-A/8/2003/IV/KC z dnia 8 wrzenia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a
dla przedsiêbiorstwa Zak³ad Us³ug Komunalnych Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gniewie ....................................... 4961

ANEKSY DO POROZUMIEÑ STAROSTY MALBORSKIEGO:
1929  Nr 4 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie zmiany porozumienia z dnia 12 stycznia 1999 r. zawartego pomiêdzy
Starost¹ Malborskim a Nadleniczym Nadlenictwa Elbl¹g .................................................................................. 4965
1930  Nr 4 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie zmiany porozumienia z dnia 12 stycznia 1999 r. zawartego pomiêdzy
Starost¹ Malborskim a Nadleniczym Nadlenictwa Kwidzyn .............................................................................. 4966

POROZUMIENIE GMINY MIASTA GDAÑSKA:
1931  z dnia 20 kwietnia 2003 r. zawarte pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdañska a Powiatem Kartuskim w sprawie
wyra¿enia zgody na realizacjê przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ Nr 7 w Gdañsku zadania w³asnego Powiatu Kartuskiego w zakresie diagnozowania i orzekania w sprawach dzieci niewidomych i s³abo
widz¹cych oraz dzieci nie s³ysz¹cych i s³abo s³ysz¹cych z terenu Powiatu Kartuskiego ..................................... 4967

ZARZ¥DZENIA WOJEWODY POMORSKIEGO:
1932  Nr 115/03 z dnia 9 wrzenia 2003 r. w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Czarnem
w okrêgu wyborczym Nr 1 ....................................................................................................................................... 4968
1933  Nr 117/03 z dnia 10 wrzenia 2003 r. w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Suchy D¹b
w okrêgu wyborczym Nr 6 ....................................................................................................................................... 4969

 4929 

Poz. 1917, 1918

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1917

§ 10

UCHWALA Nr IV/21/02
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w kwocie 21.000,00 z³.

w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 109, 112, 116, 124, 128
i 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.),
art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2002
(Dz. U. Nr 150, poz. 983 z pón. zm.), art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska (Dz. U.
Nr 62 poz. 627 z pón. zm.) Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na 2003 rok w
wysokoci 4.337.415,00 z³, zgodnie z Za³. Nr 1* do uchwa³y.
§2
Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na 2003 rok w
wysokoci 4.906.752,00 z³, zgodnie z Za³. Nr 2* do uchwa³y, w tym na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej 294.300,00 z³.
§3
Ustala siê przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru na 2003 rok, zgodnie z Za³. Nr 3* do
uchwa³y.
§4
Uchwala siê plan przychodów i wydatków zak³adu
bud¿etowego na 2003 rok, zgodnie z Za³. Nr 4* do Uchwa³y.
§5
Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na
2003 rok, zgodnie z Za³. Nr 5* do uchwa³y.

§ 11
Ustala siê wydatki na realizacjê inwestycji wieloletnich
zgodnie z Za³. Nr 10* do uchwa³y.
§ 12
Ustala siê kwotê dotacji dla instytucji kultury w wys.
39.946,00 z³ z przeznaczeniem na wydatki bie¿¹ce biblioteki.
§ 13
1. Upowa¿nia siê Burmistrza do:
1) dokonywania przeniesieñ planu wydatków pomiêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u,
2) przekazania niektórych uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.
2. Uzyskane przez jednostki bud¿etowe zwroty wydatków
dokonanych w tym samym roku bud¿etowym przyjmowane s¹ na konto wydatków jednostki bud¿etowej
i zmniejszaj¹ wykonanie wydatków w tym roku bud¿etowym. Uzyskane przez jednostki bud¿etowe zwroty
wydatków dokonanych w poprzednich latach bud¿etowych s¹ przyjmowane na konto dochodów jednostki i podlegaj¹ odprowadzeniu na konto bud¿etu gminy.
§ 14
Upowa¿nia siê Burmistrza do zaci¹gania po¿yczek i kredytów w wybranych przez siebie bankach na finansowanie wydatków w ci¹gu roku bud¿etowego do wysokoci
500.000,00 z³ (s³ownie piêæset tysiêcy z³otych).
§ 15
Upowa¿nia siê Burmistrza do lokowania wolnych rodków finansowych w innych bankach w zale¿noci od
zmieniaj¹cych siê warunków.
§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§6

§ 17

Uchwala siê plan przychodów i wydatków rodków
specjalnych i gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z Za³.
Nr 6* do uchwa³y.

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

§7

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek

Uchwala siê prognozê d³ugu publicznego, zgodnie
z Za³. Nr 7* do uchwa³y.
§8
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej, zgodnie
z Za³. Nr 8* do uchwa³y.
§9
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, zgodnie z Za³. Nr 9*
do uchwa³y.

1918
UCHWALA Nr IV/25/02
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Czarna Woda z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz wskazania organów do tego
uprawnionych.
* Za³¹czników Nr 1-10 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1918
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.),
art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), Rada
Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoci Gminy Czarna Woda  jej jednostek bud¿etowych, gospodarstwa pomocniczego i zak³adu bud¿etowego z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych do których nie
stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón.
zm.) oraz udzielania ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a w
szczególnoci odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania wierzytelnoci na raty wobec osób fizycznych, osób
prawnych a tak¿e jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej zwanych dalej d³u¿nikami, a tak¿e okrela organy uprawnione do umarzania
wierzytelnoci i udzielania ulg w ich sp³acie.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) decyzji  nale¿y przez to rozumieæ wyra¿one na pimie
owiadczenie woli Burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej o umorzeniu w ca³oci lub w czêci
wierzytelnoci lub o udzieleniu ulgi,
2) wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noci z
tytu³u sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d oraz nale¿noci z tytu³u czynszu za dzier¿awê, najem nieruchomoci, op³aty sta³ej, a tak¿e innych
nale¿noci Gminy do których nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa,
3) umowie  nale¿y rozumieæ umowê w pojêciu Kodeksu
Cywilnego,
4) osobie fizycznej i osobie prawnej  nale¿y przez to rozumieæ pojêcia okrelone w Kodeksie Cywilnym,
5) kierowniku jednostki organizacyjnej  nale¿y przez to
rozumieæ Burmistrza, kierowników jednostek bud¿etowych, kierownika gospodarstwa pomocniczego i kierownika zak³adu bud¿etowego,
6) d³u¿niku  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê organizacyjn¹, osobê fizyczn¹ i prawn¹, która nie dokona³a
p³atnoci w okrelonym terminie.
§3
1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub w
czêci je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadkach okrelonych
w ust. 1 pkt 1,3,4 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika,
a w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1,2,4 równie¿ z urzêdu.

3. W przypadkach odpowiedzialnoci solidarnej kilku d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas, gdy
uzasadnione okolicznoci maj¹ zastosowanie do
wszystkich d³u¿ników.
§4
1. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie przekracza 3 krotnoci kwoty najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników obowi¹zuj¹cego w dniu 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego wydanie decyzji o umorzeniu, og³aszanego
w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski, organem uprawnionym do umarzania wierzytelnoci jest:
1) Kierownik jednostki organizacyjnej w sytuacjach
okrelonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
2) Burmistrz w sytuacjach okrelonych w § 3 ust. 1
pkt 3.
2. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci przekracza 3 krotnoæ
kwoty najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników obowi¹zuj¹cego w dniu 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego wydanie decyzji o umorzeniu og³aszanego
w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski, organem uprawnionym do umarzania wierzytelnoci okrelonych w § 3 jest Burmistrz.
3. Przez wierzytelnoæ, o której mowa w ust. 1, rozumie
siê nale¿noæ g³ówn¹ wraz z odsetkami i innymi nale¿nociami ubocznymi.
§5
1. Organ w³aciwy do umarzania nale¿noci g³ównej jest
równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych
nale¿noci ubocznych.
2. Umorzenie nale¿noci g³ównej powoduje równie¿ umorzenie odsetek za zw³okê i nale¿noci ubocznych w ca³oci lub w takiej czêci w jakiej zosta³a umorzona nale¿noæ g³ówna.
§6
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika mo¿na
odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci lub roz³o¿yæ p³atnoæ lub czêæ p³atnoci na raty
bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz
uzasadniony interes Gminy, jednak na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
2. Organem uprawnionym do odraczania terminu zap³aty i roz³o¿enia wierzytelnoci na raty jest kierownik jednostki organizacyjnej i Burmistrz wed³ug kryteriów
okrelonych w § 4
§7
1. Umorzenie wierzytelnoci, o której mowa w § 3 oraz
udzielenie ulg w sp³acie nale¿noci, o których mowa
w § 6 nastêpuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno- prawnym na podstawie decyzji,
2) w odniesieniu do wierzytelnoci wynikaj¹cych ze
stosunków cywilno-prawnych na podstawie przepisów prawa cywilnego,
2. Decyzja lub umowa o odroczeniu terminu p³atnoci lub
roz³o¿eniu na raty winna okrelaæ w szczególnoci datê
i oznaczenie stron, kwotê ca³ej wierzytelnoci, kwotê
w stosunku do której odroczono termin p³atnoci, terminy zap³aty ca³ej wierzytelnoci oraz skutki nie wywi¹zania siê z warunków udzielonej ulgi.
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Poz. 1918, 1919

3. Za okres odroczenia terminu p³atnoci lub roz³o¿enia
wierzytelnoci na raty pobiera siê odsetki za zw³okê w
wys. 50% odsetek ustawowych. Je¿eli d³u¿nik nie dokona zap³aty odroczonej wierzytelnoci lub nie zap³aci
którejkolwiek z rat na jakie zosta³a roz³o¿ona wierzytelnoæ  terminem p³atnoci tej raty lub odroczonej p³atnoci jest termin pierwotnie okrelony wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od pierwotnie ustalonego
terminu do dnia zap³aty wierzytelnoci.
§8
1. Kierownik jednoski organizacyjnej bêdzie sk³ada³ Burmistrzowi sprawozdanie dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoci oraz udzielonych ulg o których
mowa w § 6 ust 1 przy kwartalnych sprawozdaniach
finansowych.
2. W przypadku nie przyjêcia sprawozdania przez Burmistrza upowa¿nia siê Burmistrza do wycofania upowa¿nienia dla kierownika jednostki organizacyjnej do czynnoci okrelonych w § 3 ust. 1 i w § 6 ust. 1.
3. Burmistrz bêdzie sk³ada³ Radzie Miejskiej sprawozdanie dotycz¹ce zakresu umorzonych, odroczonych oraz
roz³o¿onych na raty wierzytelnoci przy pó³rocznych
sprawozdaniach finansowych.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§ 10
Traci moc uchwa³a Nr XXXV/280/02 Rady Miejskiej w
Czarnej Wodzie z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Czarna Woda z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych
oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczacy
Rady Miejskiej
J. Bochenek

1919
UCHWA£A Nr V/64/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 24 luty 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 470/3 we wsi Somonino.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, 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, oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 984, Nr 153, poz. 1211 i Nr 214, poz. 1806) Rada
Gminy Somonino uchwala, co nastepuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Somonino, zatwierdzonego uchwala
Nr XVII/54/86 Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z
dnia 24 listopada 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1987 r. Nr 7,
poz. 48, z pón. zm.) wprowadza sie nastepujaca zmiane:
 fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych, obejmuj¹cy dzia³ke
nr 470/3 po³o¿on¹ w Somoninie, o pow. 0,61 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a
nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego. Ustala siê standard akustyczny jak
dla zabudowy mieszkaniowej.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: minimalna wielkoæ dzia³ki 1000 m2,
5 dzia³ek
Wysokoæ zabudowy: do 11 m, 2.5 kondygnacji,
Procent pokrycia zabudow¹: do 20%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu: 6. 0 m od ci¹gu
pieszo-jezdnego KD, 4,0 m od pó³nocno-wschodniej,
pó³nocno-zachodniej, po³udniowo-zachodniej i po³udniowo-wschodniej granicy dzia³ki,
Dachy: dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°.
Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿ oraz elementów ma³ej architektury.
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd ci¹giem pieszo-jezdnym od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 472.
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego.
Odprowadzenie cieków: przy³¹czem do kanalizacji
sanitarnej.
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie.
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a.
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN.
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
60% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi wprowadziæ rz¹d drzew.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
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cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w S³awkach. Na terenie posesji
nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich
jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo osady z separatorów okresowo
winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne
koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Do czasu wybudowania kanalizacji zakaz lokalizacji
us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i produkuj¹cego znaczne iloci cieków.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê.
Stawka procentowa: 15%
Zagro¿enia:
Nie ustala siê.
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w granicach zewnêtrznego obszaru ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji Wojewody
Gdañskiego NrO-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. o
ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Radni.
KD.
Funkcja: przeznacza siê na ci¹g pieszo-jezdny do zespo³u zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zakoñczony pêtelk¹ zawrotow. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 8.0 m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³ce nr 470/3 we
wsi Somonino w gminie Somonino wykonany w skali
1:500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
d) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Zobowi¹zuje siê Wójta 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 Somoninie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.

§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

1920
UCHWA£A Nr V/32/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie okrelenia statutu so³ectw Gminy Morzeszczyn.
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê statuty jednostek pomocniczych Gminy
Morzeszczyn, jako za³¹czniki do Uchwa³y:
 So³ectwo Borkowo  za³¹cznik Nr 1.
 So³ectwo Dzier¿¹¿no  za³¹cznik Nr 2.
 So³ectwo G¹siorki  za³¹cznik Nr 3.
 So³ectwo Gêtomie  za³¹cznik Nr 4.
 So³ectwo Kierwa³d  za³¹cznik Nr 5.
 So³ectwo Królów Las  za³¹cznik Nr 6.
 So³ectwo Lipia Góra  za³¹cznik Nr 7.
 So³ectwo Majewo  za³¹cznik Nr 8.
 So³ectwo Morzeszczyn  za³¹cznik Nr 9.
 So³ectwo Nowa Cerkiew  za³¹cznik Nr 10.
 So³ectwo Rze¿êcin  za³¹cznik Nr 11.
§2
Trac¹ moc Uchwa³y Rady Gminy w Morzeszczynie:
 z dnia 27 listopada 1990 r.
 Nr VI/24/90 w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa
Dzier¿¹¿no,
 Nr VI/25/90 w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa
G¹siorki,
 Nr VI/26/90 w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa
Gêtomie,
 Nr VI/27/90 w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa
Kierwa³d,
 Nr VI/28/90 w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa
Królów Las,
 Nr VI/29/90 w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa
Lipia Góra,
 Nr VI/30/90 w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa
Morzeszczyn,
 Nr VI/31/90 w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa
Nowa Cerkiew
 Nr VI/32/90 w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa
Rze¿ecin,
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 z dnia 27 padziernika 1999 r.:
 Nr IX/50/99 w sprawie zmiany Statutu So³ectwa Lipia Góra,
 Nr IX/52/99 w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa
Majewo,
 Nr IX/53/99 w sprawie zmiany Statutu So³ectwa
Nowa Cerkiew,
 Nr IX/55/99 w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa
Borkowo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. So³tys jest organem wykonawczym.
7. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.
§5

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do og³oszenia tekstów
przyjêtych Statutów w sposób zwyczajowo przyjêty na
tablicach og³oszeñ w so³ectwach, siedzibie Urzêdu Gminy.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so³ectwa i jego mieszkañców,
2) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
3) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego po³o¿onego na terenie so³ectwa,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa,
5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa
w ramach przepisów ustawowych.

§4

§6

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

1. Uchwa³y zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/32/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 27 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BORKOWO
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Borkowo stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców wsi brzmi So³ectwo
Borkowo.
§2
So³ectwo Borkowo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Morzeszczyn.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Borkowo.
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, okrelaj¹c
zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja so³tysa. Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do rad gmin, na
którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
4. Organy So³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdania za swojej dzia³alnoci.
5. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.

§7
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê
warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie obradom,
5) realizowanie uchwa³ organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej,
6) wykonywanie powierzonych zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w
sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy
jak równie¿ wniosków o ulgi z zakresu podatków,
op³at i innych nale¿noci,
8) potwierdzanie wymagalnych przepisem prawa okolicznoci dotycz¹cych mieszkañców wsi,
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb
mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci interwencyjnej w tym zakresie,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) udzia³ w naradach so³tysów i sesjach Rady Gminy,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów (m.in.
w zakresie obronnoci, ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków.
§8
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa, doradztwo i opiniowanie.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych. Zebranie wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu do czynów spo³ecznych.
5. Informacje z dzia³alnoci Rady So³eckiej sk³ada so³tys
na zebraniach wiejskich.
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6. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich i projektów uchwa³
na te zebrania,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3) opracowanie i przedk³adanie na zebraniach wiejskich
projektów planów pracy samorz¹du,
4) przygotowanie projektów uchwa³ w sprawach przeznaczania rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
5) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
6) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
7) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym.
§9
Zebranie wiejskie i Rada So³ecka podejmuj¹ uchwa³y
jawnie i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e statut lub
inne przepisy stanowi¹ inaczej.
§ 10
Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
§ 11
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 12
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 13
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego. Za akceptacj¹ przewodnicz¹cego Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ
prowadzenie zebrania radnemu Gminy.
2. Og³oszenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci mieszkañcom so³ectwa
co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 15
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obec-

noæ co najmniej 5% uprawnionych mieszkañców so³ectwa. stwierdzona list¹ obecnoci.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
§ 16
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 17
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 18
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 10
Wyboru so³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
 utracili zaufanie mieszkañców so³ectwa
 nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków
 naruszaj¹ postanowienie statutu i uchwa³ zebrania
 dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem
kadencji je¿eli nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w
opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê za swoich obowi¹zków lub
dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ o jego odwo³anie.
5. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa. Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
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2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa.
§ 22
W przypadku czasowej niemo¿liwoci pe³nienia funkcji przez so³tysa. Rada So³ecka wybiera ze swego sk³adu
osobê pe³ni¹c¹ czasowo te obowi¹zki.
§ 23
So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, gospodaruje rodkami finansowymi okrelonymi przez Radê Gminy w bud¿ecie gminy do jego
wy³¹cznej dyspozycji.
§ 24
So³ectwo samodzielnie dysponuje przekazanym mieniem poprzez:
 korzystanie z mienia przez mieszkañców so³ectwa,
 za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ bie¿¹c¹.
§ 25
Uchwalenie Statutu i jego zmian dokonuje Rada Gminy.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/32/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 27 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA DZIER¯¥¯NO
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Dzier¿¹¿no stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców wsi brzmi So³ectwo
Dzier¿¹¿no.
§2
So³ectwo Dzier¿¹¿no jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Morzeszczyn.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Dzier¿¹¿no.
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, okrelaj¹c
zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja so³tysa. Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do rad gmin, na
którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
4. Organy So³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdania za swojej dzia³alnoci.

Dziennik Urzêdowy
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5. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
6. So³tys jest organem wykonawczym.
7. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.
§5
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so³ectwa i jego mieszkañców,
2) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
3) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego po³o¿onego na terenie so³ectwa,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa,
5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa
w ramach przepisów ustawowych.
§6
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§7
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê
warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie obradom,
5) realizowanie uchwa³ organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej,
6) wykonywanie powierzonych zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w
sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy
jak równie¿ wniosków o ulgi z zakresu podatków,
op³at i innych nale¿noci,
8) potwierdzanie wymagalnych przepisem prawa okolicznoci dotycz¹cych mieszkañców wsi,
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb
mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci interwencyjnej w tym zakresie,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) udzia³ w naradach so³tysów i sesjach Rady Gminy,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów (m.in.
w zakresie obronnoci, ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków.
§8
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa, doradztwo i opiniowanie.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych. Zebranie wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu do czynów spo³ecznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5. Informacje z dzia³alnoci Rady So³eckiej sk³ada so³tys
na zebraniach wiejskich.
6. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich i projektów uchwa³
na te zebrania,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3) opracowanie i przedk³adanie na zebraniach wiejskich
projektów planów pracy samorz¹du,
4) przygotowanie projektów uchwa³ w sprawach przeznaczania rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
5) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
6) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
7) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym.
§9
Zebranie wiejskie i Rada So³ecka podejmuj¹ uchwa³y
jawnie i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e statut lub
inne przepisy stanowi¹ inaczej.
§ 10
Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
§ 11
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 12
1)
2)
3)

Poz. 1920
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Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
z w³asnej inicjatywy,
z inicjatywy Rady So³eckiej,
na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

kiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 5% uprawnionych mieszkañców so³ectwa. stwierdzona list¹ obecnoci.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
§ 16
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 17
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 18
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 19
Wyboru so³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 20

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego. Za akceptacj¹ przewodnicz¹cego Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ
prowadzenie zebrania radnemu Gminy.
2. Og³oszenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci mieszkañcom so³ectwa
co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
 utracili zaufanie mieszkañców so³ectwa
 nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków
 naruszaj¹ postanowienie statutu i uchwa³ zebrania
 dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem
kadencji je¿eli nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w
opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê za swoich obowi¹zków lub
dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ o jego odwo³anie.
5. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 15

§ 21

4)

§ 13
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 14

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³ec-

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa. Wójt
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Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
§ 22

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
6. So³tys jest organem wykonawczym.
7. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.
§5

So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, gospodaruje rodkami finansowymi okrelonymi przez Radê Gminy w bud¿ecie gminy do jego
wy³¹cznej dyspozycji.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so³ectwa i jego mieszkañców,
2) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
3) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego po³o¿onego na terenie so³ectwa,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa,
5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa
w ramach przepisów ustawowych.

§ 24

§6

So³ectwo samodzielnie dysponuje przekazanym mieniem poprzez:
 korzystanie z mienia przez mieszkañców so³ectwa,
 za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ bie¿¹c¹.

1. Uchwa³y zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.

W przypadku czasowej niemo¿liwoci pe³nienia funkcji przez so³tysa. Rada So³ecka wybiera ze swego sk³adu
osobê pe³ni¹c¹ czasowo te obowi¹zki.
§ 23

§ 25
Uchwalenie Statutu i jego zmian dokonuje Rada Gminy.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr V/32/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 27 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA G¥SIORKI
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa G¹siorki stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców wsi brzmi So³ectwo
G¹siorki.
§2
So³ectwo G¹siorki jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Morzeszczyn.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie G¹siorki.
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, okrelaj¹c
zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja so³tysa. Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do rad gmin, na
którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
4. Organy So³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdania za swojej dzia³alnoci.

§7
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê
warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie obradom,
5) realizowanie uchwa³ organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej,
6) wykonywanie powierzonych zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w
sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy
jak równie¿ wniosków o ulgi z zakresu podatków,
op³at i innych nale¿noci,
8) potwierdzanie wymagalnych przepisem prawa okolicznoci dotycz¹cych mieszkañców wsi,
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb
mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci interwencyjnej w tym zakresie,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) udzia³ w naradach so³tysów i sesjach Rady Gminy,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów (m.in.
w zakresie obronnoci, ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków.
§8
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa, doradztwo i opiniowanie.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych. Zebranie wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu do czynów spo³ecznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1920
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5. Informacje z dzia³alnoci Rady So³eckiej sk³ada so³tys
na zebraniach wiejskich.
6. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich i projektów uchwa³
na te zebrania,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3) opracowanie i przedk³adanie na zebraniach wiejskich
projektów planów pracy samorz¹du,
4) przygotowanie projektów uchwa³ w sprawach przeznaczania rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
5) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
6) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
7) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym.

§ 15
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 5% uprawnionych mieszkañców so³ectwa. stwierdzona list¹ obecnoci.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
§ 16

Zebranie wiejskie i Rada So³ecka podejmuj¹ uchwa³y
jawnie i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e statut lub
inne przepisy stanowi¹ inaczej.

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 10

§ 17

Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.

§9

§ 11
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 12
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 13
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego. Za akceptacj¹ przewodnicz¹cego Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ
prowadzenie zebrania radnemu Gminy.
2. Og³oszenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci mieszkañcom so³ectwa
co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 18
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 19
Wyboru so³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
 utracili zaufanie mieszkañców so³ectwa
 nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków
 naruszaj¹ postanowienie statutu i uchwa³ zebrania
 dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem
kadencji je¿eli nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w
opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê za swoich obowi¹zków lub
dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ o jego odwo³anie.
5. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
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§ 21

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa. Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.

4. Organy So³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdania za swojej dzia³alnoci.
5. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
6. So³tys jest organem wykonawczym.
7. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.

§ 22

§5

W przypadku czasowej niemo¿liwoci pe³nienia funkcji przez so³tysa. Rada So³ecka wybiera ze swego sk³adu
osobê pe³ni¹c¹ czasowo te obowi¹zki.
§ 23
So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, gospodaruje rodkami finansowymi okrelonymi przez Radê Gminy w bud¿ecie gminy do jego
wy³¹cznej dyspozycji.
§ 24
So³ectwo samodzielnie dysponuje przekazanym mieniem poprzez:
 korzystanie z mienia przez mieszkañców so³ectwa,
 za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ bie¿¹c¹.
§ 25
Uchwalenie Statutu i jego zmian dokonuje Rada Gminy.
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr V/32/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 27 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA GÊTOMIE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Gêtomie stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców wsi brzmi So³ectwo
Gêtomie.
§2
So³ectwo Gêtomie jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Morzeszczyn.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Gêtomie.
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, okrelaj¹c
zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja so³tysa. Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do rad gmin, na
którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so³ectwa i jego mieszkañców,
2) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
3) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego po³o¿onego na terenie so³ectwa,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa,
5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa
w ramach przepisów ustawowych.
§6
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§7
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê
warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie obradom,
5) realizowanie uchwa³ organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej,
6) wykonywanie powierzonych zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w
sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy
jak równie¿ wniosków o ulgi z zakresu podatków,
op³at i innych nale¿noci,
8) potwierdzanie wymagalnych przepisem prawa okolicznoci dotycz¹cych mieszkañców wsi,
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb
mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci interwencyjnej w tym zakresie,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) udzia³ w naradach so³tysów i sesjach Rady Gminy,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów (m.in.
w zakresie obronnoci, ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków.
§8
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa, doradztwo i opiniowanie.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
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4. Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych. Zebranie wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu do czynów spo³ecznych.
5. Informacje z dzia³alnoci Rady So³eckiej sk³ada so³tys
na zebraniach wiejskich.
6. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich i projektów uchwa³
na te zebrania,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3) opracowanie i przedk³adanie na zebraniach wiejskich
projektów planów pracy samorz¹du,
4) przygotowanie projektów uchwa³ w sprawach przeznaczania rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
5) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
6) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
7) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym.
§9
Zebranie wiejskie i Rada So³ecka podejmuj¹ uchwa³y
jawnie i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e statut lub
inne przepisy stanowi¹ inaczej.
§ 10
Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
§ 11
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 12
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 13
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego. Za akceptacj¹ przewodnicz¹cego Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ
prowadzenie zebrania radnemu Gminy.
2. Og³oszenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskie-

go podaje siê do wiadomoci mieszkañcom so³ectwa
co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 15
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 5% uprawnionych mieszkañców so³ectwa. stwierdzona list¹ obecnoci.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
§ 16
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 17
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 18
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 19
Wyboru so³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
 utracili zaufanie mieszkañców so³ectwa
 nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków
 naruszaj¹ postanowienie statutu i uchwa³ zebrania
 dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem
kadencji je¿eli nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w
opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê za swoich obowi¹zków lub
dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ o jego odwo³anie.
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5. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa. Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.

4.
5.
6.
7.

Dziennik Urzêdowy
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sze zebranie wiejskie po wyborach do rad gmin, na
którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
Organy So³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdania za swojej dzia³alnoci.
Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
So³tys jest organem wykonawczym.
Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.

§ 22

§5

W przypadku czasowej niemo¿liwoci pe³nienia funkcji przez so³tysa. Rada So³ecka wybiera ze swego sk³adu
osobê pe³ni¹c¹ czasowo te obowi¹zki.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so³ectwa i jego mieszkañców,
2) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
3) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego po³o¿onego na terenie so³ectwa,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa,
5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa
w ramach przepisów ustawowych.

§ 23
So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, gospodaruje rodkami finansowymi okrelonymi przez Radê Gminy w bud¿ecie gminy do jego
wy³¹cznej dyspozycji.
§ 24

§6

So³ectwo samodzielnie dysponuje przekazanym mieniem poprzez:
 korzystanie z mienia przez mieszkañców so³ectwa,
 za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ bie¿¹c¹.

1. Uchwa³y zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.

§ 25

§7

Uchwalenie Statutu i jego zmian dokonuje Rada Gminy.
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr V/32/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 27 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KIERWA£D
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Kierwa³d stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców wsi brzmi So³ectwo
Kierwa³d.
§2
So³ectwo Kierwa³d jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Morzeszczyn.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Kierwa³d.
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, okrelaj¹c
zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja so³tysa. Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. Pierw-

Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê
warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie obradom,
5) realizowanie uchwa³ organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej,
6) wykonywanie powierzonych zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w
sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy
jak równie¿ wniosków o ulgi z zakresu podatków,
op³at i innych nale¿noci,
8) potwierdzanie wymagalnych przepisem prawa okolicznoci dotycz¹cych mieszkañców wsi,
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb
mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci interwencyjnej w tym zakresie,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) udzia³ w naradach so³tysów i sesjach Rady Gminy,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów (m.in.
w zakresie obronnoci, ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków.
§8
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa, doradztwo i opiniowanie.
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3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych. Zebranie wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu do czynów spo³ecznych.
5. Informacje z dzia³alnoci Rady So³eckiej sk³ada so³tys
na zebraniach wiejskich.
6. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich i projektów uchwa³
na te zebrania,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3) opracowanie i przedk³adanie na zebraniach wiejskich
projektów planów pracy samorz¹du,
4) przygotowanie projektów uchwa³ w sprawach przeznaczania rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
5) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
6) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
7) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym.
§9
Zebranie wiejskie i Rada So³ecka podejmuj¹ uchwa³y
jawnie i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e statut lub
inne przepisy stanowi¹ inaczej.
§ 10
Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
§ 11
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 12
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 13
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego. Za akceptacj¹ przewodnicz¹cego Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ
prowadzenie zebrania radnemu Gminy.

2. Og³oszenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci mieszkañcom so³ectwa
co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 15
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 5% uprawnionych mieszkañców so³ectwa. stwierdzona list¹ obecnoci.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
§ 16
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 17
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 18
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 19
Wyboru so³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
 utracili zaufanie mieszkañców so³ectwa
 nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków
 naruszaj¹ postanowienie statutu i uchwa³ zebrania
 dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem
kadencji je¿eli nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w
opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê za swoich obowi¹zków lub
dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ o jego odwo³anie.
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5. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa. Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
§ 22
W przypadku czasowej niemo¿liwoci pe³nienia funkcji przez so³tysa. Rada So³ecka wybiera ze swego sk³adu
osobê pe³ni¹c¹ czasowo te obowi¹zki.
§ 23
So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, gospodaruje rodkami finansowymi okrelonymi przez Radê Gminy w bud¿ecie gminy do jego
wy³¹cznej dyspozycji.
§ 24
So³ectwo samodzielnie dysponuje przekazanym mieniem poprzez:
 korzystanie z mienia przez mieszkañców so³ectwa,
 za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ bie¿¹c¹.
§ 25
Uchwalenie Statutu i jego zmian dokonuje Rada Gminy.
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr V/32/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 27 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KRÓLÓW LAS
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Królów Las stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców wsi brzmi So³ectwo
Królów Las.
§2
So³ectwo Królów Las jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Morzeszczyn.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Królów Las
i Bielsk.
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, okrelaj¹c
zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja so³tysa. Rady So³eckiej i innych organów

4.
5.
6.
7.
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powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do rad gmin, na
którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
Organy So³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdania za swojej dzia³alnoci.
Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
So³tys jest organem wykonawczym.
Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.
§5

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so³ectwa i jego mieszkañców,
2) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
3) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego po³o¿onego na terenie so³ectwa,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa,
5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa
w ramach przepisów ustawowych.
§6
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§7
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê
warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie obradom,
5) realizowanie uchwa³ organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej,
6) wykonywanie powierzonych zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w
sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy
jak równie¿ wniosków o ulgi z zakresu podatków,
op³at i innych nale¿noci,
8) potwierdzanie wymagalnych przepisem prawa okolicznoci dotycz¹cych mieszkañców wsi,
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb
mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci interwencyjnej w tym zakresie,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) udzia³ w naradach so³tysów i sesjach Rady Gminy,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów (m.in.
w zakresie obronnoci, ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków.
§8
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
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2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa, doradztwo i opiniowanie.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych. Zebranie wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu do czynów spo³ecznych.
5. Informacje z dzia³alnoci Rady So³eckiej sk³ada so³tys
na zebraniach wiejskich.
6. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich i projektów uchwa³
na te zebrania,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3) opracowanie i przedk³adanie na zebraniach wiejskich
projektów planów pracy samorz¹du,
4) przygotowanie projektów uchwa³ w sprawach przeznaczania rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
5) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
6) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
7) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym.
§9
Zebranie wiejskie i Rada So³ecka podejmuj¹ uchwa³y
jawnie i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e statut lub
inne przepisy stanowi¹ inaczej.
§ 10
Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
§ 11
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 12
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 13
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego. Za akceptacj¹ przewodni-

cz¹cego Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ
prowadzenie zebrania radnemu Gminy.
2. Og³oszenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci mieszkañcom so³ectwa
co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 15
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 5% uprawnionych mieszkañców so³ectwa. stwierdzona list¹ obecnoci.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
§ 16
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 17
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 18
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 19
Wyboru so³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
 utracili zaufanie mieszkañców so³ectwa
 nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków
 naruszaj¹ postanowienie statutu i uchwa³ zebrania
 dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem
kadencji je¿eli nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w
opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê za swoich obowi¹zków lub
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dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ o jego odwo³anie.
5. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
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1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa. Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.

3. Kadencja so³tysa. Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do rad gmin, na
którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
4. Organy So³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdania za swojej dzia³alnoci.
5. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
6. So³tys jest organem wykonawczym.
7. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.

§ 22

§5

W przypadku czasowej niemo¿liwoci pe³nienia funkcji przez so³tysa. Rada So³ecka wybiera ze swego sk³adu
osobê pe³ni¹c¹ czasowo te obowi¹zki.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so³ectwa i jego mieszkañców,
2) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
3) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego po³o¿onego na terenie so³ectwa,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa,
5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa
w ramach przepisów ustawowych.

§ 21

§ 23
So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, gospodaruje rodkami finansowymi okrelonymi przez Radê Gminy w bud¿ecie gminy do jego
wy³¹cznej dyspozycji.
§ 24
So³ectwo samodzielnie dysponuje przekazanym mieniem poprzez:
 korzystanie z mienia przez mieszkañców so³ectwa,
 za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ bie¿¹c¹.
§ 25
Uchwalenie Statutu i jego zmian dokonuje Rada Gminy.
Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr V/32/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 27 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA LIPIA GÓRA
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Lipia Góra stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców wsi brzmi So³ectwo
Lipia Góra.
§2
So³ectwo Lipia Góra jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Morzeszczyn.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Lipia Góra.
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, okrelaj¹c
zakres ich dzia³ania.

§6
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§7
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê
warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie obradom,
5) realizowanie uchwa³ organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej,
6) wykonywanie powierzonych zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w
sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy
jak równie¿ wniosków o ulgi z zakresu podatków,
op³at i innych nale¿noci,
8) potwierdzanie wymagalnych przepisem prawa okolicznoci dotycz¹cych mieszkañców wsi,
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb
mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci interwencyjnej w tym zakresie,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) udzia³ w naradach so³tysów i sesjach Rady Gminy,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów (m.in.
w zakresie obronnoci, ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków.
§8
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
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2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa, doradztwo i opiniowanie.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych. Zebranie wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu do czynów spo³ecznych.
5. Informacje z dzia³alnoci Rady So³eckiej sk³ada so³tys
na zebraniach wiejskich.
6. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich i projektów uchwa³
na te zebrania,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3) opracowanie i przedk³adanie na zebraniach wiejskich
projektów planów pracy samorz¹du,
4) przygotowanie projektów uchwa³ w sprawach przeznaczania rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
5) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
6) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
7) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym.
§9
Zebranie wiejskie i Rada So³ecka podejmuj¹ uchwa³y
jawnie i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e statut lub
inne przepisy stanowi¹ inaczej.
§ 10
Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
§ 11
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 12
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 13
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego. Za akceptacj¹ przewodni-

cz¹cego Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ
prowadzenie zebrania radnemu Gminy.
2. Og³oszenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci mieszkañcom so³ectwa
co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 15
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 5% uprawnionych mieszkañców so³ectwa. stwierdzona list¹ obecnoci.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
§ 16
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 17
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 18
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 19
Wyboru so³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
 utracili zaufanie mieszkañców so³ectwa
 nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków
 naruszaj¹ postanowienie statutu i uchwa³ zebrania
 dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem
kadencji je¿eli nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w
opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê za swoich obowi¹zków lub
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dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ o jego odwo³anie.
5. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa. Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
§ 22
W przypadku czasowej niemo¿liwoci pe³nienia funkcji przez so³tysa. Rada So³ecka wybiera ze swego sk³adu
osobê pe³ni¹c¹ czasowo te obowi¹zki.
§ 23
So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, gospodaruje rodkami finansowymi okrelonymi przez Radê Gminy w bud¿ecie gminy do jego
wy³¹cznej dyspozycji.
§ 24
So³ectwo samodzielnie dysponuje przekazanym mieniem poprzez:
 korzystanie z mienia przez mieszkañców so³ectwa,
 za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ bie¿¹c¹.
§ 25
Uchwalenie Statutu i jego zmian dokonuje Rada Gminy.
Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr V/32/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 27 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA MAJEWO
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Majewo stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców wsi brzmi So³ectwo
Majewo.
§2
So³ectwo Majewo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Morzeszczyn.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Majewo.
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, okrelaj¹c
zakres ich dzia³ania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Kadencja so³tysa. Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do rad gmin, na
którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
4. Organy So³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdania za swojej dzia³alnoci.
5. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
6. So³tys jest organem wykonawczym.
7. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.
§5
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so³ectwa i jego mieszkañców,
2) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
3) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego po³o¿onego na terenie so³ectwa,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa,
5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa
w ramach przepisów ustawowych.
§6
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§7
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê
warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie obradom,
5) realizowanie uchwa³ organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej,
6) wykonywanie powierzonych zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w
sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy
jak równie¿ wniosków o ulgi z zakresu podatków,
op³at i innych nale¿noci,
8) potwierdzanie wymagalnych przepisem prawa okolicznoci dotycz¹cych mieszkañców wsi,
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb
mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci interwencyjnej w tym zakresie,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) udzia³ w naradach so³tysów i sesjach Rady Gminy,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów (m.in.
w zakresie obronnoci, ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków.
§8
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa, doradztwo i opiniowanie.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych. Zebranie wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu do czynów spo³ecznych.
5. Informacje z dzia³alnoci Rady So³eckiej sk³ada so³tys
na zebraniach wiejskich.
6. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich i projektów uchwa³
na te zebrania,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3) opracowanie i przedk³adanie na zebraniach wiejskich
projektów planów pracy samorz¹du,
4) przygotowanie projektów uchwa³ w sprawach przeznaczania rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
5) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
6) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
7) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym.
§9
Zebranie wiejskie i Rada So³ecka podejmuj¹ uchwa³y
jawnie i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e statut lub
inne przepisy stanowi¹ inaczej.
§ 10
Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
§ 11
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 12
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 13
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego. Za akceptacj¹ przewodni-

cz¹cego Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ
prowadzenie zebrania radnemu Gminy.
2. Og³oszenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci mieszkañcom so³ectwa
co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 15
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 5% uprawnionych mieszkañców so³ectwa. stwierdzona list¹ obecnoci.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
§ 16
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 17
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 18
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 19
Wyboru so³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
 utracili zaufanie mieszkañców so³ectwa
 nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków
 naruszaj¹ postanowienie statutu i uchwa³ zebrania
 dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem
kadencji je¿eli nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w
opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê za swoich obowi¹zków lub
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dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ o jego odwo³anie.
5. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa. Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.

3. Kadencja so³tysa. Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do rad gmin, na
którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
4. Organy So³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdania za swojej dzia³alnoci.
5. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
6. So³tys jest organem wykonawczym.
7. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.

§ 22

§5

W przypadku czasowej niemo¿liwoci pe³nienia funkcji przez so³tysa. Rada So³ecka wybiera ze swego sk³adu
osobê pe³ni¹c¹ czasowo te obowi¹zki.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so³ectwa i jego mieszkañców,
2) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
3) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego po³o¿onego na terenie so³ectwa,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa,
5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa
w ramach przepisów ustawowych.

§ 21

§ 23
So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, gospodaruje rodkami finansowymi okrelonymi przez Radê Gminy w bud¿ecie gminy do jego
wy³¹cznej dyspozycji.
§ 24
So³ectwo samodzielnie dysponuje przekazanym mieniem poprzez:
 korzystanie z mienia przez mieszkañców so³ectwa,
 za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ bie¿¹c¹.
§ 25
Uchwalenie Statutu i jego zmian dokonuje Rada Gminy.
a³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr V/32/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 27 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA MORZESZCZYN
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Morzeszczyn stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców wsi brzmi So³ectwo
Morzeszczyn.
§2
So³ectwo Morzeszczyn jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Morzeszczyn.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Morzeszczyn.
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, okrelaj¹c
zakres ich dzia³ania.

§6
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§7
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê
warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie obradom,
5) realizowanie uchwa³ organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej,
6) wykonywanie powierzonych zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w
sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy
jak równie¿ wniosków o ulgi z zakresu podatków,
op³at i innych nale¿noci,
8) potwierdzanie wymagalnych przepisem prawa okolicznoci dotycz¹cych mieszkañców wsi,
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb
mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci interwencyjnej w tym zakresie,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) udzia³ w naradach so³tysów i sesjach Rady Gminy,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów (m.in.
w zakresie obronnoci, ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków.
§8
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.

Dziennik Urzêdowy
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2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa, doradztwo i opiniowanie.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych. Zebranie wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu do czynów spo³ecznych.
5. Informacje z dzia³alnoci Rady So³eckiej sk³ada so³tys
na zebraniach wiejskich.
6. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich i projektów uchwa³
na te zebrania,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3) opracowanie i przedk³adanie na zebraniach wiejskich
projektów planów pracy samorz¹du,
4) przygotowanie projektów uchwa³ w sprawach przeznaczania rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
5) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
6) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
7) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym.
§ 10
Zebranie wiejskie i Rada So³ecka podejmuj¹ uchwa³y
jawnie i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e statut lub
inne przepisy stanowi¹ inaczej.
§ 11
Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
§ 12
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 15
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego. Za akceptacj¹ przewodni-

cz¹cego Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ
prowadzenie zebrania radnemu Gminy.
2. Og³oszenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci mieszkañcom so³ectwa
co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 16
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 5% uprawnionych mieszkañców so³ectwa. stwierdzona list¹ obecnoci.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
§ 17
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 18
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 19
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
Wyboru so³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
 utracili zaufanie mieszkañców so³ectwa
 nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków
 naruszaj¹ postanowienie statutu i uchwa³ zebrania
 dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem
kadencji je¿eli nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w
opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê za swoich obowi¹zków lub
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dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ o jego odwo³anie.
5. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa. Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
§ 23
W przypadku czasowej niemo¿liwoci pe³nienia funkcji przez so³tysa. Rada So³ecka wybiera ze swego sk³adu
osobê pe³ni¹c¹ czasowo te obowi¹zki.
§ 24
So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, gospodaruje rodkami finansowymi okrelonymi przez Radê Gminy w bud¿ecie gminy do jego
wy³¹cznej dyspozycji.
§ 25

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Kadencja so³tysa. Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do rad gmin, na
którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
4. Organy So³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdania za swojej dzia³alnoci.
5. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
6. So³tys jest organem wykonawczym.
7. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.
§5
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so³ectwa i jego mieszkañców,
2) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
3) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego po³o¿onego na terenie so³ectwa,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa,
5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa
w ramach przepisów ustawowych.
§6

So³ectwo samodzielnie dysponuje przekazanym mieniem poprzez:
 korzystanie z mienia przez mieszkañców so³ectwa,
 za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ bie¿¹c¹.

1. Uchwa³y zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.

§ 26

§7

Uchwalenie Statutu i jego zmian dokonuje Rada Gminy.

Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê
warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie obradom,
5) realizowanie uchwa³ organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej,
6) wykonywanie powierzonych zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w
sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy
jak równie¿ wniosków o ulgi z zakresu podatków,
op³at i innych nale¿noci,
8) potwierdzanie wymagalnych przepisem prawa okolicznoci dotycz¹cych mieszkañców wsi,
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb
mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci interwencyjnej w tym zakresie,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) udzia³ w naradach so³tysów i sesjach Rady Gminy,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów (m.in.
w zakresie obronnoci, ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków.

Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr V/32/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 27 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA NOWA CERKIEW
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Nowa Cerkiew stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców wsi brzmi So³ectwo
Nowa Cerkiew.
§2
So³ectwo Nowa Cerkiew jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Morzeszczyn.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Nowa Cerkiew,
Olsze i Brzeno.
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, okrelaj¹c
zakres ich dzia³ania.

§8
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
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2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa, doradztwo i opiniowanie.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych. Zebranie wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu do czynów spo³ecznych.
5. Informacje z dzia³alnoci Rady So³eckiej sk³ada so³tys
na zebraniach wiejskich.
6. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich i projektów uchwa³
na te zebrania,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3) opracowanie i przedk³adanie na zebraniach wiejskich
projektów planów pracy samorz¹du,
4) przygotowanie projektów uchwa³ w sprawach przeznaczania rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
5) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
6) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
7) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym.
§9
Zebranie wiejskie i Rada So³ecka podejmuj¹ uchwa³y
jawnie i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e statut lub
inne przepisy stanowi¹ inaczej.
§ 10
Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
§ 11
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 12
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 13
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego. Za akceptacj¹ przewodni-

cz¹cego Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ
prowadzenie zebrania radnemu Gminy.
2. Og³oszenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci mieszkañcom so³ectwa
co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 15
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 5% uprawnionych mieszkañców so³ectwa. stwierdzona list¹ obecnoci.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
§ 16
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 17
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 18
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 19
Wyboru so³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
 utracili zaufanie mieszkañców so³ectwa
 nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków
 naruszaj¹ postanowienie statutu i uchwa³ zebrania
 dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem
kadencji je¿eli nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w
opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê za swoich obowi¹zków lub
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dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ o jego odwo³anie.
5. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa. Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.

3. Kadencja so³tysa. Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do rad gmin, na
którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
4. Organy So³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdania za swojej dzia³alnoci.
5. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
6. So³tys jest organem wykonawczym.
7. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ so³tysa.

§ 22

§5

W przypadku czasowej niemo¿liwoci pe³nienia funkcji przez so³tysa. Rada So³ecka wybiera ze swego sk³adu
osobê pe³ni¹c¹ czasowo te obowi¹zki.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so³ectwa i jego mieszkañców,
2) wybieranie i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej,
3) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego po³o¿onego na terenie so³ectwa,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji So³ectwa,
5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa
w ramach przepisów ustawowych.

§ 21

§ 23
So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, gospodaruje rodkami finansowymi okrelonymi przez Radê Gminy w bud¿ecie gminy do jego
wy³¹cznej dyspozycji.
§ 24
So³ectwo samodzielnie dysponuje przekazanym mieniem poprzez:
 korzystanie z mienia przez mieszkañców so³ectwa,
 za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ bie¿¹c¹.
§ 25
Uchwalenie Statutu i jego zmian dokonuje Rada Gminy.
Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr V/32/2003
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 27 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA RZE¯ÊCIN
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Rze¿êcin stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców wsi brzmi So³ectwo
Rze¿êcin.
§2
So³ectwo Rze¿êcin jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Morzeszczyn.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Rze¿êcin.
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, okrelaj¹c
zakres ich dzia³ania.

§6
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§7
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê
warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie obradom,
5) realizowanie uchwa³ organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej,
6) wykonywanie powierzonych zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w
sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy
jak równie¿ wniosków o ulgi z zakresu podatków,
op³at i innych nale¿noci,
8) potwierdzanie wymagalnych przepisem prawa okolicznoci dotycz¹cych mieszkañców wsi,
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb
mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci interwencyjnej w tym zakresie,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) udzia³ w naradach so³tysów i sesjach Rady Gminy,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów (m.in.
w zakresie obronnoci, ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków.
§8
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys trwale wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
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2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa, doradztwo i opiniowanie.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do czynów spo³ecznych. Zebranie wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu do czynów spo³ecznych.
5. Informacje z dzia³alnoci Rady So³eckiej sk³ada so³tys
na zebraniach wiejskich.
6. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich i projektów uchwa³
na te zebrania,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3) opracowanie i przedk³adanie na zebraniach wiejskich
projektów planów pracy samorz¹du,
4) przygotowanie projektów uchwa³ w sprawach przeznaczania rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
5) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
6) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
7) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym.
§9
Zebranie wiejskie i Rada So³ecka podejmuj¹ uchwa³y
jawnie i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e statut lub
inne przepisy stanowi¹ inaczej.
§ 10
Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
§ 11
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 12
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 13
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego. Za akceptacj¹ przewodni-

cz¹cego Rady Gminy, Wójt Gminy mo¿e powierzyæ
prowadzenie zebrania radnemu Gminy.
2. Og³oszenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wiejskiego podaje siê do wiadomoci mieszkañcom so³ectwa
co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 15
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 5% uprawnionych mieszkañców so³ectwa. stwierdzona list¹ obecnoci.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym
terminie mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na
liczbê obecnych na zebraniu.
§ 16
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 17
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 18
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 19
Wyboru so³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
 utracili zaufanie mieszkañców so³ectwa
 nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków
 naruszaj¹ postanowienie statutu i uchwa³ zebrania
 dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa przed up³ywem
kadencji je¿eli nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w
opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.
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4. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê za swoich obowi¹zków lub
dopuci³ siê przestêpstwa i wyst¹piæ o jego odwo³anie.
5. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa. Wójt
Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
§ 22
W przypadku czasowej niemo¿liwoci pe³nienia funkcji przez so³tysa. Rada So³ecka wybiera ze swego sk³adu
osobê pe³ni¹c¹ czasowo te obowi¹zki.
§ 23
So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, gospodaruje rodkami finansowymi okrelonymi przez Radê Gminy w bud¿ecie gminy do jego
wy³¹cznej dyspozycji.
§ 24
So³ectwo samodzielnie dysponuje przekazanym mieniem poprzez:
 korzystanie z mienia przez mieszkañców so³ectwa,
 za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ bie¿¹c¹.
§ 25
Uchwalenie Statutu i jego zmian dokonuje Rada Gminy.

1921
UCHWA£A Nr VI/34/2003
Rady Gminy w Gardei
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie zmiany statutu gminy Gardeja.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18 a ust. 5, art. 22
oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Do treci statutu gminy Gardeja uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXXIX/271/2002 Rady Gminy w Gardei z dnia 9 padziernika 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy
Gardeja (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 95, poz. 2530 z dnia
17 grudnia 2002 r.) dodaje siê nowy za³¹cznik Nr 3 w
brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/34/2003
Rady Gminy w Gardei
z dnia 26 marca 2003 r.
REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W GARDEI
§1
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
a) legalnoci,
b) gospodarnoci,
c) rzetelnoci,
d) celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada gospodarkê finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu
Gminy oraz realizacjê uchwa³ Rady Gminy.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenia Rady w zakresie i w formach wskazanych
w uchwa³ach Rady.
§2
Komisja dzia³a na podstawie ustawy o samorz¹dzie
gminnym, statutu gminy Gardeja oraz niniejszego regulaminu.
§3
Komisja podlega wy³¹cznie Radzie Gminy.
§4
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³alnoci tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienie 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.
§5
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§6
1. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
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2. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1 wykonywane
s¹ niezw³ocznie.
3. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym wypadku podjêcia takiej decyzji
przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§7
1. Do kierowania prac¹ komisji, cz³onkowie komisji wybieraj¹ przewodni-cz¹cego i jego zastêpcê.
2. Przewodnicz¹cy komisji:
1) organizuje pracê komisji,
2) zwo³uje posiedzenia i kieruje obradami komisji,
3) sk³ada radzie sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
§8
Cz³onkowie komisji zobowi¹zani s¹ do:
1) przestrzegania regulaminu komisji,
2) aktywnego uczestnictwa w pracach komisji.
§9
1. Posiedzenia komisji zwo³ywane s¹ przez przewodnicz¹cego komisji i przewodnicz¹cego rady w miarê
potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na 2 miesi¹ce.
2. Przewodnicz¹cy komisji zobowi¹zany jest zwo³aæ komisjê na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej
2 cz³onków komisji.
3. W posiedzeniach komisji mog¹ braæ udzia³ radni, inne
osoby nie bêd¹ce cz³onkami komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie.
4. Wy³¹czenie jawnoci posiedzenia Komisji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
5. Do wa¿noci posiedzeñ Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecnoæ co najmniej dwóch jej cz³onków.
6. Rozstrzygniêcia (opinie lub wnioski) podejmowane
przez komisjê zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków komisji.
7. Udzia³ w g³osowaniu bior¹ wy³¹cznie cz³onkowie komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 10
1. Rozstrzygniêcia komisji dotycz¹ce realizacji bud¿etu
maj¹ formê opinii, a dotycz¹ce udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi  wniosków i s¹ przedk³adane Radzie.
2. Komisja sk³ada Radzie Gminy pisemne sprawozdania
ze swojej dzia³alnoci przynajmniej raz na pó³rocze.
§ 11
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane Komisje wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi Komisjami Rady w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnej kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych Komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.

§ 12
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 13
Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia na pimie Wójta
(kierownika jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni przed terminem
kontroli.
Dopuszcza siê stosowanie kontroli nie zapowiedzianych.
§ 14
1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony z cz³onków komisji
zespó³ kontrolny licz¹cy co najmniej dwóch cz³onków.
2. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego dzia³aj¹ na podstawie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodnicz¹cego Rady.
3. W upowa¿nieniu winny byæ wyszczególnione:
a) termin,
b) przedmiot,
c) zakres przeprowadzonej kontroli.
§ 15
Zespó³ kontrolny (komisja) uprawniony jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki
kontrolowanej,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce i zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych
przedmiotem kontroli,
5) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych
przedmiotu kontroli,
6) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§ 16
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontrolny jest zobowi¹zany do przestrzegania:
a) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
b) przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.
3. Dzia³alnoæ zespo³u kontrolnego (komisji) nie mo¿e
naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej
porz¹dku pracy, w tym kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 17
Zadaniem zespo³u kontrolnego (komisji) jest:
a) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
b) ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków
i przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
c) wskazanie przyk³adów dobrej i sumiennej pracy.
§ 18
1. Z przebiegu kontroli zespó³ (komisja) sporz¹dza proto-
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ko³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u kontrolnego (komisji) oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki
kontrolowa-nej, uchybienia i nieprawid³owoci, ich
przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak równie¿
osi¹gniêcia i przyk³ady dobrej pracy.
3. Protoko³ powinien ponadto zawieraæ:
a) nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane
osobowe kierownika,
b) imiona i nazwisko osób kontroluj¹cych,
c) okrelenie zakresu przedmiotu kontroli,
d) czas trwania kontroli,
e) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej,
f) wykaz za³¹czników.
4. Protoko³ sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Drugi Wójt. Trzeci Przewodnicz¹cy Rady Gminy. Czwarty egzemplarz pozostaje w aktach komisji.
§ 19
Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja wystêpuje z wnioskami zmierzaj¹cymi do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci i zapobie¿enia im na
przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która by³a
przedmiotem kontroli.
§ 20
Komisja kieruje do jednostek skontrolowanych oraz
Wójta wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci i wyci¹gniêcia odpowiednich konsekwencji wobec
osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawid³owoci.
§ 21
Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane s¹ obowi¹zani w wyznaczonym
terminie zawiadomiæ komisjê o sposobie wykorzystania
uwag i o wykonaniu wniosków.
W razie braku mo¿liwoci wykonania wniosków, nale¿y
podaæ uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
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a) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³
i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz osób
odpowiedzialnych za ich powstanie,
b) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
c) jeli zachodzi koniecznoæ, wnioski o podjêcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powsta³ych nieprawid³owoci.

1922
UCHWA£A Nr VII/40/2003
Rady Gminy w Gardei
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Gardeja za 2002 rok i udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Gardeja z tego tytu³u.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 a. ust. 3 oraz
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806) oraz zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy w Gardei uchwala,
co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Gardei po rozpatrzeniu sprawozdania z
wykonania bud¿etu gminy Gardeja za 2002 rok przyjmuje je w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Po przyjêciu sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Gardeja oraz bior¹c pod uwagê pozytywn¹ opiniê
Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania bud¿etu
gminy za rok 2002 i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium, jak równie¿ maj¹c na wzglêdzie pozytywne
zaopiniowanie wykonania bud¿etu przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹ w Gdañsku Rada Gminy w Gardei udziela absolutorium Wójtowi Gminy Gardeja z tego tytu³u.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 22
Odst¹pienie od wykonania wniosków komisji dotycz¹cych wyci¹gniêcia konsekwencji s³u¿bowych lub zastosowania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialnoci wobec osób winnych, mo¿e nast¹piæ za zgod¹
komisji.
§ 23
W razie ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ, komisja przekazuje sprawê organom cigania i w miarê potrzeby zawiadamia o tym organ nadrzêdny jednostki skontrolowanej.
§ 24
1. Wyniki swoich dzia³añ komisja przedstawia radzie
gminy w formie sprawozdania.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

1923
UCHWA£A Nr IX/38/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 31 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £êczyce dla dzia³ek
o nr ew. 414/5, 413/2, 415/1, 415/2 we wsi £êczyce.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
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(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek o nr ew. 414/5, 413/2, 415/1, 415/2
we wsi £êczyce.
1. Teren o powierzchni 2.02ha przeznacza siê na:
1) funkcjê mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliniaczej
(okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN1,
MN2, MN3),
2) drogi dojazdowe (okrelenie w za³¹czniku graficznym
symbolem K1).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci:
a) 20 m od osi linii energetycznej 110kV w granicach obszarów MN2 i MN3,
b) 5 m od granicy terenów MN1, MN2, MN3 z ul.
Poln¹ (ozn.dz. nr ew.410),
c) 4 m od linii rozgraniczaj¹cej tereny MN1, MN2 z
terenem K1,
2) maksymalny procent zabudowy 30%,
3) dla budynków mieszkalnych wprowadza siê nastêpuj¹ce uwarunkowania:
a) dopuszczalna iloæ kondygnacji  jedna pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe,
b) dopuszczalna wysokoæ, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku, minimalnie
8 m, maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci,
c) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
d) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks.
0,6 m od poziomu gruntu,
e) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
f) dachy symetryczne, o nastêpuj¹cych typach: dwuspadowe, naczó³kowe, czterospadowe z wy³¹czeniem namiotowych,
g) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
h) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni, dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
4) dopuszcza siê budowê budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych, wolnostoj¹cych (w tym gara¿e),
5) dla budynków gospodarczych wprowadza siê nastêpuj¹ce uwarunkowania:
a) maksymalna wysokoæ 5m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku,
c) dachy symetryczne dwuspadowe bez wybudówek i lukarn,
b) budynki nale¿y zgrupowaæ tak, aby stanowi³y
osobny zespó³ nie konkuruj¹cy kubaturowo z budynkiem mieszkalnym lub bêd¹cy dope³nieniem
bry³y budynku mieszkalnego,
6) wszystkie nowe obiekty powinny nawi¹zywaæ do
cech architektury regionalnej, do wykoñczenia elewacji zaleca siê stosowanie materia³ów o charakterze naturalnym ceramicznych, ceg³opodobnych, jak
klinkier itp, obowi¹zuje zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
7) pokrycie dachów dla wszystkich obiektów  dachówka ceramiczna oraz materia³y dachówkopodobne,
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jak blachodachówka, dachówka cementowa itp; z
wy³¹czeniem dachówki bitumicznej,
8) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji:
a) z ul. Polnej  teren MN1, MN2, MN3,
b) z drogi dojazdowej K1 (o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8m, ³¹cznie z istniej¹c¹ drog¹  dz.
nr ew. 414/19)  teren MN1, MN2,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych, które nale¿y bezzw³ocznie zlikwidowaæ po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. cieki winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe
zlikwidowaæ. Do zawiadomienia o zakoñczeniu budowy obiektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem miejsca
zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) elektroenergetyka:
a) z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych
przez zarz¹dcê sieci,
b) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê
opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej
do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z
zarz¹dc¹ sieci,
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstawania wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo; odpady organiczne zaleca siê
kompostowaæ w granicach w³asnoci dzia³ek,
7) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
9) rozwój infrastruktury technicznej, a w szczególnoci
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gospodarki wodno-ciekowej, powinien poprzedzaæ
planowan¹ zabudowê.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ przepisy
szczególne zwi¹zane z obszarem chronionego krajobrazu, dzia³ka po³o¿ona jest na terenie Obszaru
Krajobrazu Chronionego Pradoliny £eby  Redy,
2) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ przepisy
szczególne zwi¹zane z obszarem najwy¿szej ochrony zasobów wód podziemnych, dzia³ka po³o¿ona jest
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 107  Pradolina Rzeki £eby,
3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego,
4) powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki lub
terenu dla terenów zabudowy mieszkaniowej, w tym
nie mniej ni¿ 20% pod zadrzewienia i zakrzewienia
(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do
zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni), nowo
wprowadzane zadrzewienia i zakrzewienia winny byæ
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi:
a) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg wewnêtrznych (oznaczonych na rysunku projektu planu symbolem K1)
b) obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿
granicy posesji od strony ul. Polnej, zadrzewienia
nale¿y uzupe³niæ zakrzewieniami w celu ochrony planowanych terenów mieszkaniowych przed emisj¹
niezorganizowan¹ py³ów z terenu sk³adu,
c) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie wiêcej ni¿ 50%,
5) nale¿y zachowaæ istniej¹ce wartociowe drzewa,
6) nale¿y zachowaæ zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami, strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej 110kV.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ w za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y lub inny przy zachowaniu zasady:
a) wydzielenie terenu pod funkcjê komunikacji zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ na rysunku planu,
b) podzia³y dzia³ek przy za³o¿eniu min. wielkoci
dzia³ki po podziale: dla zabudowy bliniaczej 
600 m2, dla zabudowy wolnostoj¹cej  800 m2,
2) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek o mniejszej powierzchni ni¿ minimalne dla celów infrastruktury
technicznej obs³uguj¹cej teren,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich,
4) czêæ obszaru planu objêta jest strefa ochrony archeologicznej; na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowê inwestor zobowi¹zany jest do:
a) uzyskania pozytywnej opinii Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, w której okrelone zostan¹
zasady ochrony konserwatorskiej dla stanowiska
archeologicznego,
b) uzyskania pozytywnego uzgodnienia Pañstwowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.

§2

Na podstawie art. 12 ust. 2 w zwi¹zku z art. 14 ust. 6
ustawy z dnia 26 padziernika1982 r. o wychowaniu

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego

§3
Ustalenia niniejszego planu okrelaj¹ wszystkie ustalenia zawartych w § 2 Uchwa³y Rady Gminy £êczyce
Nr XXV/50/2000 z dnia 12 sierpnia 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela,
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 2.02ha przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi
ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy £êczyce 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 £êczycach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy £êczyce, zatwierdzony uchwa³¹
GRN £êczyce Nr XX/61/87 z dnia 30 czerwca 1987 r. ze
zmianami zatwierdzonymi uchwa³¹ Rady Gminy £êczyce
Nr XII/18/91 z dnia 24 kwietnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 18, poz. 106 z dnia 26.07.1991 r.) w zakresie dotycz¹cym opracowania 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.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

1924
UCHWA£A Nr IV/63/03
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IV/37/03 Rady Miejskiej
w Krynicy Morskiej z dnia 19 lutego2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Krynica Morska miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych, a tak¿e
wprowadzenia czasowego i sta³ego zakazu sprzeda¿y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1924, 1925, 1926
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w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 167
poz. 1372) Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co
nastêpuje:

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

§1
W § 4 dopisaæ punkt 5, który otrzymuje brzmienie:
 warunki sprzeda¿y, o których mowa w ust. 4 i lokalizacjê okrela Burmistrz Miasta.
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
D. Szczurek

1925
UCHWA£A Nr XI/87/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany Aktu o utworzeniu Samorz¹dowej
Instytucji Kultury  Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Gocicinie.
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. Dz. 2001 r. Nr 13 poz. 123) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591),
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XLVII/381/2002 Rady Gminy Wejherowo z dnia 1 lutego 2002 r. Akt o utworzeniu Samorz¹dowej Instytucji Kultury  Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Gocicinie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w § 1 ust. 1 w miejsce s³owa Gocicinie wprowadza
siê brzmienie Bolszewie,
w § 1 ust. 2 w miejsce s³owa Gocicinie przy ul. Drzewiarza 3 wprowadza siê brzmienie Bolszewik ul. Lena 35,
w § 4 w miejsce s³owa Gocicinie wprowadza siê
brzmienie Bolszewie.
§2
W statucie Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im.
Aleksandra Labudy stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y
okrelonej w § 1 wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Biblioteka ma siedzibê w Bolszewik ul. Lena 35.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

1926
UCHWA£A Nr IX/133/03
Rada Miasta Sopotu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y dotycz¹cej obowi¹zków i zasad utrzymania zwierz¹t domowych i gospodarskich na
terenie gminy miasta Sopatu
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 14 oraz art. 40 ust. 1
i art. 41, ust. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 4,
pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu
czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622
zm. Dz. U. z 1997 r., Nr 121, poz. 770, Nr 60 poz. 369,
z 2000 r. Nr 22 poz. 272, z 2001 r. Nr 100 poz. 1085, Nr 154
poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7 poz. 78)
Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXX/356/97 Rady Miasta Sopotu z dnia
12 czerwca 1997 r. w sprawie obowi¹zków i zasad utrzymania zwierz¹t domowych i gospodarskich na terenie
gminy miasta Sopotu, zmienionej uchwa³¹ Nr XVI/257/
2000 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 czerwca 2000 r. wprowadza siê nastêpujace zmiany:
1. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
a) prowadziæ psa na smyczy,
b) psy objête wykazem ras psów uznawanych za
agresywne oraz psy du¿e mog¹ce stwarzaæ zagro¿enie dla ludzi nale¿y prowadziæ na smyczy
i w kagañcu.
2. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Zwolnienie psa ze smyczy jest mo¿liwe wy³¹cznie
w miejscach nie uczêszczanych przez ludzi i tylko
wtedy, gdy w³aciciel psa ma mo¿liwoæ sprawowania bezporedniej kontroli nad jego zachowaniem.
odnonie psa okrelonego w § 1 pkt 2 b) jest dopuszczalne w kagañcu.
3. Punkty 3, 4, 5, 6, § 1 otrzymuj¹ numeracjê o jedn¹
wy¿ej.
4. W § 6 po s³owie ptactwa domowego dopisuje siê:
i pszczó³ w terenie zabudowanym.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po uplywie 14 dni od dnia
ogtoszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pamorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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1927
ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 3/2003
Okrêgowego Inspektora
Rybo³ówstwa Morskiego w S³upsku
z dnia 4 wrzenia 2003 r.
w sprawie ograniczeñ w wykonywaniu po³owów ryb
w celach sportowo  rekreacyjnych na morskich wodach
wewnêtrznych portu Ustka.
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r.
o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz
z 2002 r. Nr 181, poz. 1514), maj¹c na uwadze ochronê
ci¹gu tar³owego troci wêdrownej i ³ososia, zarz¹dza siê
co nastêpuje:
§1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

stêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 2 lipca 2003 r.
Zak³adu Us³ug Komunalnych Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Gniewie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 191605173
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam

§3

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci minus 6,04%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 4,52%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 3  do dnia
31 padziernika 2004 r.

Zarz¹dzenie podlega publikacji w drodze obwieszczeñ,
w miejscu jego obowi¹zywania.

UZASADNIENIE

Wprowadza siê ograniczenia wykonywania po³owów
w celach sportowo- rekreacyjnych na akwenie morskich
wód wewnêtrznych portu Ustka, polegaj¹ce na:
1) zakazie wykonywania po³owów wêdk¹ w godzinach
od 16.00 do 7.00.
2) zakazie u¿ywania wêdek z link¹ zakoñczon¹ wiêcej
ni¿ jednym przyponem oraz uzbrajania przyponu w
wiêcej ni¿ jeden haczyk o jednym ostrzu.
§2
Zakazy okrelone w § 1 obowi¹zuj¹ w terminie od dnia
1 padziernika 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
A. Krawczuk

1928

Gdañsk, dnia 8 wrzenia 2003 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD- 820/1305-A/8/2003/IV/KC
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz
z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 80, poz. 718) oraz w zwi¹zku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks po-

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/698/1305/U/3/98/J¯
z dnia 10 grudnia 1998 r., zmienion¹ decyzjami
Nr WCC/698A/1305/W/3/2001/BP z dnia 22 stycznia
2001 r. oraz Nr WCC/698B/1305/W/3/2001/BP z dnia
19 lipca 2001 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/727/1305/
U/3/98/J¯ z dnia 10 grudnia 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr PCC/727A/1305/W/3/2001/BP z dnia
22 stycznia 2001 r.,
w dniu 2 lipca 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
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W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy. Przy ustalaniu wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono
przede wszystkim wzrost kosztów podatku od budowli
wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania ciep³a
oraz od ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej s³u¿¹cej do jego przesy³ania i dystrybucji.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, okrelonych w punkcie 3, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzek³, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art.
30 ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej

ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Wilana 6
83-140 Gniew
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a.
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OGD  820/1305-A/8/2003/IV/KC
z dnia 8 wrzenia 2003 r.
wrzesieñ 2003 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at.
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
I.A. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
1) ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz.
980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144, oraz
z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 80, poz. 718),
2) rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.
U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
3) rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r.
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4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)
15)

16)

17)
18)

 4963 

w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. ul.
Wilana 6, 83-140 Gniew, zwany dalej ZUK,
odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc
cieplna nie przekracza 0,2 MW,
sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za
grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a
lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
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a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
19) warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy
klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty,
do których jest dostarczane ciep³o.
I.B. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
1) nr 1  ród³o ciep³a zlokalizowane w Gniewie przy
ul. Hallera 3, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania paliwa sta³ego (mia³u wêglowego),
2) lokalne ród³a ciep³a  wyposa¿one w uk³ady pomiarowo  rozliczeniowe, w których ciep³o pochodzi ze spalania paliwa gazowego, zlokalizowane w
Gniewie:
 nr 2  przy ul. Krasickiego 6,
 nr 3  przy ul. Krasickiego 8.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
ZUK prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji
w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/698/1305/U/3/98/J¯
z dnia 10 grudnia 1998 r., zmienionej decyzjami
Nr WCC/698A/1305/W/3/2001/BP z dnia 22 stycznia
2001 r. oraz Nr WCC/698B/1305/W/3/2001/BP z dnia
19 lipca 2001 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/727/1305/U/
3/98/J¯ z dnia 10 grudnia 1998 r., zmienionej decyzj¹ Nr PCC/727A/1305/W/3/2001/BP z dnia 22 stycznia 2001 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA I  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez
ZUK oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez odbiorców; uk³ady pomiarowo  rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ odbiorców.
GRUPA II  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez
ZUK oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez odbiorców; uk³ady pomiarowo  rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ ZUK.
GRUPA III  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ
i eksploatowane przez ZUK; uk³ady pomiarowo  rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ ZUK.
GRUPA IV  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ró-
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dle ciep³a nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne
instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez ZUK; uk³ady pomiarowo 
rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ ZUK.
GRUPA V  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ród³ach ciep³a nr 2 i 3, dostarczane jest bezporednio do

GRUPA ODBIORCÓW I
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

GRUPA ODBIORCÓW II
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

GRUPA ODBIORCÓW III
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

GRUPA ODBIORCÓW IV
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
Stawka op³aty abonamentowej

4.1.Bazowe ceny i stawki op³at:

z³/GJ
roczna
rata miesiêczna

z³/MW

z³/MW
z³/punkt
pomiarowy

j.m.
roczna
rata miesiêczna
z³/GJ
z³/m3
roczna

z³/MW

z³/MW

rata miesiêczna
z³/GJ
roczna
rata miesiêczna

z³/punkt
pomiarowy

j.m.
roczna
rata miesiêczna
z³/GJ
z³/m3
roczna

z³/MW

z³/MW

rata miesiêczna

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
Stawka op³aty abonamentowej

CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at

rata miesiêczna

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
Stawka op³aty abonamentowej

instalacji odbiorczych w obiektach, w których s¹ one zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.

j.m.
roczna
rata miesiêczna
z³/GJ
z³/m3
roczna

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
Stawka op³aty abonamentowej
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z³/GJ
roczna
rata miesiêczna

z³/punkt
pomiarowy

j.m.
roczna
rata miesiêczna
z³/GJ
z³/m3
roczna
rata miesiêczna

z³/MW

z³/MW

z³/GJ
roczna
z³/punkt
pomiarowy
rata miesiêczna

GRUPA ODBIORCÓW V

j.m.

Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹

z³/MW

Stawka op³aty za ciep³o

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.

z³/GJ

NETTO
46 519,55
3 876,63
19,51
10,54
4 673,63

BRUTTO*
56 753,85
4 729,49
23,80
12,86
5 701,83

389,47
2,13
86,57
7,21

475,15
2,60
105,62
8,80

NETTO
46 519,55
3 876,63
19,51
10,54
6 255,24

BRUTTO*
56 753,85
4 729,49
23,80
12,86
7 631,39

521,27
2,93
86,57
7,21

635,95
3,57
105,62
8,80

NETTO
46 519,55
3 876,63
19,51
10,54
14 026,20

BRUTTO*
56 753,85
4 729,49
23,80
12,86
17 111,96

1 168,85
4,80
86,57
7,21

1 426,00
5,86
105,62
8,80

NETTO
46 519,55
3 876,63
19,51
10,54
15 678,72

BRUTTO*
56 753,85
4 729,49
23,80
12,86
19 128,04

1 306,56
4,93
86,57
7,21

1 594,00
6,01
105,62
8,80

NETTO

BRUTTO*

7 138,91

8 709,47

25,24

30,79
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Poz. 1928, 1929

4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na postawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
664 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano 
monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt
ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt 4.2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez ZUK standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymanie przez
odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania
oraz zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie ZUK
wprowadza do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Prezes Zarz¹du
J. Cybura
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ANEKS Nr 4
z dnia 11 marca 2003 r.
do porozumienia zawartego
w dniu 12 stycznia 1999 r.
pomiêdzy Starost¹ Malborskim, reprezentowanym przez:
Pana Juliana Grzanko,
a Nadleniczym Nadlenictwa Elbl¹g, reprezentowanym
przez:
Pana Witolda Charmier  Ciemiñskiego,
w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodark¹ len¹
w lasach, nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa.
§1
W treci porozumienia, dotycz¹cej podstawy prawnej
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
 zamiast: (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z pón. zm.) wpisuje siê: (t.j. Dz. U. 2000 r. Nr 56, poz. 679),
 po ww. przepisach dodaje siê wyra¿enie:  oraz § 3
rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 6 lutego
2002 r. w sprawie zasad wspó³dzia³ania Lasów Pañstwowych ze starostami w zakresie sporz¹dzania
planów zalesienia i uproszczonych planów urz¹dzenia lasu, szkoleñ, nadzoru nad wykonywaniem prac
zalesieniowych oraz dostarczania sadzonek (Dz. U.
2002 r. Nr 12, poz. 121).
§2
§ 1, ust. 1, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
Nakazywanie w³acicielom lasu, bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ lub prawn¹, obowi¹zków okrelonych w art. 13
ustawy o lasach, wykonywanie zadañ zawartych w
uproszczonych planach urz¹dzania lasu lub decyzji, okrelaj¹cej zadania z zakresu gospodarki lenej (art. 24) w
zakresie:
a) ponownego wprowadzenia rolinnoci lenej (upraw
lenych),
b) przebudowy drzewostanu,
c) pielêgnowania i ochrony lasu, w tym:
 usuwania drzew opanowanych przez organizmy
szkodliwe, a tak¿e z³omów i wywrotów,
 zabiegów pielêgnacyjnych rolinnoci lenej
(upraw lenych) w wieku do 10 lat,
 zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
§3
W § 1, ust. 1 porozumienia dodaje siê punkt 9/w brzmieniu:
9) Prowadzenie nadzoru i czynnoci kontrolnych w zakresie wykonywania zalesienia zgodnie z ustaw¹ z
dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 r. Nr 73, poz. 764).
§4
Zmienia siê treæ § 1, ust 2 ww. porozumienia w sposób nastêpuj¹cy:
Prowadzenie spraw, o których mowa w ust. 1 dotyczy
aktualnego obszaru geodezyjnego oraz powierzchni nowo
za³o¿onych upraw lenych zgodnie z za³¹cznikiem nr 3
do porozumienia.
§5
§ 2 porozumienia otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Powierzone zadania okrelone w porozumieniu, przejmuj¹cy bêdzie realizowa³ w roku kalendarzowym 2003
bez obci¹¿ania Starostwa kosztami.
§6
§ 5, ust. 2 porozumienia otrzymuje brzmienie:
Organem odwo³awczym od decyzji administracyjnych
wydawanych przez Nadleniczych jest Wojewoda Pomorski, 80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27.
Pozosta³e warunki porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
Niniejszy aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Nadleniczy Nadlenictwa Elbl¹g, a dwa Starosta Malborski.
Starosta Malborski
Cz. Kownacki

Nadleniczy
Nadlenictwa Elbl¹g
W. Charmier-Ciemiñski

Lp.

Gmina

1.
2.
3.
4.

Lichnowy
Malbork
Nowy Staw
Stare Pole
Razem

Poz. 1929, 1930
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Lasy ujête
w ewidencji w ha
3,8
1
2
6,8

Za³¹cznik Nr 3
do porozumienia zawartego w dniu 12 stycznia 1999 r.
pomiêdzy Starost¹ Malborskim, reprezentowanym przez:
Pana Juliana Grzanko,
a Nadleniczym Nadlenictwa Elbl¹g, reprezentowanym
przez:
Pana Witolda Charmier  Ciemiñskiego,
w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodark¹ len¹
w lasach, nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa.
Zestawienie powierzchni lasów nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa oraz nowo za³o¿onych upraw lenych
nie ujêtych w ewidencji geodezyjnej.

Gminne
0,6
0,6

Za³o¿one uprawy lene
nie ujête w ewidencji
2
0,16
6,14
8,3

Ogó³em powierzchnia lena przekazana w nadzór wynosi: 15,7 ha.

1930
ANEKS Nr 4
z dnia 11 marca 2003 r.
do porozumienia zawartego
w dniu 12 stycznia 1999 r.
pomiêdzy Starost¹ Malborskim, reprezentowanym przez:
Pana Juliana Grzanko,
a Nadleniczym Nadlenictwa Kwidzyn, reprezentowanym przez:
Pana Wies³awa Koseckiego,
w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodark¹ len¹
w lasach, nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa.
§1
W treci porozumienia, dotycz¹cej podstawy prawnej
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
 zamiast: (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z pón. zm.) wpisuje siê: (t.j. Dz. U. 2000 r. Nr 56, poz. 679),
 po ww. przepisach dodaje siê wyra¿enie: oraz § 3
rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 6 lutego
2002 r. w sprawie zasad wspó³dzia³ania Lasów Pañstwowych ze starostami w zakresie sporz¹dzania
planów zalesienia i uproszczonych planów urz¹dzenia lasu, szkoleñ, nadzoru nad wykonywaniem prac
zalesieniowych oraz dostarczania sadzonek (Dz. U.
2002 r. Nr 12, poz. 121).
§2
§ 1, ust. 1, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
Nakazywanie w³acicielom lasu, bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ lub prawn¹, obowi¹zków okrelonych w art. 13
ustawy o lasach, wykonywanie zadañ zawartych w upro-

szczonych planach urz¹dzania lasu lub decyzji, okrelaj¹cej zadania z zakresu gospodarki lenej (art. 24) w zakresie:
a) ponownego wprowadzenia rolinnoci lenej (upraw
lenych),
b) przebudowy drzewostanu,
c) pielêgnowania i ochrony lasu, w tym:
 usuwania drzew opanowanych przez organizmy
szkodliwe, a tak¿e z³omów i wywrotów,
 zabiegów pielêgnacyjnych rolinnoci lenej
(upraw lenych) w wieku do 10 lat,
 zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
§3
W § 1, ust. 1 porozumienia dodaje siê punkt 9/w brzmieniu:
9) Prowadzenie nadzoru i czynnoci kontrolnych w zakresie wykonywania zalesienia zgodnie z ustaw¹ z
dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 r. Nr 73, poz. 764).
§4
Zmienia siê treæ § 1, ust 2 ww. porozumienia w sposób nastêpuj¹cy:
Prowadzenie spraw, o których mowa w ust. 1 dotyczy
aktualnego obszaru geodezyjnego oraz powierzchni nowo
za³o¿onych upraw lenych zgodnie z za³¹cznikiem nr 3
do porozumienia.
§5
§ 2 porozumienia otrzymuje brzmienie:
Powierzone zadania okrelone w porozumieniu, przejmuj¹cy bêdzie realizowa³ w roku kalendarzowym 2003
bez obci¹¿ania Starostwa kosztami.

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 1930, 1931

Za³¹cznik Nr 3

§6
§ 5, ust. 2 porozumienia otrzymuje brzmienie:
Organem odwo³awczym od decyzji administracyjnych
wydawanych przez Nadleniczych jest Wojewoda Pomorski, 80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27.
Pozosta³e warunki porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
Niniejszy aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Nadleniczy Nadlenictwa Kwidzyn, a dwa Starosta Malborski.
Starosta Malborski
Cz. Kownacki

Lp.
1.
2.

Nadleniczy
Nadlenictwa Kwidzyn
W. Kosecki

Gmina
Malbork
Mi³oradz
Razem

Lasy ujête
w ewidencji w ha
6
3
9

do porozumienia zawartego w dniu 12 stycznia 1999 r.
pomiêdzy Starost¹ Malborskim, reprezentowanym przez:
Pana Juliana Grzanko,
a Nadleniczym Nadlenictwa Kwidzyn, reprezentowanym przez:
Pana Wies³awa Koseckiego,
w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodark¹ len¹
w lasach, nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa.
Zestawienie powierzchni lasów nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa oraz nowo za³o¿onych upraw lenych
nie ujêtych w ewidencji geodezyjnej.

Gminne
1
1

Za³o¿one uprawy lene
nie ujête w ewidencji
2,5
1
3,5

Ogó³em powierzchnia lena przekazana w nadzór wynosi: 13,5 ha.

1931

§2

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 20 kwietnia 2003 r.

Powiat Kartuski wyra¿a zgodê na poniesienie kosztów
zwi¹zanych z przeprowadzeniem badañ o których mowa
§ 1 niniejszego porozumienia.

w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ Nr 7 w Gdañsku zadania w³asnego Powiatu Kartuskiego w zakresie diagnozowania i orzekania w sprawach dzieci niewidomych
i s³abo widz¹cych oraz dzieci nie s³ysz¹cych i s³abo s³ysz¹cych z terenu Powiatu Kartuskiego.
Na podstawie art. 30 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.) w zwi¹zku z art. 92 ust. 1 pkt 2;
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pón. zm.), art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r.,
Nr 46, poz. 499) oraz § 1 ust. 1 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r.
w sprawie szczegó³owych zasad dzia³ania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu
tych poradni (Dz. U. Nr 13, poz. 109),
pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdañska, reprezentowan¹ przez:
Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza
a Powiatem Kartuskim, reprezentowanym przez:
1. Janina Kwiecieñ  Starosta Kartuski
2. Jerzy ¯urawicz  Wicestarosta Kartuski
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu Kartuskiego  zawarto porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Przedmiotem porozumienia jest diagnozowanie i orzekanie przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ Nr 7
w Gdañsku, ul. Traugutta 82 w sprawach dzieci niewidomych i s³abo widz¹cych oraz dzieci nie s³ysz¹cych i s³abo s³ysz¹cych z terenu Powiatu Kartuskiego.

§3
1. Koszt kalkulacyjny jednego badania dziecka z wad¹ s³uchu lub wzroku obejmuj¹cego diagnozê i orzeczenie
kwalifikacyjne wynosi 235,50 z³ (s³ownie: dwiecie trzydzieci piêæ z³otych i piêædziesi¹t groszy) z zastrze¿eniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. W przypadku wykonania zadania polegaj¹cego na
wydaniu orzeczenia kwalifikacyjnego dla dziecka z wad¹ wzroku lub s³uchu, koszt jednego orzeczenia wynosi 81,50 z³. (s³ownie: osiemdziesi¹t jeden z³otych i piêædziesi¹t groszy)
3. Wysokoæ kosztu badania o którym mowa w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu zostanie zwiêkszona o koszty
zwi¹zane z dojazdem specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej wymienionej w niniejszym porozumieniu do miejsca zamieszkania dziecka w przypadku koniecznoci przeprowadzenia badania w miejscu zamieszkania dziecka.
§4
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Gdañsku bêdzie obci¹¿aæ Powiat Kartuski faktur¹ z tytu³u
przeprowadzonych badañ, do 10-tego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zosta³y przeprowadzone badania.
2. Powiat Kartuski zobowi¹zuje siê do przekazania nale¿noci finansowych, wynikaj¹cych z faktury wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 10 dni od
dnia jej otrzymania na konto:
41 1160 2202 0000 0000 6189 9646 Bank Millenium SA
§5
rodki finansowe o których mowa w § 4 niniejszego
porozumienia stanowi¹ dochód bud¿etu Miasta Gdañska
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Przewiduje siê mo¿liwoæ przed³u¿enia porozumienia
na nastêpne lata.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i 160, poz. 1060,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:

§8

§1

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
stosownego aneksu w formie pisemnej.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej
w Czarnem w okrêgu wyborczym Nr 1, w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Henryka Jakuba Jaækowskiego wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
stwierdzonym uchwa³¹ Rady Miejskiej w Czarnem Nr X/
44/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r.

§6
Niniejsze porozumienie obowi¹zuje od dnia 20 kwietnia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§7

§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Miasta Gdañska.

§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.

§ 10

§3

Porozumienie zostaje podpisane w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 16 listopada
2003 r.

§ 11

§4

Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

Gmina Miasto Gdañsk
Prezydent Miasta Gdañska
P. Adamowicz

Powiat Kartuski
Starosta
J. Kwiecieñ
Wicestarosta
J. ¯urawicz
Skarbnik Powiatu
Z. Krefta

§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

1932
ZARZ¥DZENIE Nr 115/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 9 wrzenia 2003 r.

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 115/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 9 wrzenia 2003 r.

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Czarnem w okrêgu wyborczym Nr 1.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 27 wrzenia 2003 r.
do 2 padziernika 2003 r.
do 17 padziernika 2003 r.
do godz. 24.oo
do 26 padziernika 2003 r.

do 1 listopada 2003 r.
do 2 listopada 2003 r.
15 listopada 2003 r.
16 listopada 2003 r.
godz. 6.00 - 20.00

Treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Gminy Czarne
informacji o granicach okrêgu wyborczego Nr 1 i liczbie wybieranych radnych w tym okrêgu
oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem
- powo³anie przez Komisarza Wyborczego w S³upsku Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem
dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 1
- zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem list kandydatów na radnego w okrêgu
wyborczym Nr 1
- powo³anie przez Burmistrza Gminy Czarne Obwodowej Komisji Wyborczej
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Gminy Czarne
informacji o numerze i granicach obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej w Czarnem
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnego w okrêgu wyborczym Nr 1 wybieranego w wyborach
uzupe³niaj¹cych
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Miasta i Gminy w Czarnem
- przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców
- g³osowanie

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 1933

1933

§3

ZARZ¥DZENIE Nr 117/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 10 wrzenia 2003 r.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 23 listopada
2003 r.

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Suchy D¹b w okrêgu wyborczym Nr 6.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§4

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Suchy D¹b w okrêgu wyborczym Nr 6 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Czes³awa ZIÊBY wskutek
mierci, stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr VII/40/2003
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 117/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 10 wrzenia 2003 r.

§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany bêdzie jeden radny.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 4 padziernika 2003 r.

Treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Suchy D¹b
informacji o granicach okrêgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okrêgu Nr 6 oraz
o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

do 9 padziernika 2003 r.
do 24 padziernika 2003 r.
do godz. 24.00

- powo³anie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 6
- zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych w okrêgu
wyborczym
- powo³anie przez Wójta Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej na czas przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych,

do 2 listopada 2003 r.

- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy informacji o granicy
i numerze obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powo³anej dla
przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach

do 8 listopada 2003 r.
do 9 listopada 2003 r.
22 listopada 2003 r.
23 listopada 2003 r.
godz. 6.00 - 20.00

kandydatów na radnych wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
- przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców
- g³osowanie
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