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1934

§6

UCHWA£A Nr IV/25/03
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 17 lutego 2003 r.

Ustala siê, ¿e maksymalna kwota po¿yczki krótkoterminowej, któr¹ mo¿e Wójt zaci¹gn¹æ na pokrycie przejciowego niedoboru wynosi 20.000,- z³.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Borzytuchom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz uchwa³y Rady
Gminy Nr XXX/121/93 z dnia 28.12.1993 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu Rada Gminy Borzytuchom,
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w kwocie 3859.215,Szczegó³owy podzia³ dochodów wg wa¿niejszych róde³ dzia³ów klasyfikacji zawiera za³. Nr 1* do niniejszej
uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie 3752.008,w tym:
I. WYDATKI MAJ¥TKOWE  458.234,II. WYDATKI BIE¯¥CE  3.293.774,a) wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej zleconych gminom 
260.880,b) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych  25.000,c) dotacje  8.500,d) rezerwa ogólna  7.000,Bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ w wysokoci 107.207,z³., która zostanie przeznaczona na sp³atê po¿yczki.
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych uk³adzie
dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2, 3 i 4 do
niniejszej uchwa³y*.

§7
Upowa¿nia siê Wójta do dokonywania przeniesieñ
wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w dziale.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak

1935
UCHWA£A Nr IV/27/03
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Borzytuchom miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
2002 r. zm; Nr 167, poz. 1372), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§2

§1

Wykaz zadañ inwestycyjnych do realizacji zawiera za³.
Nr 5* do niniejszej uchwa³y.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania na terenie
Gminy Borzytuchom miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych:
Placówka sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y powinna byæ usytuowana w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 35 metrów mierzonej najkrótszym szlakiem komunikacyjnym  pieszym od wejcia g³ównego nastêpuj¹cych obiektów:
 szkó³ i innych placówek owiatowo  wychowawczych,
 obiektu kultu religijnego,
 zak³adu opieki zdrowotnej i spo³ecznej,
 w pobli¿u k¹pielisk i pla¿ oraz miejsc masowych
zgromadzeñ.

§3
Ustala siê rodki specjalne przy Szko³ach Podstawowych:
 przychody  75.000, wydatki  120.000,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§4
Ustala siê plan przychodów przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej zgodnie z za³. Nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§5
Ustala siê sp³atê po¿yczki w roku 2003 w wysokoci
133.000,w tym:
 Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  3.000, Bank Ochrony rodowiska w Gdañsku  130.000,zgodnie z za³. Nr 8* do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹czników Nr 1-8 nie publikuje siê.

§2
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Borzytuchom Nr XXIX/
147/02 z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borzytuchom miejsc sprzeda¿y
napojów alkoholowych oraz warunków sprzeda¿y tych
napojów.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³at

wszystkie placówki handlu detalicznego oraz punkty gastronomiczne znajduj¹ce siê na terenie miasta Dzierzgoñ.
§3
Zarz¹dzenie Burmistrza zostanie przekazane za potwierdzeniem odbioru, w³acicielom punktów sprzeda¿y detalicznej oraz placówek gastronomicznych, do wiadomoci i wykonania

1936

§4

UCHWA£A Nr V/31/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 20 marca 2003 r.

Za naruszenie przepisu porz¹dkowego okrelonego w
§ 1 mo¿e byæ wymierzona kara grzywny w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach.

w sprawie zatwierdzenia Zarz¹dzenia Burmistrza Dzierzgonia.

§5

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Zarz¹dzenie Burmistrza Dzierzgonia
Nr 17/2003 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zakazu sprzeda¿y i podawania na terenie miasta Dzierzgonia napojów
alkoholowych w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/31/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 20 marca 2003 r.
ZARZ¥DZENIE Nr 17/2003
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie zakazu sprzeda¿y i podawania na terenie
miasta Dzierzgonia napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U Nr 142,
poz. 1591) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
wprowadzam zakaz sprzeda¿y i podawania na terenie
miasta Dzierzgonia napojów alkoholowych do 4,5% zawartoci alkoholu oraz na piwo, powy¿ej 4,5% do 18%
(wyj¹tkiem piwa), oraz powy¿ej 18% zawartoci alkoholu, w dniu 15 marca 2003 r. od godziny 8.00 do godziny
14.00, w zwi¹zku z maj¹cym siê odbyæ na stadionie w
Dzierzgoniu ul. Krzywa 19, meczem Powile Dzierzgoñ 
Lechia Gdañsk.
§2
Do realizacji powy¿szego zarz¹dzenia zobowi¹zujê

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w ci¹gu 3 dni od dnia
podjêcia, w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjêty.
§6
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie w dniu 8 marca 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Burmistrz
K. Szewczun

1937
UCHWA£A Nr III/24/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Brusy na 2003
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 116, art. 121, art. 124
ust. 1, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
20.137.785 z³
z tego:
1) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa z tytu³u wp³ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 1.065.921 z³
2) subwencjê ogóln¹
11.980.584 z³
3) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa w zakresie administracji rz¹dowej
1.215.015 z³
4) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych gminie z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie porozumieñ 2.000 z³
5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
7.200 z³
6) pozosta³e dochody w³asne
5.867.065 z³
Podzia³ dochodów wed³ug dzia³ów i róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
20.649.937 z³
z tego:
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Poz. 1937

1) wydatki bie¿¹ce
16.584.635 z³
w tym:
a) wynagrodzenia
7.493.759 z³
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne
586.067 z³
c) pochodne od wynagrodzeñ
1.762.906 z³
d) dotacje
410.474 z³
e) wydatki na obs³ugê d³ugu samorz¹du terytorialnego
297.500 z³
f) pozosta³e wydatki
6.033.929 z³
2) wydatki maj¹tkowe
4.065.302 z³
Podzia³ wydatków wed³ug dzia³ów, rozdzia³ów oraz
grup wydatków zawiera za³¹cznik nr 2*.
§2
Ustala siê rozchody w wysokoci 691.810 z³ tj, na sp³aty krajowych po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych
gminy, oraz przychody z tytu³u zaci¹gniêcia kredytu i po¿yczki na kwotê 1.203.962 z³.
Zestawienie przychodów i rozchodów bud¿etu gminy
okrela za³¹cznik Nr 3*.
§3
Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
a) przychody
1.335.379 z³
b) wydatki
1.323.344 z³
§4
Ustala siê plan finansowy dochodów i wydatków na
zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej na kwotê
1.215.015 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
§5

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 12

Ustala siê prognozê d³ugu dotycz¹c¹ sp³at kredytów
i po¿yczek w latach 2003-2010 zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 13*.
§ 13
Ustala siê dotacjê celow¹ na kwotê 13.402 z³ zgodnie
z za³¹cznikiem nr 14*.
§ 14
Ustala siê dochody z tytu³u op³at za zezwolenie na
sprzeda¿ napojów alkoholowych na kwotê 140.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
§ 15
Ustala siê wydatki z tytu³u op³at za zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych na kwotê 140.000 z³ zwi¹zane z realizacj¹ zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
§ 16
Tworzy siê rezerwê ogóln¹ bud¿etow¹ w wysokoci
68.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
§ 17
Nadwy¿kê rodków pieniê¿nych na koniec 2002 r. na
rachunku bie¿¹cym bud¿etu czêciowo przeznacza siê w
kwocie 127.462 z³ na finansowanie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach Gminy (za³¹cznik nr 3*).
§ 18

Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych zleconych gminie z zakresu administracji
rz¹dowej na podstawie porozumieñ na kwotê 2.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.

Upowa¿nia siê Burmistrza Brus do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek krótkoterminowych do
wysokoci 400.000 z³, których sp³ata nastêpuje nie
póniej ni¿ z koñcem roku bud¿etowego,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ powoduj¹cych skutki finansowe w nastêpnych latach bud¿etowych do wysokoci
1.400.000 z³,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu Gminy.

§7

§ 19

Ustala siê dochody i wydatki na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ z powiatem na kwotê
7.200 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.

Upowa¿nia siê Burmistrza Brus do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie Gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniach wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u, z wyj¹tkiem zmniejszania
wydatków maj¹tkowych,
2) dokonywania przeniesieñ miêdzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach dzia³u,
3) przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych w ramach rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

Ustala siê plan finansowy dochodów realizowanych w
ramach zadañ zleconych gminie podlegaj¹cych przekazaniu w ca³oci do bud¿etu pañstwa na kwotê 16.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
§6

§8
Ustala siê plan finansowy gminnego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na kwotê 53.250 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
§9
Ustala siê dotacje podmiotowe na kwotê 341.072 z³.
Wykaz podmiotów otrzymuj¹cych dotacje stanowi za³¹cznik nr 10*.
§ 10
Ustala siê dotacje przedmiotowe na kwotê 56.000 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11*.
§ 11
Ustala siê wydatki inwestycyjne w wysokoci 4.065.302
z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 12*.

§ 20
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§ 21
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

* Za³¹czników nr 1-14 nie publikuje siê.
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§ 22
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

1938
UCHWA£A Nr III/27/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr X/129/99 z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej przyjêtym uchwa³¹ Nr X/129/99 z dnia 9 grudnia
1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 i § 5 nazwê ulicy 4 Marca zastêpuje siê nazw¹ Na Zaborach,
2) w § 7 po punkcie 9 dodaje siê punkt 10 o treci: 10)
realizowanie zadañ w zakresie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych wynikaj¹cych z
ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Strukturê Orodka okrela regulamin organizacyjny,
4) w § 12 skrela siê ust. 5,
5) w treci statutu dotychczasowe nazewnictwo organu Zarz¹d Miejski zastêpuje siê nazw¹ organu Burmistrz Brus.
§2

nego Orodka Pomocy Spo³ecznej, zmieniony uchwa³¹
XIII/141/00 z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie zmiany nazewnictwa w statutach i regulaminach organów gminy
i jednostek organizacyjnych gminy, uchwa³¹ Nr XXXI/323/
02 z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr X/129/99 w sprawie nadania statutu MGOPS oraz
uchwa³¹ Nr III/27/03 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie
zmiany uchwa³y Nr X/129/99.
§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi Brus.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty publikacji.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/28/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 26 marca 2003 r.
STATUT
Miejsko  Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Brusach
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Miejsko  Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Brusach, zwany dalej Orodkiem jest jednostk¹ organizacyjn¹ gminy utworzon¹ uchwa³¹ Nr X/67/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Brusach z dnia 26 lutego 1990 r.
§2

Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi Brus.

Siedzib¹ Orodka jest Urz¹d Miejski w Brusach, ul. Na
Zaborach 1.

§3

§3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty publikacji.

Orodek sw¹ dzia³alnoci¹ obejmuje obszar gminy
Brusy.

Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

1939
UCHWA£A Nr III/28/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 26 marca 2003 r.

§4
Orodek jest jednostk¹ bud¿etow¹ podporz¹dkowan¹
Radzie Miejskiej w Brusach.
§5
Orodek pos³uguje siê pieczêci¹ o treci MiejskoGminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Brusach, ul. Na
Zaborach 1, tel/fax 0523982285.

w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu statutu Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Brusach.

CEL I ZAKRES DZIA£ANIA

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Orodek prowadzi dzia³alnoæ zgodn¹ z za³o¿eniami
polityki spo³ecznej pañstwa i gminy maj¹c¹ na celu
umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿enie trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ one w stanie
pokonaæ wykorzystuj¹c w³asne rodki, mo¿liwoci
i uprawnienia.
§7

§1
Og³osiæ t.j. Statutu Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Brusach nadany uchwa³¹ Nr X/129/99
z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie statutu Miejsko Gmin-

§6

Orodek realizuje na podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej zadania w³asne gminy i zlecone gminie z zakresu
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Poz. 1939, 1940

administracji rz¹dowej oraz zadania z zakresu administracji rz¹dowej przejête przez gminê w drodze porozumienia. Zadania Orodka obejmuj¹ w szczególnoci:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych oraz
przys³uguj¹cych do nich dodatków i wiadczeñ,
2) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
3) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych i pomocy rzeczowej,
4) wiadczenie us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania,
5) analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy spo³ecznej,
6) pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspakajaniu
niezbêdnych potrzeb osób i ich rodzin,
7) wykonywanie pracy socjalnej skierowanej w szczególnoci na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz na tworzeniu warunków
sprzyjaj¹cych temu celowi,
8) prowadzenie spraw zwi¹zanych z uzyskiwaniem
i rozliczaniem dotacji na dodatki mieszkaniowe oraz
prowadzenie postêpowañ administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych,
9) wykonywanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹cych z ustawy o pomocy spo³ecznej i przepisów szczegó³owych oraz potrzeb gminy,
10) realizowanie zadañ w zakresie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych wynikaj¹cych
z ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
§8
Orodek realizuje swoje zadania wspó³pracuj¹c z organizacjami spo³ecznymi, Kocio³em Katolickim, zwi¹zkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze
charytatywnym, fundacjami, zak³adami pracy, szko³ami
i organami samorz¹dów so³ectw i osiedli.
ZARZ¥DZANIE I ORGANIZACJA
§9
1. Na czele Orodka stoi kierownik zatrudniony przez
Burmistrza Brus w drodze konkursu.
2. Rada Miejska udziela kierownikowi Orodka upowa¿nienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadañ zleconych i w³asnych
gminy.
3. Upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 2 mo¿e byæ
tak¿e udzielone innej osobie na wniosek kierownika.
§ 10
Do zadañ kierownika Orodka nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie pracy Orodka i sprawowanie nadzoru
nad realizacj¹ zadañ przez poszczególnych pracowników,
2) odpowiedzialnoæ materialna za powierzone mu mienie,
3) odpowiedzialnoæ za opracowanie i prawid³ow¹ realizacjê planu przychodów i rozchodów Orodka,
4) opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia
przez Burmistrza Brus regulaminu pracy Orodka,
5) wykonywanie funkcji prze³o¿onego i wykonywanie
czynnoci ze stosunku pracy wobec pracowników
Orodka, w uzgodnieniu z Burmistrzem Brus.
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§ 11

1. Strukturê Orodka okrela regulamin organizacyjny.
2. Szczegó³owy podzia³ zadañ okrelaj¹ zakresy czynnoci pracowników sporz¹dzone przez kierownika Orodka.
FINANSOWANIE ORODKA
§ 12
1. Orodek w zakresie zadañ w³asnych jest finansowany
z bud¿etu gminy.
2. W zakresie zadañ zleconych Orodek jest finansowany z bud¿etu pañstwa.
3. Kierownik Orodka opracowuje corocznie projekt planu dochodów i wydatków Orodka w formie i na zasadach okrelonych ustawami i uchwa³¹ Rady Miejskiej
w sprawie procedury uchwalania bud¿etu.
4. Kierownik Orodka sk³ada Radzie Miejskiej co roku
sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka, podaj¹c w nim
informacje o zakresie i formach udzielonej pomocy
spo³ecznej.
5. Skrelony.
PRZEPISY PORZ¥DKOWE
§ 13
1. Regulamin pracy o którym mowa w § 10 pkt 4 powinien w szczególnoci:
1) opieraæ siê na regulaminie pracy Urzêdu i powtarzaæ jego regulacje wszêdzie tam. gdzie nie bêd¹ one
sprzeczne z zasadami pracy Orodka,
2) ustalaæ godziny pracy pracowników Orodka,
3) okrelaæ obowi¹zki pracowników Orodka,
4) okrelaæ obowi¹zek informowania Burmistrza Brus
o z³ej sytuacji osób i rodzin potrzebuj¹cych pomocy, za zgod¹ tych osób i rodzin.
2. Kierownik Orodka wspó³pracuje z Burmistrzem Brus
sygnalizuj¹c potrzeby gminy w zakresie wykonywanych
zadañ, a tak¿e udziela Burmistrzowi informacji o pracy
Orodka.
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 14
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane na wniosek
Burmistrza Brus w drodze uchwa³y Rady Miejskiej.

1940
UCHWA£A Nr VI/29/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu Gminy Dziemiany za rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. z pón. zm.) Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:
§1
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Dziemiany po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
udziela organowi wykonawczemu gminy absolutorium za
rok 2002.
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§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

1941
UCHWA£A Nr IX/125/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 12 wrzenia 2003 r.

kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z pón. zm.), Rada
Gminy Smo³dzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Smo³dzino, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2000 r., Nr 71, poz. 838 z pon. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz¹du Starostwa Powiatowego w S³upsku, Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogê wymienion¹ w za³¹czniku do uchwa³y.

Traci moc uchwa³a Nr II/23/2002 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawki
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Smo³dzino.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu Gminy w Smo³dzinie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych
Za³¹cznik do uchwa³y Nr IX/125/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 12 wrzenia 2003 r.
WYKAZ DRÓG GMINNYCH
Obrêb Boles³awice, gm. Kobylnica
Lp.

1

Nr
dzia³ki

Przebieg drogi

132/1

Od drogi krajowej nr „6”dalej
(skrzy¿owanie z drog¹
gminn¹ 39.30.037 ul. Brzozowa w Boles³awicach) i dalej
(do prawej granicy dzia³ki
lenej nr 561/7 L)

Nr drogi

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/18/2003
Rady Gminy Smo³dzino
z dnia 26 kwietnia 2003 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SMO£DZINO
I. STAN TECHNICZNY l PROGNOZA DOTYCZ¥CA
ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY SMO£DZINO
A. STAN NA 31 grudnia 2002 r.
Aktualnie  wg stanu na dzieñ 31.12.2002 r.  zasób
mieszkaniowy Gminy Smo³dzino to 22 lokale w 21 budynkach gminnych.
Lokale komunalne znajduj¹ siê w budynkach starych,
co przedstawia poni¿sze zestawienie:
Tabela 1

39.19.052

1942
UCHWA£A Nr V/18/2003
Rady Gminy Smo³dzino
z dnia 26 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Smo³dzino.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-

Rok budowy
Od 1920 – 1945
1970
Razem

Iloæ budynków
20
1
21

Iloæ lokali
21
1
22

Najwiêksz¹ iloæ zbywania lokali w naszej Gminie zanotowano w roku
1999 r.  14 lokali
2000 r.  7 lokali
2001 r.  5 lokali
2002 r.  1 lokal
B. SPRZEDA¯ LOKALI MIESZKALNYCH W GMINIE
SMO£DZINO.
Zwiêkszenie tempa prywatyzacji zasobów jest niew¹tpliwie celowe i wydaje siê realne. Przy sprzeda¿y loka-

Poz. 1942
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li mieszkalnych komunalnych nale¿y uwzgêdniæ nastêpuj¹ce przes³anki:
a) Stan komunalnego zasobu mieszkaniowego wymaga znacznych nak³adów, a jak wiadomo do tej pory
mo¿liwoci Gminy Smo³dzino by³y ograniczone.
b) Zbywanie lokali mieszkalnych najemcom nie mo¿e
byæ rozpatrywane wy³¹cznie przez pryzmat mo¿liwych do uzyskania przychodów gminy, ka¿dy wolny lokal mieszkalny posiada realn¹ wartoæ materialn¹, a lokal wynajêty jest mieniem o praktycznie
ujemnej wartoci.
Czynsz nie pokrywa kosztów utrzymania przeciêtnego
lokalu, za jego odzyskanie  wobec znacznej ochrony
prawnej  jest ma³o prawdopodobne. Potwierdza to
praktyka  jeli np.: wskutek zgonu najemcy lub jego
rezygnacji z umowy najmu gmina lokal odzyskuje, to
jest to lokal o bardzo niskim standardzie, niewielki i wymagaj¹cy znacznych nak³adów.
II. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW
I MODERNIZACJI ZASOBU MIESZKANIOWEGO
GMINY SMO£DZINO NA LATA 2003-2007
Od dnia 10 lipca 2001 r. nie obowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia 2 lipca1994 r o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, w której szczegó³owo okrelone by³y obowi¹zki wynajmuj¹cego i najemcy w zakresie
utrzymania lokalu w odpowiednim stanie technicznym.
Aktualnie obowi¹zuj¹ przepisy Kodeksu Cywilnego,
treæ art. 681 odnosi siê do drobnych nak³adów obci¹¿aj¹cych najemcê lokalu.
Nale¿¹ do nich w szczególnoci: drobne naprawy pod³óg, drzwi i okien, malowanie cian, pod³óg oraz wewnêtrznej strony drzwi wejciowych jak równie¿ drobne
naprawy instalacji i urz¹dzeñ technicznych, zapewniaj¹ce korzystanie ze wiat³a, ogrzewania lokalu, dop³ywu
wody, odp³ywu cieków.
W zwi¹zku z tym nale¿y cile okreliæ obowi¹zki najmu.
Najemca lokalu zobowi¹zany jest do nastêpuj¹cego rodzaju prac:
 naprawa i konserwacja pod³óg, posadzek, wyk³adzin
pod³ogowych, p³ytek ceramicznych, szklanych i innych
w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,
 naprawa i konserwacja okien, drzwi, w tym  obustronne malowanie okien oraz malowanie drzwi wejciowych od strony wewnêtrznej,
 naprawa i konserwacja wbudowanych mebli ³¹cznie z
ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja pieców wêglowych, akumulacyjnych i co, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników
wody przep³ywowej (gazowych, elektrycznych i wêglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis
klozetowych, umywalek, zlewozmywaków wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urz¹dzeñ sanitarnych, w które lokal jest wyposa¿ony, ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja osprzêtu i zabezpieczeñ instalacji elektrycznej z wy³¹czeniem wymiany instalacji,
 wymiana i konserwacja eta¿owego centralnego ogrzewania, a w przypadku, gdy nie zosta³o ono zainstalowane na koszt wynajmuj¹cego, tak¿e jego wymianie.
 naprawa, konserwacja i wymiana przewodów odp³y-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wowych urz¹dzeñ sanitarnych, a¿ do pionów zbiorczych,
 konserwacja balkonów oraz pomieszczeñ gospodarczych, przynale¿nych do lokali, z naprawami i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tych pomieszczeniach w³¹cznie.
 usuniêcie skutków szkód i zniszczeñ lokalu i budynku spowodowanych przez najemcê i cz³onków jego
gospodarstwa oraz odwiedzaj¹ce go osoby.
Wynajmuj¹cego obci¹¿aj¹ koszty:
 utrzymania w nale¿ytym stanie budynku oraz instalacji, pomieszczeñ s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku
mieszkañców.
 dokonywanie napraw lokali, instalacji, wyposa¿enia
technicznego w zakresie nie obci¹¿aj¹cym najemcy
w szczególnoci  napraw i wymiany wewnêtrznych
instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych (bez urz¹dzeñ odbiorczych),
centralnego ogrzewania wraz z wymian¹ grzejników
(z wy³¹czeniem zaworów)
Sprecyzowanie zakresu obowi¹zków najemcy i wynajmuj¹cego jest konieczne w zwi¹zku z okrelonym zakresem prac remontowo  konserwacyjnych w zasobie komunalnym, które nale¿y wykonaæ w kolejnych latach.
Gminê jako wynajmuj¹cego obci¹¿aj¹ koszty remontów
wynajmowanych lokali. rednio w ostatnich latach wydano na ten cel rocznie ok. 77 z³ na 1 lokal wiec koszty te
przy aktualnej iloci posiadanych lokali wynosi³yby 22L x
77 z³ = 1,700 z³. Aby okreliæ potrzeby finansowe w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych nale¿y wzi¹æ
pod uwagê procentowe zbywanie lokali. rednio w ostatnich 3 latach zbywano rocznie 4 lokale. Nie uwzglêdniaj¹c wysokoci inflacji, potrzeb remontów kapitalnych lokali a tak¿e je¿eli dotacje i iloæ sprzedanych lokali rocznie nie ulegnie zmianie to w kolejnych latach koszty przedstawiaæ siê bêd¹ nastêpuj¹co:
Tabela 2
Wyszczególnienie
Rok
Iloæ lokali po uwzglêdnieniu
2002
2003
2004
2005
2006
lokali sprzedanych
22
20
18
16
14
Koszt remontu pozosta³ych
1.700,00 1.550,00 1.400,00 1.200,00 1.100,00
lokali w z³

III. PLANOWANA SPRZEDA¯
LOKALI W KOLEJNYCH LATACH
Sprzeda¿y podlegaæ bêd¹ wszystkie lokale znajduj¹ce
siê w zasobie mieszkaniowym gminy. Jednak jak wiadomo najemcy naszego zasobu mieszkaniowego s¹ w trudnej sytuacji finansowej.
W 2002 r. 18% naszych najemców nie p³aci³o czynszu
w ogóle, wobec dziewiêciu najemców Zak³ad Gospodarki Komunalnej wystawi³ wezwania do zap³aty a wobec
czterech najemców sprawy zosta³y skierowane na drogê
s¹dow¹. W zwi¹zku z tym planowanie sprzeda¿y lokali
jest trudne do sprecyzowania. Przyjêlimy, ¿e w przeci¹gu najbli¿szych piêciu lat bêd¹ to dwa lokale w ci¹gu roku.
Aby zachêciæ najemców do zakupu lokali nale¿y podj¹æ
miêdzy innymi nastêpuj¹ce dzia³anie:
 zwiêkszyæ zakres informacji na temat zasad sprzeda¿y lokalu.
 kontynuowaæ zasady ratalnej sprzeda¿y przyjêtej
przez Radê Gminy w latach poprzednich.
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IV. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ
Na podstawie art. 9 ust. 9 z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)
Wojewoda Pomorski podaje, ¿e wysokoæ wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni
u¿ytkowej budynków mieszkalnych ka¿dorazowo na okres
6 miesiêcy, obecnie od 3-go grudnia 2002 do 3-go czerwca 2003 r. dla Powiatu S³upskiego wynosi 2.039,26 z³.
W lokalach wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w³aciciel ustala stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej lokali z uwzglêdnieniem czynników
podwy¿szaj¹cych lub obni¿aj¹cych wartoæ u¿ytkow¹, a
w szczególnoci:
a) po³o¿enie budynku  w gminie Smo³dzino wyró¿niamy III strefy:
I strefa  Gardna Wielka, Smo³dzino
II strefa  Gardna Ma³a, Wysoka, Czysta, Komnino,
¯elazo, Wierzchocino, Witkowo, Siecie, Smo³dziñski Las, £okciowe, Kluki
III strefa  Bukowa, Stojcino, Retowo, Przybynin,
Gardna Ma³a, kolonia (Czarny M³yn), Czo³pino, Cz³uchy

b) wyposa¿enie budynku i lokalu w urz¹dzenia techniczne i instalacje oraz ich stan:
1) mieszkanie wyposa¿one w co:(nie dotyczy eta¿owego), wod. kan., ³azienkê,
2) mieszkanie wyposa¿one w: co, ³azienkê, wod.
kan.,
3) mieszkanie wyposa¿one w wod. kan.,
4) mieszkanie bez wyposa¿eñ,
c) ogólny stan techniczny budynku:
 dobry,
 zadawalaj¹cy,
 redni,
 z³y.
Art. 9 ust. z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego dopuszcza podwy¿kê czynszu co 6
miesiêcy. Utrzymuje siê dotychczasowy system podwy¿ek w stosunku do stawki bazowej z uwzglêdnieniem czynników w punktach a, b i c (patrz za³. Nr 1)
Maksymalna podwy¿ka czynszu nie mo¿e przekroczyæ
3% stawki odtworzeniowej, a jego regulacja nie mo¿e byæ
dokonywana czêciej ni¿ raz na szeæ miesiêcy.
Przewidywane dochody i koszty z najmu lokali przy
uwzglêdnieniu planowanej sprzeda¿y lokali wykazanej w
tabeli 2 przestawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Tabela 3

Wyszczególnienie
DOCHODY
czynsz za lokale mieszkalne
KOSZTY
remontu pozosta³e koszty
bie¿¹ce
Razem koszty

2002
5.300,00

2003
5.000,00

Rok
2004
4.400,00

2005
3.900,00

2006
3.500,00

1.700,00
2.500,00

2.500,00
3.200,00

1.400,00
2.100,00

1.200,00
1.900,00

1.100,00
1.600,00

4.200,00

5.700,00

3.500,00

3.100,00

2.700,00

WNIOSKI KOÑCOWE
1) nale¿a³oby d¹¿yæ do jak najszybszej sprzeda¿y lokali
najemcom;
2) nale¿a³oby przeanalizowaæ i ewentualnie podj¹æ dzia³ania w celu pozyskania lokali socjalnych, np. z tych
lokali, których najemcy nie p³ac¹ czynszu w zwi¹zku z
trudn¹ sytuacj¹ finansow¹.
Za³¹cznik Nr 1
Po³o¿enie lokalu mieszkalnego  wspó³czynniki odnosz¹ce siê do stawki bazowej:
I strefa  wspó³czynnik
1
II strefa  wspó³czynnik
0,9
III strefa  wspó³czynnik
0,8
Za³¹cznik Nr 2
Elementy wyposa¿enia maj¹ce wp³yw na stawkê bazow¹:
Za wyposa¿enie mieszkania:
1) mieszkanie wyposa¿one w co: 100% stawki bazowej
(nie dotyczy eta¿owego), wod.kan., ³azienkê,
2) mieszkanie wyposa¿one w: co, ³azienkê, wod.-kan. 
90% stawki bazowej,

3) mieszkanie wyposa¿one w wod. kan. 70% stawki bazowej,
4) mieszkanie bez wyposa¿eñ  40% stawki bazowej.
Za³¹cznik Nr 3
Stan techniczny lokalu  wspó³czynnik w stosunku do
stawki bazowej
Ogólny stan Zu¿ycie%
dobry
0-10
zadawalaj¹cy 11-20
redni
21-50
z³y
51-100

Wspó³czynnik techniczny
1
0,85
0,65
0,25

1943
UCHWA£A Nr IX/51/2003
Rady Gminy w Wejherowie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra Pomorska obejmuj¹cego dzia³kê 77/1 oraz czêæ dzia³ki 77/2
w obrêbie Góra Pomorska, gm. Wejherowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
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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
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) na wniosek
Wójta Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmuj¹cego dzia³kê 77/1 oraz
czêæ dzia³ki 77/2 w obrêbie Góra Pomorska, zwany dalej
planem, o ³¹cznej powierzchni 3,76 ha w tym dzia³ka 77/1
 2,66 ha oraz dzia³ka 77/2  1,1 ha, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo na cele upraw
rolnych przeznacza siê aktualnie pod:
1) obszar oznaczony symbolem 001  wydobycie kopalin naturalnych jako funkcjê tymczasow¹, a po rekultywacji jako funkcjê docelow¹, uprawy lene
(oznaczony na za³¹czniku graficznym symbolem KnLs),
2) obszar oznaczony symbolem 002  na cele upraw
rolnych (oznaczony na za³¹czniku graficznym symbolem R).

6.

7.

§2
Uchwalony plan sk³ada siê:
1) z tekstu stanowi¹cego treæ niniejszej uchwa³y,
2) z rysunku w skali 1:1000, stanowi¹cego za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y, zatytu³owanego: Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmuj¹cego dzia³kê 77/1 oraz czêæ dzia³ki 77/2 w
obrêbie Góra Pomorska.

8.

§3
Ustalenia szczegó³owe  karty terenów:
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dz. 77/1 i 77/2 w obrêbie
Góra Pomorska, gm. Wejherowo
1. NUMER JEDNOSTKI URB. 001 Kn/Ls
2. POWIERZCHNIA 2 ha
3. FUNKCJA DOCELOWA PO REKULTYWACJI:
Teren upraw lenych
4. FUNKCJA TYMCZASOWA:
Wydobycie kopalin naturalnych
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) Dopuszcza siê wydobycie kopalin pospolitych w granicach i na warunkach okrelonych w decyzji  koncesji na wydobycie.
b) Obowi¹zuje ca³kowity zakaz wznoszenia budynków
trwale zwi¹zanych z gruntem oraz tymczasowych
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
c) Niezbêdny filar ochronny dla s¹siaduj¹cych terenów
lenych wynosi 20,0m od krawêdzi lasu zgodnie z
oznaczeniem graficznym na rysunku planu.
d) Niezbêdny filar ochronny dla s¹siaduj¹cych terenów
rolnych wynosi 10,0m od krawêdzi obszaru objêtego opracowaniem zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.
e) Dopuszcza siê tymczasow¹ lokalizacjê dróg dojazdowych, parkingów dla samochodów ciê¿arowych

9.
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i osobowych oraz maszyn niezbêdnych do wydobycia.
f) Dopuszcza siê tymczasowe sk³adowanie wydobytego kruszywa naturalnego w granicach obszaru
objêtego opracowaniem.
g) Po wydobyciu kopalin niezbêdne jest przeprowadzenie rekultywacji terenu zgodnie z kierunkiem uzgodnionym ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie.
h) Po rekultywacji obszar nale¿y przystosowaæ do warunków odpowiadaj¹cych docelowemu przeznaczeniu terenu i zalesiæ zgodnie z warunkami siedliskowymi oraz na warunkach okrelonych przez Nadlenictwo Luzino.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) Energia elektryczna  z istniej¹cej sieci na zasadach
ustalonych z Zak³adem Energetycznym,
b) Odpady sta³e  zakaz sk³adowania odpadów sta³ych
na obszarze objêtym opracowaniem.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obs³uga komunikacyjna terenu poprzez dowi¹zanie
od strony pó³nocnej do drogi Góra Pomorska 
Wejherowo, po uzgodnieniu z w³adaj¹cym terenem,
b) Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe i miejsca parkowania dla sprzêtu mechanicznego w czasie eksploatacji ¿wirowni.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy £eby i obowi¹zuj¹ na
nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz.Urz. Woj.Gd. nr 27, poz 139
uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294).
b) obszar planu znajduje siê w obrêbie Podziemnego
Zbiornika Wód nr 110,
c) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi,
d) nale¿y po zakoñczeniu eksploatacji dokonaæ rekultywacji obszaru zgodnie z warunkami okrelonymi
przez Starostwem Powiatowym w Wejherowie,
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
W trakcie eksploatacji warstw kopalin nale¿y zapewniæ nadzór archeologiczny i wykonaæ dokumentacjê odkrywanych obiektów archeologicznych, wykonanie
nadzorów i dokumentacji odbywaæ siê powinno w porozumieniu inwestora z Muzeum Archeologicznym w
Gdañsku.
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dz. 77/1 i 77/2 w obrêbie
Góra Pomorska, gm. Wejherowo

1. NUMER JEDNOSTKI URB. 002 R
2. POWIERZCHNIA 1,40
3. FUNKCJA DOCELOWA:
Teren upraw rolnych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE:
Nie ustala siê.
5. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
Nie ustala siê.
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
Obs³uga komunikacyjna terenu poprzez dowi¹zanie od
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strony pó³nocnej do drogi powiatowej Góra Pomorska  Wejherowo, po uzgodnieniu z w³adaj¹cym terenem.
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy £eby i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji
Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.
Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz.Urz. Woj.Gd. nr 27,
poz. 139 uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98
poz. 294).
b) obszar planu znajduje siê w obrêbie Podziemnego
Zbiornika Wód nr 110,
c) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi,
d) nale¿y po zakoñczeniu eksploatacji dokonaæ rekultywacji obszaru zgodnie z warunkami okrelonymi
przez Urz¹d Gminy w Wejherowie.
§4
1. Plan stanowi podstawê do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki terenami
i kszta³towania zabudowy.
2. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹ca naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Wejherowie,
2) 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
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Wejherowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/139/92 Rady Gminy Wejherowo z dnia 11 maja
1992 r., we fragmentach objêtych granicami niniejszej
zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

1944
UCHWA£A Nr VIII/120/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia przepisów porz¹dkowych dotycz¹cych bezpieczeñstwa na terenie k¹pieliska morskiego
w Sopocie oraz akwenie morskim do niego przyleg³ym
w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu.
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 54 ust 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 81 poz. 889, Nr 102 poz. 1115, z 2002 r. Nr 4
poz. 31, Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 93 poz. 820,
Nr 130 poz. 1112, Nr 207 poz. 1752) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
K¹piel morska i poruszanie siê sprzêtem wodnym
w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu dopuszczalne s¹ tylko w miejscach do tego wyznaczonych
i oznakowanych.
§2
Wprowadza siê bezwzglêdny zakaz p³ywania sprzêtem
wodnym w strefie wyznaczonego k¹pieliska strze¿onego.
§3
Wprowadza siê bezwzglêdny zakaz swobodnego p³ywania sprzêtem motorowodnym w pasie akwenu o szerokoci 500m od linii brzegu na ca³ej jego d³ugoci w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu.
§4
1. Zakaz wynikaj¹cy z § 3 nie dotyczy s³u¿b ratowniczych,
porz¹dkowych i ³odzi rybackich w obszarze przystani
rybackiej.
2. Dobijanie i odbijanie z pla¿y jednostek p³ywaj¹cych
dozwolone jest wy³¹cznie w pasach ruchu  torach
wodnych.
§5
1. Wprowadza siê zakaz poruszania siê sprzêtem p³ywaj¹cym i k¹pieli osób w pasie akwenu o szerokoci 100m
(1/2 kabla) od konstrukcji Mola na ca³ej jego d³ugoci
za wyj¹tkiem miejsc do tego wyznaczonych.
2. Cumowanie, dobijanie i odbijanie jednostek p³ywaj¹cych do Mola okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§6
U¿ytkownicy orodków przywodnych sta³ych i sezonowych obowi¹zani s¹ dokonywaæ na okres sezonu letniego oznakowania pla¿ i akwenu, zgodnie z Zarz¹dzeniem Prezydenta Miasta Sopotu.
§7
1. Wprowadza siê zakaz u¿ywania pojazdów o napêdzie
mechanicznym na pla¿y bez uzyskania stosownego
pozwolenia z Wydzia³u In¿ynierii i Ochrony rodowiska.
2. Zakaz ten nie dotyczy s³u¿b policyjnych, stra¿y miejskiej, stra¿y po¿arnej, WOPRu oraz stra¿y granicznej

Poz. 1944, 1945, 1946, 1947
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§8

§2

Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Sopotu do opracowania zasad oznakowania pla¿, akwenów i przystani oraz
zasad organizacji pasów ruchu wodnego, ³¹cz¹cych pla¿ê ze stref¹ swobodnego p³ywania w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z
moc¹ od dnia 15 stycznia 2003 r.

§9
Osoby fizyczne i prawne, które nie zastosuj¹ siê do
postanowieñ niniejszej uchwa³y podlegaj¹ karze grzywny do wysokoci okrelonej w art. 54 Kodeksu Wykroczeñ, wymierzonej w trybie i na zasadach okrelonych w
prawie o wykroczeniach.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§ 11
Traci moc Uchwa³a Nr XXI/247/96 Rady Miasta Sopotu z dnia 30.05.1996 r. w sprawie ustalenia przepisów
porz¹dkowych dotycz¹cych bezpieczeñstwa na terenie
k¹pieliska morskiego w Sopocie oraz akwenie morskim
do niego przyleg³ym w granicach administracyjnych
Gminy Miasta Sopotu.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1945
ZARZ¥DZENIE Nr 81/03
Prezydenta Miasta Sopot
z dnia 11 czerwca 2003 r.
w sprawie miesiêcznych kosztów utrzymania jednego
podopiecznego w domu pomocy spo³ecznej prowadzonego na zlecenie Gminy Miasta Sopotu przez Caritas
Archidiecezji Gdañskiej.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (t.j.Dz. U.z 1998 r.
Nr 64, poz. 414 z pó.zm., Dz. U.1998 r Nr 106, poz. 668,
Dz U. 1998 r. Nr 117 poz. 756, Dz. U.1998 r. Nr 162,
poz. 1118, Dz. U.1998 r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U.1999 r.
Nr 20 poz. 170, Dz. U.1999 r. Nr 79, poz. 885, Dz. U. 1999 r.
Nr 90, poz. .1001, Dz. U. 2000 r. Nr 12 poz. 136, Dz. U.
2000 r. Nr 19, poz. 238, Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 748, Dz. U.
2001 r. Nr 89, poz. 973, Dz. U. 2001 r. Nr 88 poz. 961, Dz. U.
2001 r. Nr 111 poz. 1194, Dz. U. 2001 r. Nr 122 poz. 1349,
Dz. U. 2001 r. Nr 154 poz. 1792, Dz. U. 2003 r Nr 7 poz. 79)
zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Na wniosek Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Sopocie ustala siê, i¿ w 2003 r. miesiêczny
koszt utrzymania jednego podopiecznego w domu pomocy spo³ecznej  w Domu Seniora im. Jana Paw³a II Gdañsk
 Przymorze ul. Fromborska 24  prowadzonego przez
Caritas Archidiecezji Gdañskiej wynosi  2022.00 z³.

§3
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezydent Miasta
J. Karnowski

1946
UCHWA£A Nr IVk/X/95/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 czerwca 2003 r.
o zmianie Statutu Gminy Miasta Wejherowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2
pkt 1 w zwi¹zku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 42
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214
poz. 1806) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Wejherowa stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr IVk/II/11/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 2002 r. o zmianie uchwa³y w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wejherowa (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 41 poz. 577/dokonuje siê
nastêpuj¹cych zmian:
1) Osiedle powinno obejmowaæ obszar stanowi¹cy
zwart¹ ca³oæ terytorialn¹ i posiadaæ od 2.000 do
9.000 mieszkañców,
2) Granice Osiedla okrela Rada.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

1947
UCHWA£A Nr IVk/X/97/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie ustroju i zakresu kompetencji osiedli.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) Rada Miasta
Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
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§1

§ 10

Osiedle miasta Wejherowa, zwane dalej Osiedlem,
stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ mieszkañców czêci
miasta i jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy Miasta Wejherowa.

Funkcja radnego OSIEDLA wykonywana jest spo³ecznie.

§2
1. Osiedle tworzy Rada Miasta w drodze uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy po z³o¿eniu Radzie wniosku o utworzenie Osiedla podpisanego przez co najmniej 10% sta³ych mieszkañców Osiedla posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Proponowane we wniosku, o którym mowa w ust. 1,
granice Osiedla s¹ przedmiotem konsultacji Komisji
Bezpieczeñstwa i Samorz¹dów Osiedlowych z mieszkañcami.
3. Ostatecznie granice Osiedla ustala Rada Miasta w
uchwale o utworzeniu Osiedla.
§3
1. O ustroju ka¿dego Osiedla stanowi Statut Osiedla,
nadawany przez Radê Miasta.
2. Statut Osiedla powinien zawieraæ:
 strukturê organów Osiedla i zakres ich dzia³ania,
 zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach bud¿etu miasta.
3. Ramowy Statut Osiedla stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§4
Do zakresu dzia³ania Osiedla nale¿¹ wszelkie sprawy
wynikaj¹ce z ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8
marca 1990 r. nie zastrze¿one ustawami i Statutem Miasta Wejherowa na rzecz organów miasta oraz wyra¿anie
opinii do projektów decyzji podejmowanych przez te organy w sprawach dotycz¹cych Osiedla.
§5
Osiedle jako lokalna wspólnota samorz¹dowa organizuje i wspiera inicjatywy kulturalne, sportowe i turystyczne, a tak¿e wszelkie przedsiêwziêcia swoich mieszkañców zmierzaj¹ce do poprawy warunków ¿ycia, zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa oraz ochrony rodowiska.
§6

§ 11
1. Do w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie projektu Statutu Osiedla. Statut wchodzi w ¿ycie po uchwaleniu przez Radê Miasta Wejherowa. Rada Miasta powinna rozpatrzyæ projekt
Statutu Osiedla nie póniej ni¿ 3 miesi¹ce od daty
z³o¿enia go w Urzêdzie Miejskim,
2) uchwalanie Regulaminu pracy Rady,
3) wybór komisji problemowych,
4) wystêpowanie do organów miasta z wnioskami
i opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta na
terenie osiedla,
5) wydawanie opinii w sprawach Osiedla na wniosek
zainteresowanej strony,
6) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi
wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie zainteresowania Osiedla,
7) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi
wnioskami o dotacjê na dzia³alnoæ w zakresie okrelonym niniejsz¹ uchwa³¹,
8) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
rodkami finansowymi na zasadach okrelonych
przez Prezydenta,
9) dokonywanie okresowych ocen jednostek organizacyjnych miasta dzia³aj¹cych na terenie Osiedla,
10) opiniowanie za³o¿eñ i projektów planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla oraz zmian do tego
planu,
11) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic.
2. Brak opinii w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni traktowany bêdzie przez organy Gminy
jako wyra¿enie zgody.
3. Projekty uchwa³ Rady Osiedla w sprawach wymienionych w ustêpie 1 pkt 1 i pkt 7 oraz w § 22 ust. 2 wymagaj¹ przed uchwaleniem pozytywnego zaopiniowania
przez Komisjê Bud¿etu i Finansów Rady Miasta Wejherowa.
§ 12

Organem przedstawicielskim Osiedla jest Rada Osiedla, zwana dalej Rad¹.

Lokal biurowy Rady winien znajdowaæ siê na terenie
osiedla lub jego pobli¿u. Powierzchnia takiego lokalu nie
powinna przekraczaæ 20 m2.

§7

§ 13

1. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla okrela Rada Miasta w odrêbnej uchwale.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Osiedla zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady Miasta w ci¹gu 30 dni od og³oszenia wyników wyborów.

Koszty biurowo  administracyjne Rady finansowane
s¹ ze rodków finansowych zabezpieczonych w bud¿ecie miasta na dzia³alnoæ statutow¹ Osiedla.

§8
Kadencja Rady trwa 4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ do
koñca kadencji Rady Miasta.
§9
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców Osiedla, Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê przed upùywem
jej kadencji.

§ 14
1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego,
dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza, którzy tworz¹ Zarz¹d Osiedla, zwany dalej ZARZ¥DEM.
2. Przewodnicz¹cy Zarz¹du wybierany jest bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
3. Rada wybiera pozosta³ych cz³onków Zarz¹du na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
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Odwo³anie Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz poszczególnych jego cz³onków nastêpuje w trybie okrelonym
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.

4. Od rozstrzygniêcia nadzorczego Prezydenta Miasta jak
w ust. 3, Zarz¹d Osiedla mo¿e odwo³aæ siê do Rady
Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od jego dorêczenia Zarz¹dowi Osiedla.

§ 16

§ 24

§ 15

Przewodnicz¹cy organizuje pracê i przewodniczy posiedzeniu Rady i Zarz¹du.

Nadzór nad gospodark¹ finansow¹ Osiedla sprawuje
Prezydent Miasta poprzez Skarbnika Miasta.

§ 17

§ 25

Posiedzenia Rady s¹ zwo³ywane przez Zarz¹d.
§ 18
Posiedzenia Rady odbywaj¹ siê co najmniej raz na trzy
miesi¹ce.
§ 19
Do w³aciwoci Zarz¹du nale¿y:
1) przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwa³
Rady,
2) prowadzenie dokumentacji finansowej zwi¹zanej z realizacj¹ przyznanych dotacji.
§ 20
Rada oraz Zarz¹d podejmuje uchwa³y w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci co
najmniej po³owy swojego statutowego sk³adu, chyba, ¿e
Statut i ustawa o samorz¹dzie gminnym stanowi inaczej.
§ 21
Szczegó³owy tryb pracy Rady okrela regulamin pracy Rady.
§ 22

W przypadku powstania sporu miêdzy Osiedlami rozstrzygniêcia wi¹¿¹ce podejmuje Rada Miasta po uprzednim przeprowadzeniu mediacji.
§ 26
Zarz¹dy Osiedli przed³o¿¹ Radzie Miasta uchwalone
przez Rady Osiedli projekty Statutów Osiedli dostosowane do postanowieñ niniejszej uchwa³y w terminie do 31
grudnia 2003 r.
§ 27
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹ moc:
1. Uchwa³a Nr IIIk/IV/59/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia
23 lutego 1999 r. w sprawie ustroju i zakresu kompetencji osiedli.
2. Uchwa³a Nr IVk/III/34/2002 Rady Miasta Wejherowa z
dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie Uchwa³y Nr IIIk/IV/
59/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 lutego 1999 r.
w sprawie ustroju i kompetencji osiedli.
§ 28
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. W bud¿ecie Miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ statutow¹ ka¿dego osiedla w wysokoci ustalonej na jednego mieszkañca, co roku w odrêbnej uchwale. Wielkoæ tych rodków jest iloczynem
kwoty ustalonej na jednego mieszkañca i liczby sta³ych
mieszkañców osiedla na dzieñ 1 padziernika up³ywaj¹cego roku bud¿etowego.
2. Rada Osiedla podejmuje uchwa³ê w sprawie wykorzystania rodków finansowych przeznaczonych na dzia³alnoæ statutow¹ Osiedla. Uchwa³a w tej sprawie musi
posiadaæ za³¹cznik w postaci Planu wydatkowania
rodków finansowych.
3. Uchwa³y wymienione w ust. 2 wykonuje na podstawie
wniosku Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla, Prezydent
Miasta, który realizuje równie¿ nale¿noci wynikaj¹ce
z rachunków  faktur.

1. Osiedle ........................... jest osiedlem miasta Wejherowa i stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ mieszkañców.
2. Osiedle nie posiada osobowoci prawnej.

§ 23

§2

1. Nadzór nad legalnoci¹ uchwa³ Rady sprawuje Prezydent Miasta.
2. Uchwa³y Rad Osiedli, Kierownik Wydzia³u Ogólno 
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego po ich zaopiniowaniu przez w³aciwego przedmiotowo Zastêpcê Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Radcê prawnego 
przedk³ada Prezydentowi Miasta w ci¹gu 14 dni od daty
z³o¿enia uchwa³ w Urzêdzie Miejskim.
3. Prezydent Miasta podejmuje decyzjê o uniewa¿nieniu
uchwa³y Rady Osiedla jako niezgodnej z prawem w
ci¹gu 30 dni od daty z³o¿enia uchwa³y w Urzêdzie Miejskim.

Granice Osiedla ......................... okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IVk/X/97/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 czerwca 2003 r.
RAMOWY STATUT OSIEDLA
§1

§3
Osiedle jako wspólnota samorz¹dowa organizuje
i wspiera wszelkie przedsiêwziêcia swoich mieszkañców,
zmierzaj¹ce do poprawy warunków ¿ycia, zachowania
porz¹dku i bezpieczeñstwa, rozwoju owiaty, kultury i wypoczynku, ochrony zdrowia, ochrony rodowiska oraz
utrzymania i rozwoju infrastruktury.
§4
Do zakresu dzia³ania Osiedla nale¿¹ wszelkie sprawy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wynikaj¹ce z ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8
marca 1990 r. nie zastrze¿one ustawami i Statutem miasta Wejherowa na rzecz organów Miasta oraz wyra¿anie
opinii do projektów decyzji podejmowanych przez te organy w sprawach dotycz¹cych Osiedla.
§5
1. Wybory do Rady Osiedla zarz¹dza Prezydent Miasta.
2. Kadencja Rady Osiedla trwa cztery lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ do koñca kadencji Rady Miasta.
3. Liczbê radnych, tryb ich wyboru, przypadki wyganiêcia mandatu oraz zasady uzupe³niania sk³adu Rady
Osiedla okrela uchwa³a Rady Miasta Wejherowa Nr
IIIk/IV/58/99 z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli zmieniona Uchwa³¹ Nr IVk/III/35/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2002 r.
§6
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wyborców osiedla, Rada Miasta mo¿e rozwi¹zaæ Radê Osiedla przed up³ywem jej kadencji.
RADA OSIEDLA I JEJ KOMISJE
§7
Rada Osiedla jest organem przedstawicielskim Osiedla.
§8
Rada Osiedla dzia³a na podstawie uchwa³y Rady Miasta w sprawie ustroju i zakresu kompetencji osiedli, niniejszego statutu i regulaminu pracy Rady Osiedla.
§9
1. Do
1)
2)
3)
4)
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w³aciwoci Rady Osiedla nale¿¹:
uchwalanie projektu Statutu Osiedla,
uchwalanie regulaminu pracy Rady,
wybór komisji problemowych sta³ych i doranych,
opiniowanie za³o¿eñ i projektów planu zagospodarowania przestrzennego osiedla oraz zmian tego
planu,
5) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miasta i zarz¹dzeñ Prezydenta Miasta dotycz¹cych Osiedla,
6) dokonywanie ocen pracy jednostek organizacyjnych miasta dzia³aj¹cych na terenie osiedla,
7) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami, opiniami dotycz¹cymi realizacji funkcji miasta na terenie osiedla,
8) wydawanie opinii w sprawach osiedla na wniosek
zainteresowanej strony,
9) wspó³praca Rady z innymi Radami Osiedli miasta,
10) wystêpowanie do Rady Miasta z uzasadnionymi
wnioskami dotycz¹cymi uchwalania i realizacji bud¿etu miasta w zakresie zainteresowania osiedla,
11) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami o dotacje na dzia³alnoæ,
12) gospodarowanie przekazanymi przez Radê Miasta
dotacjami na zasadach okrelonych przez Prezydenta Miasta,
13) wystêpowanie do Rady Miasta z wnioskami w sprawie nazw ulic.
2. Projekty uchwa³ Rady Osiedla w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 10 i pkt 11 oraz 28 ust. 2 Statutu wy-

magaj¹ przed uchwaleniem pozytywnego zaopiniowania przez Komisjê Bud¿etu i Finansów Rady Miasta Wejherowa.
3. Uchwa³a Rady Osiedla w sprawie wykorzystania rodków finansowych przeznaczonych na dzia³alnoæ statutow¹ Osiedla musi posiadaæ za³¹cznik w postaci Planu wydatkowania rodków finansowych.
§ 10
1. Radni wykonuj¹ swoje funkcje spo³ecznie.
2. Radni utrzymuj¹ kontakt z wyborcami na zebraniach
i dy¿urach.
3. Radni pracuj¹ na sesjach Rady Osiedla oraz w powo³anych przez Radê Komisjach sta³ych i doranych.
§ 11
1. Lokal biurowy Rady winien znajdowaæ siê na terenie
Osiedla lub jego pobli¿u. Powierzchnia takiego lokalu
nie powinna przekraczaæ 20 m2.
2. Koszty biurowo  administracyjne Rady finansowane
s¹ ze rodków finansowych zabezpieczonych w bud¿ecie miasta na dzia³alnoæ statutow¹ Osiedla.
§ 12
1. Rada Osiedla powo³uje komisje sta³e.
2. Iloæ, zakres kompetencji i tryb pracy komisji sta³ych
okrela regulamin pracy Rady Osiedla.
3. W miarê potrzeb Rada Osiedla powo³uje komisje dorane.
4. Cel, zakres dzia³ania oraz sk³ad komisji doranej okrela Rada w uchwale o jej powo³aniu.
§ 13
Do komisji radni zg³aszaj¹ siê wed³ug w³asnego uznania, przy czym radny winien nale¿eæ co najmniej do jednej komisji sta³ej.
§ 14
Komisje wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego
i sekretarza w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
§ 15
Odwo³anie cz³onka komisji odbywa siê na wniosek
komisji w trybie Uchwa³y Rady Osiedla.
§ 16
1. Komisje Rady Osiedla pracuj¹ na swoich posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 sk³adu
komisji w terminie 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
3. O terminie, miejscu, tematyce posiedzenia przewodnicz¹cy komisji zawiadamia jej cz³onków za porednictwem Biura.
SESJE RADY OSIEDLA
§ 17
1. Rada Osiedla obraduje na sesjach.
2. Sesjê Rady Osiedla zwo³uje Zarz¹d w trybie okrelonym w regulaminie pracy Rady Osiedla.
3. Sesje zwyczajne odbywaj¹ siê co najmniej raz na trzy
miesi¹ce.

 4987 

Poz. 1947
§ 18

1. Porz¹dek obrad oraz materia³y z nim zwi¹zane s¹ przekazywane radnym osiedla w Biurze Rady Osiedla w
terminie 5 dni przed dat¹ rozpoczêcia sesji.
2. Biuro Rady Osiedla podaje do wiadomoci publicznej
termin, miejsce i planowan¹ tematykê obrad Rady
Osiedla w formie og³oszenia na tablicy w siedzibie Rady
Osiedla na co najmniej 3 dni przed dat¹ rozpoczêcia
sesji.
3. Radny Osiedla, który nie mo¿e uczestniczyæ w sesji,
powinien powiadomiæ o tym Biuro Rady Osiedla.
§ 19
Posiedzenia Rady Osiedla s¹ jawne, chyba ¿e Rada
postanowi o tajnoci obrad.
§ 20
Uchwa³y Rady Osiedla oraz Zarz¹du podejmowane s¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy statutowego sk³adu organu, chyba ¿e Statut i ustawa o samorz¹dzie gminnym stanowi inaczej.
ZARZ¥D I ZAKRES JEGO KOMPETENCJI
§ 21
1. Organem wykonawczym jest Zarz¹d Osiedla wybrany
przez Radê Osiedla.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
 Przewodnicz¹cy Osiedla,
 dwaj wiceprzewodnicz¹cy Osiedla,
 sekretarz Osiedla.
§ 22
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla wybierany jest przez
Radê w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
§ 23
Rada wybiera pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Osiedla
na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
§ 24
Odwo³anie Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz poszczególnych jego cz³onków nastêpuje w trybie okrelonym
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
§ 25
Przewodnicz¹cy Zarz¹du organizuje pracê i przewodniczy posiedzeniom Rady i Zarz¹du.

8)
9)
10)
11)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Rady i Zarz¹du Osiedla Radzie Miasta przynajmniej
raz w roku,
reprezentowanie Rady Osiedla w zakresie wynikaj¹cym z niniejszego statutu i uchwa³,
kierowanie prac¹ Biura Rady Osiedla,
prowadzenie dokumentacji Rady i Zarz¹du Osiedla,
przekazywanie dokumentacji i wyposa¿enia Biura
Radzie nastêpnej kadencji lub Prezydentowi Miasta
w przeci¹gu miesi¹ca od zakoñczenia kadencji.
§ 27

1. Zarz¹d Osiedla pracuje na posiedzeniach.
2. Posiedzenie Zarz¹du Osiedla zwo³uje przewodnicz¹cy
z w³asnej inicjatywy, na wniosek cz³onka Zarz¹du lub
komisji, w trybie okrelonym w regulaminie pracy Rady
Osiedla.
3. Posiedzenia Zarz¹du Osiedla odbywaj¹ siê co najmniej
raz w miesi¹cu.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 28
1. rodki finansowe na dzia³alnoæ osiedla pochodz¹ z nastêpuj¹cych róde³:
a) dotacji z bud¿etu miasta,
b) darowizn osób prawnych i fizycznych przekazywanych na specjalne wyodrêbnione w tym celu konto
osiedla w bud¿ecie miasta.
2. Uchwa³y w sprawie wydatkowania rodków okrelonych w ust. 1 podejmuje Rada Osiedla.
3. Osiedle mo¿e otrzymaæ darowiznê wy³¹cznie z dobrodziejstwem inwentarza a zgodê na przyjêcie darowizny musi wyraziæ Rada Miasta w formie uchwa³y.
§ 29
1. Nadzór nad legalnoci¹ uchwa³ Rady sprawuje Prezydent Miasta.
2. Uchwa³y Rad Osiedli, Kierownik Wydzia³u Ogólno 
Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego po ich zaopiniowaniu przez w³aciwego przedmiotowo Zastêpcê Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Radcê prawnego 
przedk³ada Prezydentowi Miasta w ci¹gu 14 dni od daty
z³o¿enia uchwa³ w Urzêdzie Miejskim.
3. Prezydent Miasta podejmuje decyzjê o uniewa¿nieniu
uchwa³y Rady Osiedla jako niezgodnej z prawem w ci¹gu 30 dni od daty z³o¿enia uchwa³y w Urzêdzie Miejskim.
4. Od rozstrzygniêcia nadzorczego Prezydenta Miasta jak
w ust. 3, Zarz¹d Osiedla mo¿e odwo³aæ siê do Rady
Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od jego dorêczenia Zarz¹dowi Osiedla.

§ 26

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Do w³aciwoci Zarz¹du Osiedla nale¿¹:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady oraz materia³ów na sesje Rady Osiedla,
2) wykonywanie uchwa³ Rady Osiedla,
3) zwo³ywanie posiedzeñ Rady Osiedla,
4) prowadzenie dokumentacji finansowej zwi¹zanej z wydatkami Biura Rady Osiedla,
5) przygotowanie materia³ów na sesje Rady Osiedla,
6) prowadzenie dokumentacji finansowej zwi¹zanej z realizacj¹ przyznanych dotacji,
7) przygotowanie i sk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoci

§ 30
Spory powsta³e pomiêdzy Radami Osiedli rozstrzyga
Rada Miasta po przeprowadzeniu postêpowania mediacyjnego.
§ 31
Zmiany niniejszego statutu dokonywane s¹ przez Radê
Miasta na wniosek Rady Osiedla.
§ 32
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia przez Radê
Miasta uchwa³y o jego nadaniu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4

UCHWA£A Nr IVk/X/111/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 czerwca 2003 r.

Kierowca taksówki powinien pomóc przy za i wy³adunku baga¿u osobistego pasa¿era oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu osobom starszym, z dzieckiem na rêku i innym
potrzebuj¹cym takiej pomocy.

w sprawie okrelenia przepisów porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych przy przewozie osób i baga¿u taksówkami w
Wejherowie.
Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 1 i 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.) oraz art.
15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 50 poz. 601 z pón. zm.)
Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:

§5
Zawarcie umowy przewozu taksówk¹ uwa¿a siê za dokonane z chwil¹ przyjêcia zamówienia lub zajêcia miejsca przez pasa¿era w pojedzie i ustalenia celu us³ugi.
§6

Uchwala siê Przepisy porz¹dkowe obowi¹zuj¹ce przy
przewozie osób i baga¿u taksówkami w Wejherowie stanowi¹ce za³. nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Je¿eli w wyniku awarii taksówki pasa¿er zmuszony jest
opuciæ pojazd, przewonik zobowi¹zany jest do zapewnienia innego pojazdu lub dowozu do miejsca, gdzie istnieje mo¿liwoæ skorzystania z innych rodków komunikacji. Nale¿noæ za przerwan¹ us³ugê strony ustalaj¹ miêdzy sob¹ solidarnie a w przypadkach spornych podlega
to rozstrzygniêciu s¹dowemu.

§2

§7

Przepisy porz¹dkowe obowi¹zuj¹ wszystkich w³acicieli taksówek, wykonuj¹cych zarobkowy przewóz osób
lub baga¿u taksówkami w Wejherowie.

1. W przypadku odmowy uiszczenia nale¿noci za us³ugê, kierowca mo¿e ¿¹daæ wylegitymowania siê pasa¿era bezporednio lub za porednictwem Policji albo
Stra¿y Miejskiej w celu wyegzekwowania nale¿noci.
2. W celu wylegitymowania pasa¿era odmawiaj¹cego
zap³aty za us³ugê, kierowca taksówki ma prawo dowieæ uchylaj¹cego siê od zap³aty pasa¿era do najbli¿szej siedziby Policji lub Stra¿y Miejskiej.

§1

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IVk/X/111/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 czerwca 2003 r.

§8
Pasa¿er ma prawo wyboru taksówki w tym równie¿ na
postoju taksówek. Przez postój rozumie siê miejsce wyznaczone znakami informacyjnymi D-19, D-20  pocz¹tek
i koniec postoju taksówek osobowych oraz D-19a, D-20a
 pocz¹tek i koniec postoju taksówek baga¿owych.
§9

Przewonik powinien podejmowaæ dzia³ania u³atwiaj¹ce korzystanie z taksówki zw³aszcza osobom niepe³nosprawnym.

1. Na postoju nie mo¿e wyczekiwaæ taksówka zajêta przez
pasa¿era, uszkodzona lub z wystawionym napisem 
Zajêta.
2. Obowi¹zek obs³ugi pasa¿era ma pierwsza taksówka
czekaj¹ca na postoju je¿eli pasa¿er nie dokona innego
wyboru.
3. Dopuszcza siê mo¿liwoæ obs³ugi pasa¿era w miejscach poza wyznaczonymi postojami lecz w odleg³ociach wiêkszych ani¿eli 50m od najbli¿szego postoju
 za wyj¹tkiem taksówek z radio³¹cznoci¹ po otrzymaniu zlecenia.
4. O ile na postoju znajduje siê stacja telefoniczna, obowi¹zek odbioru wezwania telefonicznego ci¹¿y na kierowcy pierwszej taksówki bêd¹cej na postoju.
5. Kieruj¹cy taksówkami w czasie wyczekiwania na postoju maj¹ obowi¹zek umo¿liwienia wyjazdu taksówce wybranej przez pasa¿era.
6. Kierowca pierwszej taksówki na postoju ma obowi¹zek znajdowaæ siê w bezporedniej bliskoci pojazdu
i wyczekiwaæ do wynajêcia w kolejnoci podje¿d¿ania
na pocz¹tek postoju.

§3

§ 10

Podró¿ny obowi¹zany jest do przestrzegania przepisów
porz¹dkowych obowi¹zuj¹cych w transporcie w tym równie¿ niniejszych przepisów.

1. Z prawej strony przedniej szyby taksówki powinno znajdowaæ siê oznakowanie widoczne z zewn¹trz pojazdu,
informuj¹ce czy taksówka jest wolna.

PRZEPISY
porz¹dkowe obowi¹zuj¹ce przy przewozie
osób i baga¿u taksówkami w Wejherowie
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Przewonik jest obowi¹zany zapewniæ podró¿nym odpowiednie warunki bezpieczeñstwa i higieny oraz wygody i nale¿ytej obs³ugi.
§2
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2. Od zmroku do witu napis TAXI winien byæ owietlony w trakcie wyczekiwania na postoju lub jazdy bez
pasa¿era.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 18

Kierowca taksówki jest obowi¹zany wykonaæ zamówiony przewóz drog¹ najkrótsz¹ z wyj¹tkiem przypadków,
kiedy pasa¿er ¿¹da jazdy inn¹ drog¹.

Przewóz dzieci do lat 13 mo¿e odbywaæ siê tylko pod
opiek¹ osoby doros³ej chyba, ¿e osoba pod której opiek¹ znajduje siê dziecko, upowa¿nia kierowcê taksówki do
przewiezienia dziecka samego. W takim przypadku nale¿noæ za us³ugê uiszczona musi byæ z góry przez osobê
opiekuj¹c¹ siê.

§ 12

§ 19

§ 11

1. Kierowca taksówki mo¿e rozpocz¹æ jazdê wy³¹cznie po
uprzednim uruchomieniu sprawnie dzia³aj¹cego i zalegalizowanego taksometru. Taksometr powinien byæ
zainstalowany w miejscu umo¿liwiaj¹cym swobodne
odczytywanie jego wskazañ przez kierowcê i pasa¿era.
2. Po zakoñczeniu przewozu kierowca jest obowi¹zany
niezw³ocznie prze³¹czyæ taksometr na pozycjê kasa.
§ 13
Ustalon¹ na podstawie przepisów szczególnych nale¿noæ za przejazd taksówk¹ okrelaj¹ wskazania taksometru, któr¹ pasa¿er uiszcza niezw³ocznie jednak nie póniej
ani¿eli z chwil¹ zwolnienia pojazdu.
§ 14
1. Na ¿¹danie pasa¿era kierowca ma obowi¹zek wydaæ
rachunek za us³ugê.
2. Rachunek winien zawieraæ w szczególnoci datê wystawienia, oznaczenie odbiorcy rachunku, kwotê nale¿noci za us³ugê oraz pieczêæ z danymi identyfikacyjnymi kierowcy wraz z numerem bocznym taksówki.
3. Na ¿¹danie pasa¿era kierowca jest obowi¹zany do okrelenia w rachunku trasy przejazdu i innych elementów
us³ugi.
4. Je¿eli nale¿noæ przekracza kwotê 2.000 z³ wydanie
rachunku nastêpuje bez ¿¹dania klienta.
§ 15
1. Po zakoñczeniu przewozu kierowca jest obowi¹zany
przypomnieæ o zabraniu baga¿u oraz sprawdziæ czy nie
pozostawiono w pojedzie jakichkolwiek przedmiotów.
2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasa¿era, kierowca taksówki postêpuje zgodnie z przepisami o rzeczach znalezionych.
§ 16
Pasa¿er jest odpowiedzialny za powsta³e z jego winy
uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu na zasadach
okrelonych w Kodeksie cywilnym.
Rozdzia³ 2
Przewóz osób
§ 17
1. Pasa¿er ma prawo zabraæ ze sob¹ do wynajêtej taksówki inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczenia za
to dodatkowych nale¿noci.
2. Kierowca taksówki bez zgody pasa¿era wynajmuj¹cego taksówkê nie mo¿e dysponowaæ wolnymi miejscami w pojedzie.
3. Nale¿noæ za przejazd taksówk¹ reguluje tylko wynajmuj¹cy pojazd. Kierowca nie ma prawa ¿¹daæ zap³aty
od pozosta³ych pasa¿erów znajduj¹cych siê w pojedzie.

Kierowca taksówki, w miarê mo¿liwoci powinien
uwzglêdniæ pierwszeñstwo przewozu osób wymagaj¹cych natychmiastowej pomocy lub znajduj¹cych siê w
szczególnej potrzebie.
§ 20
Promuje siê przewozy dzieci do lat 12 w foteliku ochronnym lub innym urz¹dzeniu do przewozu dzieci, odpowiadaj¹cym wadze i wzrostowi dziecka.
Rozdzia³ 3
Przewóz baga¿u w taksówce osobowej
§ 21
Pasa¿er ma prawo zabraæ ze sob¹ do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej nale¿noci baga¿ podrêczny, oraz za
zgod¹ kierowcy psy lub inne ma³e zwierzêta domowe,
które mo¿na umieciæ tak aby nie uszkodzi³y lub nie zanieczyci³y pojazdu, a ich ciê¿ar i wielkoæ nie przekraczaj¹ dopuszczalnej ³adownoci pojazdu i nie zagra¿aj¹
bezpieczeñstwu jazdy.
§ 22
1. Do baga¿u podrêcznego zalicza siê w szczególnoci
walizki, plecaki, worki turystyczne i inne przedmioty,
które swoj¹ wielkoci¹ i sposobem opakowania nie
spowoduj¹ uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu,
a tak¿e nie ogranicz¹ pola widzenia kierowcy i nie utrudni¹ kierowania pojazdem.
2. Na warunkach okrelonych w ust. 1 dopuszcza siê przewóz nart z kijami, wózków dzieciêcych, inwalidzkich
sk³adanych oraz  na ryzyko pasa¿era telewizorów, radioodbiorników i komputerów.
§ 23
1. Baga¿ podrêczny pasa¿era mo¿na przewoziæ w baga¿niku znajduj¹cym siê wewn¹trz pojazdu lub na dachu
taksówki.
2. Baga¿nik taksówki powinien byæ utrzymany w nale¿ytej czystoci i przygotowany do przewozu baga¿u pasa¿era. Mog¹ w nim siê znajdowaæ przedmioty stanowi¹ce obowi¹zkowe wyposa¿enie taksówki.
3. Dopuszcza siê przewóz baga¿u podrêcznego wewn¹trz
taksówki z zachowaniem warunków okrelonych w
§ 21.
§ 24
Zabrania siê przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów i materia³ów niebezpiecznych, w szczególnoci
broni, amunicji, materia³ów wybuchowych, ¿r¹cych, radioaktywnych, truj¹cych, cuchn¹cych oraz zw³ok i szcz¹tków ludzkich.
§ 25
Za baga¿ podrêczny, który pasa¿er przewozi ze sob¹ pod
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w³asnym nadzorem kierowca taksówki osobowej nie
ponosi odpowiedzialnoci.

10) stwarza swoim zachowaniem podejrzenie o planowanym rozboju lub kradzie¿y.

Rozdzia³ 4
Przewóz baga¿u w taksówce baga¿owej

Rozdzia³6
Przepisy koñcowe

§ 26

§ 32

Taksówk¹ baga¿ow¹ nale¿y przewoziæ baga¿, który ciê¿arem, wymiarami nie przekracza dopuszczalnej ³adownoci pojazdu i jest za³adowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego.

1. Kierowca taksówki jest obowi¹zany na ¿¹danie pasa¿era udostêpniæ do wgl¹du egzemplarz przepisów porz¹dkowych zwi¹zanych z przewozem osób i baga¿u
taksówkami.
2. W taksówce powinna byæ zamieszczona widoczna informacja dotycz¹ca:
a) stawki nale¿noci za 1 km przejazdu,
b) organu w³aciwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach zwi¹zanych ze wiadczeniem
us³ug przewozowych,
c) mo¿liwoci wgl¹du do egzemplarza przepisów porz¹dkowych.
3. Kierowca taksówki mo¿e umieciæ w pojedzie wywieszkê z prob¹ o niepalenie tytoniu.

§ 27
Taksówk¹ baga¿ow¹ mo¿na przewoziæ zwierzêta w klatkach, skrzyniach je¿eli nie zagra¿a to bezpieczeñstwu jazdy i nie jest sprzeczne z przepisami szczegó³owymi dot.
ochrony zwierz¹t.
§ 28
Pasa¿er przewo¿¹cy baga¿ taksówk¹ baga¿ow¹ mo¿e
zaj¹æ miejsce obok kierowcy.
§ 29
Kierowca taksówki baga¿owej, na ¿¹danie pasa¿era powinien udzieliæ pomocy przy czynnociach ³adunkowych
za umówionym wynagrodzeniem.
§ 30
Na skrzyni ³adunkowej nie wolno przewoziæ osoby pomiêdzy kabin¹ kierowcy a ³adunkiem.
Rozdzia³ 5
Odmowa wiadczenia us³ug przewozowych
§ 31
Kierowca taksówki mo¿e odmówiæ wykonania us³ugi
lub rozpoczêt¹ us³ugê przerwaæ je¿eli pasa¿er lub us³ugobiorca:
1) nie stosuje siê do ¿¹dañ kierowcy w sprawach zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo jazdy, osobistego bezpieczeñstwa kierowcy lub porz¹dku na drogach;
2) ¿¹da przewozu na drogach nieprzejezdnych lub nie
przeznaczonych do ruchu pojazdów silnikowych;
3) zamierza przewieæ baga¿, którego iloæ, rodzaj i rozmiar przekraczaj¹ dopuszczaln¹ ³adownoæ albo rozmiarami nie odpowiadaj¹ warunkom bezpieczeñstwa jazdy lub mo¿e zanieczyciæ, uszkodziæ albo pobrudziæ wnêtrze taksówki;
4) znajduje siê w stanie nietrzewym lub usi³uje spo¿ywaæ w taksówce napoje alkoholowe;
5) zanieczyszcza lub uszkadza pojazd;
6) ¿¹da przewozu taksówk¹ pasa¿erów w liczbie przekraczaj¹cej dopuszczaln¹ iloæ osób albo w taksówce baga¿owej poza kabin¹ kierowcy ³¹cznie z ³adunkiem;
7) ¿¹da przewozu dzieci do lat 12, poza specjalnym fotelikiem ochronnym na przednim siedzeniu taksówki osobowej;
8) usi³uje przewieæ ³adunek wybuchowy, ¿r¹cy, cuchn¹cy lub pyl¹cy bez odpowiedniego zabezpieczenia;
9) ¿¹da przewozu ³adunku pochodz¹cego z kradzie¿y
lub okolicznoci wskazuj¹ i¿ pojazd ma byæ wykorzystany dla celów przestêpczych;

§ 33
Je¿eli w czasie trwania przewozu nastêpuje zmiana taryfy dziennej na nocn¹ lub odwrotnie albo je¿eli nastêpuje przekroczenie strefy op³aty taryfowej, kierowca jest
obowi¹zany prze³¹czyæ taksometr na odpowiedni¹ taryfê i powiadomiæ o tym pasa¿era.
§ 34
W razie przerwy lub zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci polegaj¹cej na zarobkowym przewozie osób lub
baga¿u taksówk¹, wymagane przepisami oznaczenie taksówki powinno byæ zlikwidowane lub co najmniej zas³oniête.
§ 35
Oznakowanie zewnêtrzne taksówki osobowej w m. Wejherowo obowi¹zuje z obu stron na przednich drzwiach
samochodu wg wzoru ustalonego przez Radê Miasta
Wejherowa zawieraj¹cego numer boczny taksówki z napisem koloru czarnego na ¿ó³tym tle Wejherowo
i umieszczonym herbem miasta oraz numer telefonu do
w³aciciela taksówki lub organizacji zrzeszaj¹cej osoby
wiadcz¹ce us³ugi przewozowe.

1949
UCHWA£A Nr IX/42/2003
Rady Powiatu Cz³uchowskiego
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Cz³uchowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu Cz³uchowskiego wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 6a ust. 3 pkt 6 po wyrazach w Cz³uchowie do-
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2)

3)
4)

5.

2.

daje siê wyrazy oraz poprzez radio, telewizjê i prasê
lokaln¹,
w § 17 ust. 2 wyrazy w rodkach masowego przekazu zastêpuje siê wyrazami: oraz poprzez radio, telewizjê i prasê lokaln¹,
w § 18 ust. 6 skrela siê kropkê na koñcu zdania i dodaje siê wyrazy oraz klubu radnych,
§ 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 2. Przepis ust. 1 dotyczy równie¿ radnych wybranych do zarz¹du.
§ 67 otrzymuje brzmienie:
1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Policji w Cz³uchowie
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Cz³uchowie
3) Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Cz³uchowie
4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Cz³uchowie
Uprawnienie starosty i rady powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ odpowiednie
przepisy ustawowe.
§2

Uchwa³a wchodzi w¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Cz³uchowskiego
E. Dmytryszyn

1950
UCHWA£A Nr X/42/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
w sprawie statutu gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê statut Gminy £êczyce stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XXI/9/2000 z dnia
11 marca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 51, poz. 324 ze
zm.).
§2
Uchwa³a wchodzi w¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr X/42/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT GMINY £ÊCZYCE
Dzia³ I
Przepisy ogólne
§1

Statut Gminy £êczyce, zwany dalej statutem, stanowi o ustroju Gminy £êczyce w zakresie nie uregulowanym w ustawie o samorz¹dzie gminnym i innych ustawach oraz przepisach wydanych na podstawie ustaw.
§2
Gmina £êczyce, zwana dalej gmin¹, jest gmin¹ wiejsk¹ obejmuj¹c¹ obszar 233 km2. Granice administracyjne gminy okrela mapa wraz z opisem, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do statutu.
§3
1. Siedzib¹ organów gminy jest wie £êczyce.
2. Na budynku Urzêdu Gminy s¹ eksponowane flaga
Województwa Pomorskiego oraz flaga Powiatu Wejherowskiego.
§4
1. Gmina posiada herb oraz pieczêæ herbow¹, których
wzory okrela za³¹cznik nr 2 do statutu.
2. Gmina posiada hymn stanowi¹cy utwór pt: Hymn
£êczycki ze s³owami i muzyk¹ Ryszarda Szeligi. Teks
i zapis melodyczny hymnu stanowi¹ za³¹cznik nr 3 do
statutu.
§5
Zadania gminy wykonywane s¹ przez:
1) organy gminy,
2) tworzone przez gminê:
a) jednostki pomocnicze,
b) jednostki organizacyjne,
3) inne podmioty  na podstawie zwieranych z nimi umów.
Dzia³ II
Organy Gminy
Rozdzia³ 1
Rada gminy
§6
1. Rada gminy, zwana dalej rad¹, wyra¿a swoj¹ wolê
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów bez bli¿szego okrelenia oznacza wiêcej g³osuj¹cych za ni¿ po³owa liczby radnych, obecnych w chwili rozpoczêcia g³osowania.
3. W przypadku, gdy jest wymagana bezwzglêdna wiêkszoæ, o której mowa u ust. 3, przewodnicz¹cy rady,
przed rozpoczêciem g³osowania, stwierdza faktyczn¹
liczbê obecnych na sesji radnych oraz liczbê oznaczaj¹c¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ.
*) Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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4. W g³osowaniu jawnym g³osuje siê:
1) przez podniesienie rêki,
2) imiennie  w przypadkach okrelonych w ustawie,
3) przy u¿yciu kart do g³osowania (opatrzonych nazwiskiem g³osuj¹cego) je¿eli celem g³osowania jest
wybór z wiêkszej liczby mo¿liwoci.
5. G³osowanie imienne polega na tym, ¿e przewodnicz¹cy rady wyczytuje alfabetycznie nazwiska radnych, którzy nastêpnie owiadczaj¹ czy g³osuj¹ za, przeciw
lub wstrzymuj¹ siê od g³osu, co zostaje zapisane w
protokóle z obrad.
6. W g³osowaniu tajnym g³osuje siê przy u¿yciu kart do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ rady; nie mo¿e ich
byæ wiêcej ni¿ radnych obecnych w chwili rozpoczêcia g³osowania.
7. Tajne g³osowania przeprowadza wybrana w tym celu
Komisja Skrutacyjna, która wybiera swego przewodnicz¹cego. Przewodnicz¹cy og³asza wynik g³osowania
niezw³ocznie po jego ustaleniu. Przebieg i wynik g³osowania Komisja Skrutacyjna dokumentuje w formie
protoko³u.
8. Przewodnicz¹cy rady do g³osowania jawnego przy
u¿yciu kart (ust. 4 pkt 3), a Komisja Skrutacyjna do g³osowania tajnego- ustalaj¹ wzory kart oraz sposób g³osowania przy ich u¿yciu, z uwzglêdnieniem ewentualnych wniosków rady w tym zakresie.
9. Po ka¿dym g³osowaniu przewodnicz¹cy rady stwierdza fakt podjêcia uchwa³y (przyjêcia poprawki, wniosku) lub odrzucenia g³osowanego projektu.
§7
1. Rada wyra¿a swoj¹ wolê wy³¹cznie w sprawach nale¿¹cych do jej w³aciwoci, wynikaj¹cej z ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie, w tym statutu.
1. Akty woli rady bêd¹ce uchwa³¹ stanowi¹ odrêbny od
protoko³u z obrad dokument, sporz¹dzony w przepisanej formie.
2. Akty woli rady zawieraj¹ce opinie, stanowiska, zalecenia, apele:
1) podejmowane s¹ w formie uchwa³y, je¿eli s¹ wymagane na podstawie ustaw i przepisów wydanych
na ich podstawie,
2) mog¹ mieæ formê uchwa³y  w pozosta³ych przypadkach.
3. W rozumieniu statutu nie stanowi¹ uchwa³y rozstrzygniêcia rady:
1) w sprawach proceduralnych zwi¹zanych z projektem uchwa³y bêd¹cym przedmiotem obrad,
2) odnosz¹ce siê do projektu uchwa³y bêd¹cego przedmiotem obrad, w tym dotycz¹ce zg³oszonych poprawek,
3) dotycz¹ce wniosków formalnych.
§8
Organami wewnêtrznymi rady s¹:
1) Przewodnicz¹cy rady,
2) komisje rady.
§9

a) przygotowuje i zwo³uje sesjê rady,
b) ustala listê goci zaproszonych na sesjê,
c) ustala projekt porz¹dku obrad rady,
d) za³atwia sprawy (nadaje im bieg) kierowane do
rady i przewodnicz¹cego rady. Informuje o nich
radê na najbli¿szej sesji w punkcie sprawy bie¿¹ce rady, je¿eli nie zosta³y uwzglêdnione w innych punktach porz¹dku obrad,
2) prowadzi obrady rady zgodnie z ustalonym porz¹dkiem obrad,
3) podejmuje inne czynnoci wynikaj¹ce z przepisów
prawa,
4) reprezentuje radê na zewn¹trz.
2. Odstêpstwo od zasady okrelonej w ust. 1 pkt 2, w uzasadnionych przypadkach, mo¿e dotyczyæ osób zaproszonych.
3. W sprawach okrelonych w ust. 1 przewodnicz¹cy
mo¿e zasiêgaæ opinii rady i wójta gminy.
§ 11
Przewodnicz¹cy rady i pozostali radni wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy biura rady wchodz¹cego w sk³ad
urzêdu gminy.
§ 12
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje w sk³adzie:
1) Komisjê Rewizyjn¹  do 5 osób,
2) Komisje Gospodarcz¹ i Bud¿etu  do 7 osób,
3) Komisje Roln¹ i Ochrony rodowiska  do 7 osób,
4) Komisjê Owiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu  do 7
osób,
5) Komisjê Porz¹dku Publicznego  do 7 osób.
2. Rada mo¿e równie¿ powo³aæ do okrelonych zadañ
komisje dorane.
3. Radni mog¹ sami zg³aszaæ swoje kandydatury do sk³adu komisji sta³ych i doranych.
§ 13
1. Rada wybiera przewodnicz¹cych komisji sporód
cz³onków komisji, na wniosek komisji; kandydatów
zg³asza komisja.
Pierwsze posiedzenie komisji zwo³uje i prowadzi najstarszy wiekiem radny  cz³onek komisji.
2. Na wniosek przewodnicz¹cego komisji, komisja wybiera jednego wiceprzewodnicz¹cego.
§ 14
1. Zadania komisji rewizyjnej wynikaj¹ z ustaw oraz zatwierdzonego przez radê rocznego planu kontroli.
2. Rada mo¿e zleciæ komisji rewizyjnej inne, poza planem
okrelonym w ust. 1, zadania w zakresie kontroli.
3. Komisja rewizyjna przedstawia radzie projekt planu, o
którym mowa w ust. 1, w takim terminie, aby móg³
byæ rozpatrzony na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok,którego ten plan dotyczy.
§ 15

§ 10

Regulamin kontroli Komisji Rewizyjnej okrela za³¹cznik nr 4 do statutu.
§ 16

1. Przewodnicz¹cy rady:
1) organizuje pracê rady i w tym celu w szczególnoci:

1. Rzeczowy zakres spraw (przedmiot dzia³ania) komisji
wymienionych w § 12 ust. 1 pkt 2-5 (komisje problemowe) okrela siê w uchwa³ach o ich powo³aniu.

Rada wybiera jednego wiceprzewodnicz¹cego.
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2. Komisje problemowe w ramach przedmiotu swego
dzia³ania:
1) rozpatruj¹ sprawy, które maj¹ byæ przedmiotem
obrad rady, w wyniku czego:
a) formu³uj¹ opinie, wnioski i poprawki dotycz¹ce projektów uchwa³ rady,
b) mog¹ formu³owaæ opinie i wnioski w pozosta³ych
sprawach,
2) rozpatruj¹ wnoszone przez swoich cz³onków oraz
wp³ywaj¹ce z zewn¹trz sprawy, które nale¿¹ do w³aciwoci rady, w wyniku czego opracowuj¹ projekty uchwa³ rady (inicjatywa uchwa³odawcza) lub formu³uj¹ uzasadniony wniosek do wójta gminy o opracowanie projektu uchwa³y rady a w przypadku negatywnego za³atwienia sprawy  uzasadniaj¹ swoje
stanowisko.
3. Komisje problemowe w ramach przedmiotu swego
dzia³ania mog¹ kontrolowaæ wykonanie uchwa³ rady,
w wyniku czego mog¹ formu³owaæ wnioski i zalecenia.
4. Wójt gminy lub inny adresat wniosków i zaleceñ, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 informuje komisjê, w
wyznaczonym terminie, o podjêtych w sprawie dzia³aniach lub zajêtym stanowisku.
5. Protoko³y komisji zawieraj¹ce wnioski i zalecenia wymienione w ust. 4 biuro rady przekazuje niezw³ocznie
ich adresatom, informuj¹c radê.
6. Biuro rady udziela zainteresowanym odpowiedzi w
sprawach wp³ywaj¹cych z zewn¹trz, przy czym sprawy nie nale¿¹ce do w³aciwoci komisji podlegaj¹ przekazaniu w³aciwemu organowi, o czym powiadamia
siê zainteresowanego.
§ 17
Plany pracy na dany rok oraz sprawozdania z dzia³alnoci za rok poprzedni sta³e komisje problemowe przedk³adaj¹ radzie na pierwszej sesji w danym roku.
§ 18
1. Komisja rady obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych
przez przewodnicz¹cego komisji (przy pomocy biura
rady), który kieruje obradami. O terminie i tematyce
posiedzenia, poprzez biuro rady, zawiadamia siê wójta gminy. Obrady komisji s¹ jawne, chyba, ¿e ustawa
stanowi inaczej.
2. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenie osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
3. W obradach komisji mog¹ uczestniczyæ (bez zaproszenia) radni nie bêd¹cy jej cz³onkami- bez prawa do diety oraz wójt.
4. Na wniosek przewodnicz¹cego komisji, z³o¿ony równie¿ w czasie trwania posiedzenia, wójt zobowi¹zany
jest do zapewnienia przez podleg³ych pracowników referowania i sk³adania wyjanieñ w sprawach bêd¹cych
przedmiotem obrad lub mo¿e w tych sprawach wystêpowaæ osobicie.
5. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji zastêpuje go wiceprzewodnicz¹cy.
§ 19
Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu.
W przypadku braku quorum przewodnicz¹cy nie rozpoczyna posiedzenia.
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§ 20

Komisje mog¹ odbywaæ posiedzenia wspólne pod
przewodnictwem przewodnicz¹cego wybranego sporód
przewodnicz¹cych komisji.
Komisje obraduj¹ce wspólnie przyjmuj¹ uchwa³y w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu ka¿dej z uczestnicz¹cych w posiedzeniu komisji.
§ 21
Wójt gminy zapewnia komisjom warunki niezbêdne dla
prawid³owego wykonywania ich zadañ.
§ 22
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub radnych mo¿e utworzyæ nie mniej ni¿ trzech radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubu jest dobrowolna.
4. Dzia³alnoæ klubu radnych nie mo¿e byæ finansowana
z bud¿etu gminy.
5. Przewodnicz¹cy klubu radnych zg³asza przewodnicz¹cemu rady sk³ad osobowy klubu oraz nazwê, je¿eli klub
j¹ posiada.
6. Przedstawiciele klubów radnych mog¹ przedstawiaæ
stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych
przedmiotem obrad rady.
§ 23
Obrady rady s¹ jawne, chyba, ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 24
1. Radni, wójt i so³tysi otrzymuj¹ pisemne zawiadomienie o zwo³aniu sesji rady co najmniej 6 dni roboczych,
a w przypadku sesji dotycz¹cej absolutorium  10 dni
roboczych przed terminem rozpoczêcia obrad. Do obliczenia liczby tych dni nie uwzglêdnia siê dnia otrzymania zawiadomienia oraz dnia sesji. Zawiadomienie
powinno zawieraæ miejsce, dzieñ, godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.
2. Osoby zaproszone na sesjê otrzymuj¹ zawiadomienie
o zwo³aniu sesji obrad w terminach okrelonych w ust.
1. W takim samym terminie zawiadomienie to podaje
siê do publicznej wiadomoci przez wywieszenie w siedzibie Urzêdu Gminy oraz przez so³tysów w sposób
zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Wójt i (lub) jego zastêpca uczestnicz¹ w sesjach rady.
Wójt decyduje o udziale w sesji podleg³ych mu pracowników w zale¿noci od przedmiotu rozpatrywanych
spraw.
4. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji skierowanego do
radnych do³¹cza siê materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem
obrad.
Inni uczestnicy sesji mog¹ otrzymaæ dokumenty przygotowane na sesjê w biurze rady.
5. Terminy okrelone w ust. 1 i 2 nie obowi¹zuj¹ przy
zwo³ywaniu pierwszej sesji w kadencji oraz na wniosek wójta lub grupy radnych.
§ 25
1. Otwarcie (zamkniêcie) sesji nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady formu³y:
Otwieram (zamykam) sesjê Rady Gminy £êczyce.
2. Porz¹dek obrad sesji rady powinien zostaæ wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu.
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3. W przypadku braku quorum (wymaganej ustaw¹ liczby radnych, niezbêdnej przy podejmowaniu uchwa³)
przewodnicz¹cy rady nie rozpoczyna obrad lub je przerywa og³aszaj¹c swoj¹ decyzjê co do dalszych obrad.
§ 26
Podczas sesji rady jest wywieszana flaga pañstwowa
na budynku, w którym obraduje rada oraz na budynku
Urzêdu Gminy.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
czasie trwania sesji.
2. Przewodnicz¹cy rady, z w³asnej inicjatywy lub na wniosek (zg³oszony przez podniesienie rêki), udziela g³osu
pozosta³ym uczestnikom sesji.
3. W ramach dyskusji, w zakresie rozpatrywanych spraw,
mo¿na równie¿ zadawaæ pytania i udzielaæ na nie odpowiedzi. Dyskusjê przeprowadza siê w przypadkach
okrelonych w statucie. Rada mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu dyskusji równie¿ w innych przypadkach.
4. G³osu w dyskusji udziela siê osobom wymienionym w
§ 24 ust. 1-3 w kolejnoci zg³oszeñ, z tym ¿e zg³aszaj¹cy siê po raz pierwszy ma pierwszeñstwo. Odstêpstwo
od tych zasad mo¿e dotyczyæ osób zaproszonych.
5. Przewodnicz¹cy rady mo¿e udzielaæ g³osu w dyskusji
osobom nie wymienionym w ust. 4 wed³ug zasad okrelonych w tym ustêpie, chyba ¿e rada postanowi inaczej.
6. Zasady okrelone w ust. 4 maj¹ zastosowania równie¿
w sprawach zapytañ i wniosków merytorycznych radnych.
7. Poza kolejnoci¹ mo¿na zabraæ g³os:
1) w celu zg³oszenia wniosku formalnego,
2) w celu sprostowania b³êdnie zrozumianego lub niew³aciwie przytoczonego stwierdzenia mówcy,
3) w przypadku naruszenia zasad proceduralnych  w
tych sprawach.
§ 28
1. Przewodnicz¹cy rady dba o zachowanie powagi i porz¹dku w czasie sesji. W tym celu mo¿e przede wszystkim:
1) przywo³aæ mówcê do rzeczy, je¿eli w swoim wyst¹pieniu odbiega od przedmiotu obrad a po dwukrotnym przywo³aniu do rzeczy  odebraæ mu g³os,
2) przywo³aæ obecnych na sesji do porz¹dku, je¿eli
treæ i sposób ich wyst¹pienia albo zachowania w
oczywisty sposób zak³óca powagê i porz¹dek obrad.
2. Je¿eli rodki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 s¹ nieskuteczne Przewodnicz¹cy rady mo¿e na czas niezbêdny zarz¹dziæ przerwê w obradach, a w przypadku, gdy
dotyczy to osób z publicznoci  równie¿ nakazaæ
opuszczenie sali obrad, w razie potrzeby przy u¿yciu
si³ porz¹dkowych.
4. Przewodnicz¹cy rady zarz¹dza przerwê w obradach
stosownie do potrzeb i okolicznoci, chyba ¿e rada postanowi inaczej. Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zarz¹dziæ przerwê po przyjêciu przez radê wniosku formalnego w tej sprawie. Przy zarz¹dzaniu przerwy okrela siê czas jej trwania.
5. Warunki niezbêdne dla zapewnienia prawid³owego
i bezpiecznego przebiegu sesji zapewnia wójt gminy.
§ 29
1. Porz¹dek ka¿dej sesji, z wyj¹tkiem wymienionych
w § 25 ust. 5, powinien obejmowaæ w szczególnoci:

a) otwarcie i stwierdzenie prawomocnoci obrad,
b) przyjêcie porz¹dku obrad,
c) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
d) informacjê o dzia³alnoci wójta w okresie miedzy sesjami,
e) inne informacje i sprawozdania,
f) rozpatrzenie projektów uchwa³ i ich uchwalenie,
g) zapytania i wnioski merytoryczne radnych,
h) sprawy bie¿¹ce rady.
2. Z wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad mog¹ wyst¹piæ: radny, komisja rady, klub radnych i wójt gminy.
Zmiana porz¹dku obejmuje wykrelenie proponowanych punktów porz¹dku, wprowadzenie nowych punktów jak równie¿ zmianê kolejnoci punktów w porz¹dku obrad, a tak¿e zamkniêcie sesji bez wyczerpania
porz¹dku obrad. Zmiany porz¹dku mog¹ byæ wprowadzane w ka¿dym czasie trwania sesji, z wyj¹tkiem
spraw personalnych, które nie mog¹ byæ wprowadzane po przyjêciu porz¹dku obrad.
3. Za przyjêty porz¹dek obrad uwa¿a siê porz¹dek do³¹czony do zawiadomienia o zwo³aniu sesji z uwzglêdnieniem wprowadzonych zmian (ust. 2)
§ 30
Wójt gminy odpowiedzialny jest za terminowe zg³aszanie w biurze rady, pod obrady sesji rady, projektów
uchwa³, informacji i sprawozdañ, których obowi¹zek rozpatrzenia przez radê wynika z przepisów prawa i uchwa³
rady gminy (w tym planów, programów itp.), albo których rozpatrzenie uzasadnione jest bie¿¹cymi potrzebami gminy. Obowi¹zek powy¿szy dotyczy równie¿ rozstrzygniêæ nadzorczych organów nadzoru, co do których  w
przypadku pozytywnej opinii prawnej o mo¿liwoci zaskar¿enia  nale¿y przygotowaæ projekty uchwa³.
§ 31
1. Z zastrze¿eniem § 47 ust. 1 porz¹dek obrad pierwszej
sesji nowo wybranej rady jest nastêpuj¹cy:
1) otwarcie i stwierdzenie prawomocnoci obrad,
2) lubowanie radnych,
3) przyjêcie porz¹dku obrad,
4) wybór przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego
rady,
5) informacja wójta o stanie gminy,
6) zapytania radnych.
2. Rada do porz¹dku okrelonego w ust. 1 mo¿e wprowadziæ zmiany wed³ug zasad okrelonych w § 29 ust. 2.
3. Pierwsza sesja nie mo¿e zostaæ zamkniêta do czasu
wyboru przewodnicz¹cego rady.
§ 32
Protokó³ z poprzedniej sesji przyjmowany jest w trybie
okrelonym w § 43 ust. 4.
§ 33
1. Informacje i sprawozdania wymagaj¹ formy pisemnej,
z wyj¹tkiem informacji o dzia³alnoci wójta w okresie
miêdzy sesjami dotycz¹cej okresu po wys³aniu materia³ów na sesjê.
2. Informacja o dzia³alnoci wójta powinna nawi¹zywaæ
do zadañ okrelonych w art. 31 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminy.
3. Je¿eli rada nie postanowi inaczej, informacje i sprawozdania nie podlegaj¹ przedstawieniu (odczytaniu) na sesji, je¿eli by³y wczeniej radnym dostarczone.
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4. Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, nad informacjami i sprawozdaniami przeprowadza siê dyskusjê,
przy czym nie wymagaj¹ one przyjêcia w formie uchwa³y.
5. Z zastrze¿eniem § 14, przepisy ust. 1, 3 i 4 dotycz¹ równie¿ planów pracy komisji rady.
§ 34
Projekty uchwa³ wymagaj¹ formy pisemnej i powinny
zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) regulacje dotycz¹ce przedmiotu uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) przepisy przejciowe i uchylaj¹ce, je¿eli jest taka koniecznoæ,
6) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y,
7) uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie
potrzeby podjêcia uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe i ród³a ich pokrycia,
8) datê i podpis projektodawcy,
9) akceptacjê radcy prawnego.
§ 35
1. Je¿eli ustawa nie stanowi inaczej inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje:
1) przewodnicz¹cemu rady oraz wiceprzewodnicz¹cemu rady (w okresie wykonywania zadañ przewodnicz¹cego)  w zakresie wynagrodzenia wójta oraz
w sprawie organów rady z wyj¹tkiem odwo³ania
osób z tych organów nie zwi¹zanego z rezygnacj¹,
2) co najmniej 4-m radnym,
3) komisji rady, klubowi radnych,
4) wójtowi gminy.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza polega na sporz¹dzeniu
projektu uchwa³y w formie okrelonej w § 34 pkt 1-8 z
tym, ¿e projekt dotycz¹cy wyboru osób w sk³ad organów rady nie wymaga okrelenia kandydatów, których
zg³aszanie przys³uguje wszystkim radnym, a uzasadnienie projektu mo¿e byæ przedstawione ustnie.
3. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 sk³adaj¹ projekty uchwa³ wójtowi gminy, który niezw³ocznie przekazuje je do zaopiniowania radcy prawnemu  a po uzyskaniu akceptacji  biuru rady.
4. Projekty uchwa³ wnoszone w dniu sesji lub w czasie
jej trwania musz¹ czyniæ zadoæ wymogom okrelonym w § 34 pkt 1-9.
§ 36
Je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej, postêpowanie z projektami uchwa³ jest nastêpuj¹ce:
1) odczytanie projektu, je¿eli wczeniej nie by³ radnym
dostarczony,
2) zg³oszenie przez projektodawcê ewentualnych poprawek do wczeniej dostarczonego projektu i ich
uzasadnienie,
3) przedstawienie opinii, wniosków i poprawek komisji problemowych; je¿eli projekt nie by³ przedmiotem obrad komisji lub ze wzglêdu na zakres poprawek projektodawcy  rada mo¿e go skierowaæ do
w³aciwej komisji,
4) dyskusja, w tym zg³aszanie przez radnych i projektodawcê uchwa³y poprawek i wniosków,
5) g³osowanie.
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§ 37

1. Poprawki do projektów uchwa³ musz¹ byæ podane
przez wnioskodawców w pe³nym brzmieniu.
2. Poprawki i wnioski formalne dotycz¹ce rozpatrywanego projektu uchwa³y nie mog¹ byæ zg³aszane po zamkniêciu dyskusji, chyba ¿e dotycz¹ oczywistych pomy³ek nie maj¹cych znaczenia merytorycznego, które
przyjmuje siê bez g³osowania, je¿eli nie ma sprzeciwu.
3. Poprawki i wnioski formalne dotycz¹ce rozpatrywanego projektu mog¹ byæ przez wnosz¹cych je skutecznie
wycofane do czasu zamkniêcia dyskusji.
§ 38
1. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy rady rozpoczyna g³osowanie.
2. Najpierw g³osuje siê poprawki wed³ug ich kolejnoci
w stosunku do tekstu projektu uchwa³y, jednak¿e w
pierwszej kolejnoci g³osuje siê te poprawki, których
przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
W takim przypadku tych ostatnich siê nie g³osuje.
3. Po g³osowaniach nad poprawkami, poddaje siê pod
g³osowanie ca³y projekt uchwa³y z uwzglêdnieniem
przyjêtych poprawek.
4. W sprawie udzielenia absolutorium wójtowi poddaje
siê pod g³osowanie odpowiednio projekt uchwa³y o
udzieleniu lub o nie udzieleniu absolutorium, stosownie do wniosku komisji rewizyjnej w tej sprawie.
5. Je¿eli w wyniku g³osowania dotycz¹cego wyboru i odwo³ania osób uregulowano ca³oæ przedmiotu uchwa³y, przewodnicz¹cy rady przedstawia tekst uchwa³y,
który przyjmuje siê bez g³osowania a je¿eli zg³oszono
do niego poprawki  z uwzglêdnieniem przyjêtych poprawek, które nie mog¹ dotyczyæ przedmiotu uchwa³y.
6. W razie oczywistej pomy³ki w liczeniu g³osów w g³osowaniu jawnym, przewodnicz¹cy obrad powtarza g³osowanie.
7. W razie, gdy wynik g³osowania budzi uzasadnione
w¹tpliwoci, rada na uzasadniony wniosek radnego
mo¿e postanowiæ o reasumpcji g³osowania.
§ 39
1. Zapytania radnych kierowane s¹ pod adresem wójta
i dotycz¹ wszystkich spraw zwi¹zanych z zadaniami
gminy. Na zapytanie z³o¿one na sesji odpowiedzi udzielaj¹ wójt i podlegaj¹cy mu pracownicy. Odpowiedzi
udzielaæ mog¹ równie¿ radni.
2. Wójt gminy obowi¹zany jest do udzielenia radnemu
odpowiedzi ustnej lub, na jego ¿¹danie, pisemnej, na
zapytanie z³o¿one poza sesj¹ lub na które nie otrzyma³
on zadawalaj¹cej odpowiedzi na sesji. Odpowied ta
jest udzielana poza sesj¹ w terminie jednego miesi¹ca.
§ 40
1. Nad wnioskami merytorycznymi, zg³aszanymi na sesji
przez radnych przeprowadza siê dyskusjê.
2. Zg³aszane na sesji przez radnych wnioski merytoryczne, których za³atwienie nale¿y do w³aciwoci rady,
poddaje siê pod g³osowanie w celu ich przyjêcia. Przewodnicz¹cy rady nie poddaje pod g³osowanie wniosku, je¿eli jego treæ nie pozwala na przygotowanie
projektu uchwa³y; ewentualne spory rozstrzyga rada.
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Przyjêcie wniosku oznacza zobowi¹zanie wójta do przygotowania projektu uchwa³y rady w danej sprawie, co
nie wyklucza inicjatywy uchwa³odawczej innych podmiotów. Zdanie poprzednie nie dotyczy projektu
uchwa³y bud¿etowej oraz projektu zmian tej uchwa³y.
3. Wójt gminy zajmuje na sesji stanowisko co do sposobu za³atwienia wniosków merytorycznych nie wymienionych w ust. 1. W przypadku negatywnego stanowiska, uzasadnia je.
§ 41
W Sprawach bie¿¹cych rady, przewodnicz¹cy rady
informuje radê o sprawach, o których mowa w § 10 ust.
1 pkt 1 lit. d) oraz  w ramach dyskusji  radni wymieniaj¹
inne informacje dotycz¹ce bie¿¹cych spraw rady i radnych.
§ 42
1. Radni i wójt gminy mog¹ w ka¿dym czasie sesji zg³aszaæ wnioski formalne, dotycz¹ce w szczególnoci:
1) przerwania obrad lub zamkniêcia sesji,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) odrzucenia projektu uchwa³y,
4) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
5) zamkniêcia lub wznowienia dyskusji,
6) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
7) sposobu g³osowania,
8) przerwy w obradach,
9) reasumpcji g³osowania,
10) oceny charakteru wniosku,
11) innych spraw dotycz¹cych procedury.
2. Wnioski formalne rozstrzyga siê na bie¿¹co wed³ug
kolejnoci, przy czym w razie zg³oszenia kolejno kilku
wniosków, w pierwszej kolejnoci g³osuje siê nad wnioskami, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach.
3. W razie w¹tpliwoci rada rozstrzyga czy wniosek ma
charakter formalny.
4. W razie g³osowania wniosków formalnych przepisy
§ 38 ust. 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 43
1. Z sesji rady sporz¹dza siê protokó³ obejmuj¹cy zapis
przebiegu sesji z uwzglêdnieniem istotnych treci wyst¹pieñ w dyskusji oraz w za³¹cznikach  teksty przyjêtych uchwa³ i wszystkie teksty wyg³oszone na sesji a
utrwalone na pimie. W takim przypadku w protokóle
czyni siê jedynie wzmiankê, i¿ stanowi¹ odpowiedni
za³¹cznik do protokó³u. Do protokó³u za³¹cza siê równie¿ dokumenty towarzysz¹ce, jak: listy obecnoci,
kartki do g³osowania, usprawiedliwienia nieobecnoci
itp.
2. Protokó³y z sesji i sesje numeruje siê cyframi rzymskimi a uchwa³y arabskimi, oddzielnie w ka¿dym roku.
3. Protokó³y z sesji na ka¿dej stronie oraz podjête uchwa³y wraz z za³¹cznikami do uchwa³ podpisuje przewodnicz¹cy rady.
4. Radny oraz ka¿dy uczestnik sesji zabieraj¹cy g³os w
czasie obrad mo¿e do czasu przyjêcia protokó³u wnieæ
do niego uwagi, o których przyjêciu decyduje rada.
Protokó³, do którego nie wniesiono uwag, uwa¿a siê
za przyjêty. Protokó³, do którego wniesiono uwagi,
uwa¿a siê za przyjêty z uwzglêdnieniem przyjêtych
uwag. Przewodnicz¹cy rady opatruje protokó³ klauzu-

l¹ o przyjêtych do niego uwagach z oznaczeniem protokó³u sesji, na której zosta³y przyjête.
5. Przebieg sesji mo¿e byæ utrwalany za pomoc¹ rodków audiowizualnych.
§ 44
Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesji podpisem
na licie obecnoci. Osoba prowadz¹ca protokó³ odnotowuje na licie obecnoci faktyczny czas uczestniczenia
w sesji, je¿eli radny nie uczestniczy³ w ca³ej sesji. W przypadku nieobecnoci radni sk³adaj¹ przed przewodnicz¹cym rady usprawiedliwienie najpóniej do czasu nastêpnej sesji. Nieusprawiedliwiona nieobecnoæ radnego jest
informacj¹ jawn¹ i podlega zapisaniu w protokóle najbli¿szej sesji.
§ 45
Przebieg obrad sesji okrelony w niniejszym rozdziale
nie jest obowi¹zuj¹cy dla sesji (lub jej czêci) uroczystych
i okolicznociowych z okazji rocznic, wizyt itp.
Rozdzia³ 2
Wójt Gminy
§ 46
1. Zadania wójta gminy, zwanego dalej wójtem, wynikaj¹ z ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie,
w tym statutu oraz innych uchwa³ rady.
2. Regulamin organizacyjny urzêdu gminy okrela zakres
zadañ wójta wykonywanych przez zastêpcê wójta,
zw³aszcza w przypadku nieobecnoci wójta.
§ 47
1. Wójt sk³ada lubowanie na pierwszej sesji rady zwo³anej po jego wyborze.
2. lubowanie wójta odbywa siê w ten sposób, ze wszyscy obecni na sesji rady powstaj¹, a wójt osobicie
wypowiada rotê lubowania.
§ 48
Z wyj¹tkiem prawa do ustalania wynagrodzenia, czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy, wobec wójta,
na podstawie odrêbnej uchwa³y rady, dokonuje przewodnicz¹cy rady.
§ 49
Wójt na podstawie mianowania zatrudnia pracowników w urzêdzie gminy, którzy ³¹cznie spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) s¹ zatrudnieni w tym¿e urzêdzie na stanowiskach administracyjnych w wymiarze pe³nego etatu co najmniej 10 lat,
2) posiadaj¹ wymagane kwalifikacje zawodowe.
Je¿eli na dzieñ mianowania pracownik posiada karê
zwi¹zan¹ ze stosunkiem pracy, termin mianowania
przesuwa siê do czasu zatarcia tej kary.
§ 50
Wójt prowadzi i aktualizuje wykazy:
 jednostek pomocniczych,
 gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 51
Wójt wydaje gazetê gminn¹ stanowi¹c¹ biuletyn informacyjny, w którym powinny byæ zamieszczane zw³asz-
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cza informacje o dzia³alnoci organów gminy, gminnych
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych.
§ 52
Wójt informuje mieszkañców gminy o za³o¿eniach bud¿etu gminy, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych  zw³aszcza za porednictwem gazety gminnej oraz raz w roku na
zebraniach wiejskich.

Dziennik Urzêdowy
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blicznej udostêpnia zainteresowanym druki wniosków w
sprawie dostêpu do dokumentów. Wniosek powinien
umo¿liwiaæ okrelenie sposobu dostêpu oraz okrelenie
¿¹danych dokumentów, jak: rodzaj i forma dokumentu,
numer i data lub sprawa, której dotyczy.
Dzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 60

Dzia³ III
Jednostki pomocnicze

Zmiany statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.

§ 53

§ 61

Gmina tworzy jednostki pomocnicze- so³ectwa.
§ 54
Przy tworzeniu, ³¹czeniu, podziale oraz znoszeniu jednostek pomocniczych gmina kieruje siê nastêpuj¹cymi
zasadami (przes³ankami):
1) inicjatyw¹ wiêkszoci zainteresowanych mieszkañców lub pozytywnym wynikiem konsultacji (wiêkszoci¹ g³osów) przeprowadzonej na zebraniu zainteresowanych mieszkañców, przeprowadzonym w
trybie okrelonym dla zebrania wiejskiego,
2) sprzyjaj¹cymi warunkami naturalnymi,
3) istnieniem wiêzi historycznych i spo³ecznych,
4) korzystnymi powi¹zaniami gospodarczymi i infrastrukturalnymi,
5) zdolnoci¹ do wykonywania zadañ publicznych.

Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy £êczyce
REGULAMIN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ
§1
Dzia³alnoæ kontrolna komisji rewizyjnej, zwanej dalej
komisj¹ mo¿e byæ prowadzona w dwóch formach:
1) bezporedniej kontroli w jednostce,
2) poredniej kontroli polegaj¹cej na. wys³uchaniu informacji kierownika jednostki, rozpatrywaniu i ocenianiu sprawozdañ i informacji.

§ 55

§2

So³ectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej.

Celem kontroli jest:
1) zbadanie prawid³owoci i rzetelnoci dokumentacji,
2) ustalenie stanu faktycznego na podstawie dokumentacji oraz takich dowodów jak: wyjanienia kontrolowanych, oglêdziny, ustalenie stanu z natury, zeznania
wiadków,
3) w oparciu o ustalenia, o których mow¹ w pkt 1 i 2 
ocena dzia³alnoci kontrolowanych pod wzglêdem:
 zgodnoci z prawem,
 celowoci,
 rzetelnoci,
 gospodarnoci,
4) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawid³owoci oraz  w miarê mo¿liwoci  winnych ich spowodowania.

§ 56
1. So³ectwo samodzielnie dysponuje dochodami so³ectwa, którymi s¹:
1) okrelona przez gminê w uchwale bud¿etowej czêæ
jej dochodów publicznych,
2) spadki, zapisy i darowizny,
3) dochody z mienia.
2. Przeznaczenie dochodów so³ectwa (ust. 1) okrela plan
wydatków so³ectwa uchwalony przez zebranie wiejskie.
3. Gmina jest zwi¹zana planem wydatków so³ectwa, je¿eli nie jest sprzeczny z prawem.
§ 57
1. Wójt okrela zakres upowa¿nienia so³ectwa (jego organów) do zarz¹du mieniem gminnym i korzystania z
niego oraz udziela stosowych pe³nomocnictw.
2. Rada w odrêbnej uchwale okrela mienie gminne, o
którym mowa w ust. 1.
Dzia³ IV
Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich
§ 58
Zasady dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych (dokumenty urzêdowe)
i korzystania z nich okrela ustawa z dnia 6 wrzenia
2001 r. o dostêpie do informacji publicznej.
§ 59
Podmiot obowi¹zany do udostêpniania informacji pu-

§3
1. Komisja przeprowadza kontrolê w miarê mo¿liwoci
w godzinach pracy podmiotów kontrolowanych. O rozpoczêciu kontroli powiadamia kierownika jednostki lub
osobê zastêpuj¹c¹ go a w przypadku jednostki pomocniczej  so³tysa.
2. Kontroluj¹cy legitymuj¹ siê wystawionymi w imieniu
rady przez jej przewodnicz¹cego imiennymi, sta³ymi
upowa¿nieniami uprawniaj¹cymi do przeprowadzenia
kontroli oraz dokumentem to¿samoci.
3. Cz³onek komisji podlega wy³¹czeniu z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ praw i
obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych lub
powinowatych. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ
wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoci co do jego
bezstronnoci. O wy³¹czeniu rozstrzyga komisja.
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4. Komisja, za zgod¹ rady, mo¿e korzystaæ z pomocy osób
trzecich  specjalistów.
§4
W celu wykonania swoich zadañ kontroluj¹cy mog¹
¿¹daæ od wójta i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych wszelkich sprawozdañ i wyjanieñ, przegl¹daæ ksiêgi i dokumenty oraz sprawdzaæ bezporednio
stan maj¹tku gminy, natomiast kontrolowani s¹ zobowi¹zani u³atwiaæ kontroluj¹cym wykonanie ich zadañ i w tym
celu zapewniæ niezbêdne do tego rodki techniczne,
w tym lokalowe.
§5
1. Z czynnoci kontrolowanych sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ istotne ustalenia oraz wskazywaæ dowody, na podstawie których dokonano tych
ustaleñ. Jeden egzemplarz protokó³u pozostawia siê
kierownikowi jednostki kontrolowanej.
2. Protokó³ podpisuj¹ kontroluj¹cy oraz kierownik jednostki kontrolowanej, który mo¿e wnieæ do protokó³u dodatkowe wyjanienia lub zastrze¿enia.
§6
1. Komisja na podstawie protoko³u kontroli, sporz¹dza i
kieruje do wójta lub kierownika kontrolowanej jednostki
oraz do wiadomoci do wójta wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
2. Wójt lub odpowiednio kierownik kontrolowanej jednostki jest obowi¹zany zawiadomiæ komisjê o ~ sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym
terminie, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni
od daty otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e
odwo³aæ siê do rady. Rozstrzygniêcie rady jest ostateczne.

1951
UCHWA£A Nr VIII/59/2003
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a  i art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz 1591; zm. Dz. U.
z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717) Rada Gminy w Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1
Upowa¿nia siê Wójta Gminy Skórcz do nabywania oraz
zbywania nieruchomoci zabudowanych i niezabudowanych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Skórcz oraz ich wydzier¿awienia, najmu, u¿yczenia lub obci¹¿enia na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata zgodnie z zasadami zawartymi w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/162/98 Rady Gminy w Skórczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie okrelenia zasad
nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Skórcz.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po dniu og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Oller

§7
Komisja informuje na bie¿¹co radê o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz o wyst¹pieniach pokontrolnych i sposobie ich realizacji.
§8
1. W razie ujawnienia wykroczeñ lub przestêpstw, komisja niezw³ocznie, z pominiêciem kierownika jednostki
kontrolowanej, informuje o tym organy cigania, podejmuj¹c dalsze czynnoci w tej sprawie w porozumieniu z tymi organami.
2. Komisja ma prawo zabezpieczyæ w jednostce kontrolowanej lub zabraæ za pokwitowaniem i zabezpieczyæ
dowody zwi¹zane z ujawnionym wykroczeniem lub
przestêpstwem.
§9
Cz³onkowie komisji s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz
dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej
obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/59/2003
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 8 sierpnia 2003 r.
Zasady nabywania oraz zbywania przez Wójta
nieruchomoci gruntowych zabudowanych
i niezabudowanych stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Wiejskiej Skórcz oraz ich wydzier¿awienia,
najmu, u¿yczenia lub obci¹¿enia
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata
§1
Wójt Gminy dokonuje zbycia nieruchomoci, ich obci¹¿enia prawami rzeczowymi lub innymi prawami maj¹tkowymi, a tak¿e oddania ich w u¿ytkowania wieczyste
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 z pó. zm.), kodeksu cywilnego w sprawach nie
uregulowanych t¹ ustaw¹ oraz przepisów wykonawczych
wydanych z upowa¿nienia i wykonania delegacji zawartej w ustawie.
1. W przypadku sprzeda¿y lub oddania w u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Wiejskiej Skórcz w trybie bez przetargowym,

2.

3.

4.
5.
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koszty przygotowania wyceny nieruchomoci i podzia³u geodezyjnego ponosi wnioskodawca.
W przypadku odst¹pienia od nabycia koszty powsta³e z tytu³u przeprowadzanej wyceny nieruchomoci,
podzia³u geodezyjnego obci¹¿aæ bêd¹ wnioskodawcê.
Wójt Gminy mo¿e nabywaæ nieruchomoci od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej po zasiêgniêciu
opinii Rady Gminy w Skórczu, je¿eli nieruchomoci
te s¹ lub bêd¹ w przysz³oci niezbêdne na cele okrelone w planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy.
Nabycie nastêpuje w granicach niezbêdnych i koniecznych do wykorzystania nieruchomoci zgodnie z jej przeznaczeniem.
W przypadku nabycia nieruchomoci rolnych lub lenych, które w przesz³oci wymaga³y wy³¹czenia z
produkcji rolnej lub lenej, w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pó.
zm.) przy ustaleniu ceny nabycia nale¿y uwzglêdniæ
koszty zwi¹zane z wy³¹czeniem gruntów z produkcji
rolnej lub lenej.
§2

W przypadku zamiany nieruchomoci ka¿da zamiana
musi byæ uzasadniona celami, o których mowa w § 1 pkt 4.
§3
Wójt Gminy dokonuje wydzier¿awienia, wynajmu lokali u¿ytkowych, u¿yczenia i obci¹¿enia nieruchomoci
komunalnych zabudowanych i niezabudowanych maksymalnie do 10 lat.
1. Wydzier¿awienie, wynajem, u¿yczenie i obci¹¿enie nieruchomoci komunalnych nastêpuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543
z pón. zm.).
2. Umowy winny przewidywaæ mo¿liwoæ ich rozwi¹zania w drodze wypowiedzenia przed terminem realizacji ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1952
ZARZ¥DZENIE Nr 120/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 wrzenia 2003 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Lipnicy w okrêgu wyborczym Nr 10.
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, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971,
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 w
Lipnicy w okrêgu wyborczym Nr 10  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Wojciecha Megiera  wskutek prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umylne, stwierdzonym Uchwa³¹
Nr VIII/49/03 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 sierpnia
2003 r.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1 wybierany bêdzie
jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 16 listopada
2003 r.
§4
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.
§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 120/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 wrzenia 2003 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 27 wrzenia 2003 r.

do 2 padziernika 2003 r.

Treæ czynnoci
• podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta
Gminy Lipnica informacji o granicach okrêgu wyborczego Nr 10, liczbie
wybieranych radnych w tym okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Lipnicy
• powo³anie przez Komisarza Wyborczego w S³upsku Gminnej Komisji
Wyborczej w Lipnicy dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w
okrêgu wyborczym Nr 10

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1952, 1953, 1954
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do 17 padziernika 2003 r. • zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy list kandydatów na
do godz. 24.00
radnego w okrêgu wyborczym Nr 10
do 26 padziernika 2003 r. • powo³anie przez Wójta Gminy Lipnica Obwodowej Komisji Wyborczej,
• podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta
Gminy Lipnica informacji o numerze i granicach obwodu g³osowania
oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powo³anej dla
przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy Lipnica
do 01 listopada 2003 r.

• rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
w Lipnicy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w okrêgu
wyborczym Nr 10 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 2 listopada 2003 r.

• sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy w Lipnicy

15 listopada 2003 r.

• przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu
wyborców

16 listopada 2003 r.
godz. 6.00 – 20.00

• g³osowanie

1953

§4

POROZUMIENIE
z dnia 11 wrzenia 2003 r.
Powiatu Wejherowskiego
oraz
Gminy Linia

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

Powiat Wejherowski reprezentowany przez:
Starostê Wejherowskiego  Józefa Reszke
zgodnie z Uchwa³¹ Nr II/X/116/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r.
oraz
Gmina Linia reprezentowana przez:
Wójta Gminy  Stanis³awa Adamczyka
zgodnie z Uchwa³¹ Nr 77/VIII/IV/2003 Rady Gminy Linia z
dnia 10 wrzenia 2003 r.
zmieniaj¹ porozumienie stron z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z
zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Linia w nastêpuj¹cy sposób:
§1
W § 1 skrela siê pkt I.1) i 2).
§2
Prowadzenie spraw, o których mowa w punktach przywo³anych w § 1 przejmuje z dniem 7 listopada 2003 r.
Starosta Wejherowski z wy³¹czeniem spraw okrelonych
w pkt I. 1) lit. x, y i ¿, które przechodz¹ z dniem 11 lipca
2003 r. do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie.
§3
Pozosta³e postanowienia Porozumienia nie ulegaj¹
zmianie.

Wójt Gminy Linia
S. Adamczyk

Starosta Wejherowski
J. Reszke

1954
ANEKS Nr 1
z dnia 11 wrzenia 2003 r.
do porozumienia dotycz¹cego zadania pn. budowa drogi Niepoczo³owice  Kamienica Królewska, wykonania
w roku 2003 projektu budowlanego na budowê drogi
d³ugoci 3,129 km, z dnia 12 maja 2003 r., zawartego
pomiêdzy,
Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu w osobach:
1. Józef Reszke  Starosta Wejherowski
2. Marek Panek  cz³onek Zarz¹du Powiatu Wejherowskigo
a
Gmin¹ Linia, reprezentowan¹ przez:
Stanis³awa Adamczyka  Wójta Gminy Linia
§1
Zmienia siê § 4 porozumienia nadaj¹c mu treæ:
Szacunkow¹ wartoæ prac strony ustalaj¹ na kwotê
60.000 z³ (szeædziesi¹t tysiêcy z³) z czego 20.000 z³ (dwadziecia tysiêcy z³) Gmina przeka¿e Powiatowi jako pomoc finansow¹ w terminie do dnia 30 listopada 2003 r.
przelewem na konto:83500004-5005-3700-12/0, Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie.
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Poz. 1954
§2
Pozosta³a treæ porozumienia nie ulega zmianie.
§3

Niniejszy aneks wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Powiat
Starosta
J. Reszke
Cz³onek Zarz¹du
M. Panek

Gmina
Wójt Gminy
S. Adamczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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