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2652
UCHWA£A Nr V/23/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Rzeczenica na
2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,e oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U Nr 142 poz. 1591), art. 109,122,124
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 z pón. zm.) Rada
Gminy Rzeczenica uchwala, co nastêpuje:
§1
I.Ustala siê dochody bud¿etu gminy w kwocie  5.764.839 z³
w tym:
1. Dochody z podatków i op³at  1.726.071 z³
w tym:
 udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa  321.229 z³
w tym:
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych 
319.129 z³,
b) w podatku dochodowym od osób prawnych  2.100 z³.
2. Dochody z maj¹tku gminy  540.400 z³
3. Pozosta³e dochody w³asne  260.582 z³
4. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce
zlecone gminom z zakresu administracji rz¹dowej
 678.970 z³.
5. Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa  2.558.816 z³
w tym:
a) czêæ owiatowa subwencji ogólnej  2.301.255 z³,
b) czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej  67.265 z³,
c) czêæ podstawowa subwencji ogólnej  190.296 z³.
Szczegó³owy podzia³ dochodów wed³ug róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1*, wed³ug dzia³ów za³¹cznik Nr 2*, wed³ug dzia³ów i rozdzia³ów za³¹cznik Nr 3*.
§2
II. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie  5.764.839 z³.
w tym:
1) wydatki bie¿¹ce  5.253.839 z³,
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od nich  2.840.086 z³,
b) dotacje dla jednostek gospodarki pozabud¿etowej  446.000 z³,
c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 
143.000 z³,
d) pozosta³e dotacje  25.000 z³,
e) pozosta³e wydatki  1.794.753 z³,
f) wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego  5.000 z³.
2) wydatki maj¹tkowe (inwestycyjne)  511.000 z³.
Szczegó³owy podzia³ wydatków wed³ug dzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 4*, wed³ug dzia³ów i rozdzia³ów za³¹cznik Nr 5*.

sprzeda¿ napojów alkoholowych na kwotê 46.000 z³ i Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na
kwotê 46.000 z³.
§5
Ustala siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych
w wysokoci:
 przychody  790.800 z³,
 wydatki  765.800 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§6
Ustala siê dotacje i wydatki zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§7
Wykaz zadañ inwestycyjnych zawiera za³¹cznik Nr 8*
do niniejszej uchwa³y.
§8
Ustala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y.
§9
Ustala siê dla zak³adów bud¿etowych dotacje z bud¿etu gminy na 2003 rok w wysokoci  446.000 z³,
w tym:
1) Zak³ad Gospodarki Komunalnej  240.000 z³,
2) Przedszkola  206.000 z³.
§ 10
Ustala siê, ¿e maksymalna wysokoæ kredytu krótkoterminowego (po¿yczki), któr¹ mo¿e zaci¹gn¹æ Wójt
Gminy na pokrycie przejciowego deficytu wynosi
100.000 z³.
§ 11
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
 samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ w roku 2003 do
kwoty 300.000 z³,
 przenoszenie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
 dysponowanie rezerw¹ ogóln¹ ustalon¹ w bud¿ecie,
 lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

§3
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 15.000 z³.
§4
Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na

* Za³¹czników Nr 1-9 nie publikuje siê.
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§2

UCHWA£A Nr VI/27/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Do obwodu szko³y Podstawowej w Pieniê¿nicy nale¿¹: Pieniê¿nica, Brzezie, Jeziernik, Trzmielewo.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
bud¿etu za 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz 1591z pón. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) po wys³uchaniu opinii Komisji
Rewizyjnej Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê i zatwierdza sprawozdanie Wójta Gminy
Rzeczenica z wykonania bud¿etu i planu finansowego
zadañ zleconych za 2002 rok zamykaj¹ce siê nastêpuj¹cymi:
1) dochody ogó³em:
plan  6.761.396,
wykonanie  6.442.920,
w tym:
 dotacja na zadania zlecone:
plan  843.437,
wykonanie  840.144,
2) wydatki ogó³em:
plan  6.696.396,
wykonanie  6.597.172,
w tym:
 wydatki na zadania zlecone:
plan  843,437,
wykonanie  840.144,
3) bud¿et zamyka siê deficytem w kwocie 154.252 z³.

§3
Z dniem 1 wrzenia 2003 r. Szkole Podstawowej w Pieniê¿nicy podporz¹dkowany bêdzie organizacyjnie Oddzia³
Szkolno-Przedszkolny dla dzieci w wieku od 3-6 lat.
§4
Nowo powsta³y oddzia³ Szkolno-Przedszkolny bêdzie
obejmowa³ dzieci (wychowanków) z miejscowoci Pieniê¿nica.
§5
Do realizacji celów statutowych placówka zapewnia:
1. Pomieszczenia do zajêæ z niezbêdnym wyposa¿eniem.
2. Zaplecze kuchenne (dwa posi³ki dzienne, niadanie
i obiad).
3. Plac zabaw.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê dyrektorowi szko³y
Podstawowej w Pieniê¿nicy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

2654
UCHWA£A Nr VI/30/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany organizacyjnej Szko³y Podstawowej
w Pieniê¿nicy.
Na podstawie art. 5, ust. 2 pkt 1, art. 5a ust. 2 pkt 1,
art. 17. ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
z pón.zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Szko³a Podstawowa w Pieniê¿nicy za³o¿ona na podstawie w orzeczenia organizacyjnego zatwierdzonego
przez Kuratorium Kuratorium Owiaty w Gdañsku jest
szko³¹ publiczn¹.

2655
UCHWA£A Nr 51/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia STATUTÓW OSIEDLI Samorz¹dów Mieszkañców Miasta Nowy Staw.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póñ. zm.)  Rada Miejska w Noweym
Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê statuty Osiedla Nr 1, Nr 2, Nr 3, które
stanowi¹ za³¹czniki od 1 do 3 niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 51/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 maja 2003 r.
STATUT OSIEDLA Nr 1
SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW
MIASTA NOWY STAW
zatwierdzony Uchwa³¹ Nr 51/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 maja 2003 r.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Osiedle Nr 1, które obejmuje swoim zasiêgiem ulice:
Bankowa, Bema, Westerplatte, Zwyciêstwa, Plac Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Powstañców, Kolejowa, S³owackiego, Aleja Cukrowników  zwany dalej Osiedlem,
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nowy Staw.
§2
Osiedle utworzone zosta³o na mocy Uchwa³y Nr 21/
2002 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10 grudnia
2002 r. w sprawie podzia³u Miasta Nowy Staw na osiedla, stanowi¹ce obszary dzia³ania organów Samorz¹du
Mieszkañców Miasta.
ROZDZIA£ II
Struktura organizacyjna organów Osiedla
i zakres ich kompetencji
oraz zasady i tryb wyboru organów Osiedla
§3
1. Organami Osiedla s¹;
1) Ogólne Zebranie Mieszkañców,
2) Zarz¹d,
3) Komisja Rewizyjna,
4) lub inne Komisje powo³ane przez ogólne zebranie
mieszkañców osiedla.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata  tj. okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.
§4
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców jest w Osiedlu organem
uchwa³odawczym.
2. Zarz¹d Osiedla jest organem wykonawczym.
3. Komisja Rewizyjna Osiedla jest organem kontroluj¹cym.
4. Komisje Sta³e Osiedla s¹ organami opiniuj¹cymi.
§5
1. Do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców uprawnieni s¹ wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami Osiedla i posiadaj¹ czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Ogólnego Zebrania Mieszkañców powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na Ogólne Zebranie Mieszkañców  jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e ¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ lub udzielenia ustnych wyjanieñ.

3. Uprawnienie do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ Przewodnicz¹cemu Zarz¹du, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz cz³onkom
Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej, Komisjom Sta³ym oraz
obecnym na posiedzeniu przedstawicielom Gminy,
4) udzia³u w g³osowaniu,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieranych organach Osiedla.
§6
1. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7miu osób.
2. Na czele Zarz¹du stoi Przewodnicz¹cy oraz jego Zastêpca.
§7
1. Wybory do Zarz¹du Osiedla s¹ dokonywane na ogólnym zebraniu wyborczym mieszkañców.
2. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wyborczego
zawiadamia Burmistrz Miasta Nowy Staw w sposób
zwyczajowo przyjêty w Osiedlu nie póniej
ni¿ 7 dni przed zebraniem.
3. Burmistrz Miasta Nowy Staw nadzoruje przebieg wyborów i zapewnia obs³ugê techniczno-biurow¹ Ogólnego Zebrania Wyborczego Mieszkañców, a w szczególnoci protoko³owania jego przebiegu.
4. Dla wa¿noci zebrania wyborczego ustala siê nastêpuj¹ce kryteria;
1) obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców osiedla,
2) przy braku obecnoci wymaganej liczby mieszkañców osiedla, wybory w nowym terminie odbêd¹ siê
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
5. Wybory Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du przeprowadzane s¹ z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad;
1) tajnoci,
2) bezporednioci,
3) powszechnoci,
4) równoci,
5) zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców
Osiedla uprawnionych do g³osowania.
6. Przewodnicz¹cego Zarz¹du i Jego Zastêpcê wybiera
siê w oddzielnym g³osowaniu.
7. Komisjê Rewizyjn¹ oraz Komisje Sta³e wybiera siê w
g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
8. Odwo³anie Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków
nale¿y do w³aciwoci Ogólnego Zebrania Mieszkañców i nastêpuje w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy co najmniej 1/5 sk³adu Ogólnego
Zebrania Mieszkañców.
§8
1. Wybory do organów Samorz¹du Mieszkañców Osiedla przeprowadzane s¹ w terminie okrelonym uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1 okrela porz¹dek
obrad Ogólnego Zebrania Mieszkañców, na którym ma
nast¹piæ wybór Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcy
Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sta³ych.
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3. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1 Rada Miejska podejmuje najpóniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem kadencji Rady.
4. Uchwa³¹, o której mowa w ust. 1 podlega og³oszeniu
w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
§9
1. W celu przeprowadzenia wyborów organów Samorz¹du Osiedla powo³uje siê Komisjê Wyborcz¹ w sk³adzie
co najmniej 3 osób.
2. Do zadañ komisji nale¿y;
1) rejestrowanie kandydatur na Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz
cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sta³ych,
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury,
3) ustalenie i podanie do wiadomoci Ogólnego Zebrania Mieszkañców wyników g³osowania i wyborów.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego,
4. Cz³onkowie Komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du, cz³onków Zarz¹du.
§ 10
1. Kandydatury na Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcê Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sta³ych mog¹ zg³aszaæ
wszyscy uczestnicy Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczestnicy Ogólnego Zebrania Mieszkañców stale zamieszkuj¹cy na terenie Osiedla.
§ 11
Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na Przewodnicz¹cego Zarz¹du,
Zastêpcê Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sta³ych, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zg³oszonych przez uczestników
Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
§ 12
Na Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcê Przewodnicz¹cego Zarz¹du zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêcej g³osów.
§ 13
Cz³onkami Zarz¹du oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji
Sta³ych zostaj¹ ci kandydaci, którzy otrzymali w g³osowaniu najwiêksz¹ liczbê g³osów.
ROZDZIA£ III
Zadania Osiedla oraz zakres kompetencji
i tryb pracy jego organów
§ 14
1. Do zadañ Osiedla nale¿y;
1) rozpatrywanie spraw opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z obszarem Osiedla,
2) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu Miasta Nowy Staw w oparciu o uprawnienia
okrelone w Statucie Gminy Nowy Staw,
3) wykonywanie zadañ z zakresu administracji publicznej okrelonych przez Radê Miejsk¹ w Nowym Sta-
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wie zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 z pón. zm.),
4) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
5) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych
na rzecz mieszkañców Osiedla.
§ 15
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców jest organem uchwa³odawczym w Osiedlu.
Do jego w³aciwoci nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Osiedla.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y;
1) wybór i odwo³anie Zarz¹du Osiedla lub jego poszczególnych cz³onków,
2) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Osiedla
oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tku Osiedla, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych;
a) wyra¿enia opinii w zakresie prowadzenia przez Zarz¹d Osiedla z ramienia Miasta Nowego Stawu
dzia³alnoci,
b) podejmowania ewentualnych prac inwestycyjnych.
4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Nowym Stawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców Osiedla,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania
z innymi Osiedlami,
6) stanowienie w innych sprawach, zastrze¿onych
uchwa³ami Rady Miejskiej w Nowym Stawie do kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
3. Ogólnemu Zebraniu Mieszkañców przewodniczy Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
4. Ogólne Zebranie Mieszkañców mo¿e powo³aæ Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie 3-ch osób do sprawowania
kontroli dzia³alnoci Zarz¹du Osiedla oraz innych instytucji Osiedla.
5. Na polecenie Ogólnego Zebrania Mieszkañców, komisja o której mowa w ust. 4 jest uprawniona do kontrolowania dzia³alnoci wy¿ej wymienionych organów
i ¿¹dania wyjanieñ, przegl¹dania dokumentów, przeprowadzenia oglêdzin.
6. Komisja Rewizyjna sk³ada co roku sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci.
§ 16
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest przez
Zarz¹d Osiedla w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak
ni¿ 2 razy w roku.
2. Zarz¹d Osiedla jest zobowi¹zany zwo³aæ Ogólne Zebranie Mieszkañców na pisemny wniosek co najmniej
1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
3. O miejscu i terminie zwo³ania Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz porz¹dku obrad zawiadamia siê
mieszkañców Osiedla w sposób zwyczajowo przyjêty,
co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem.
4. Dla wa¿noci Ogólnego Zebrania Mieszkañców ustala
siê obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców osiedla.
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Je¿eli w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców nie wziê³a
udzia³u wymagana liczba mieszkañców osiedla wyznacza siê nowy termin Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
które jest wa¿ne bez wzglêdu na liczbê obecnych na
zebraniu.
5. Uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 17
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y Ogólnego Zebrania
Mieszkañców i zadania okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du Osiedla nale¿y w szczególnoci;
1) przygotowanie projektów uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
2) okrelenie sposobu wykonania uchwa³,
3) wykonywanie zadañ z zakresu administracji publicznej na mocy upowa¿nienia Rady Miejskiej w Nowym
Stawie,
4) wspó³praca z organami Gminy Nowy Staw,
3. Zarz¹d Osiedla dzia³a kolegialnie na posiedzeniach
odbywanych w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿
raz na kwarta³.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla organizuje pracê Zarz¹du Osiedla, kieruje bie¿¹cymi sprawami Osiedla oraz
reprezentuje go na zewn¹trz.
5. Posiedzenie Zarz¹du Osiedla jest prawomocne, gdy
uczestniczy w nim co najmniej po³owa ogólnego sk³adu Zarz¹du (quorum  4 osoby).
§ 18
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców w g³osowaniu jawnym
i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów mo¿e powo³aæ Sta³e Komisje Osiedla w sk³adzie 3 osoby.
Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego,
jego zastêpcê oraz inne osoby, którym powierzone zostanie wykonywanie okrelonych funkcji i zadañ komisji.
2. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) prowadzenie dzia³alnoci organizatorskiej,
2) badanie i opracowywanie spraw zleconych przez
Ogólne zebranie Mieszkañców i Przewodnicz¹cego
Osiedla,
3) wspó³dzia³anie z Rad¹ Miejsk¹ i organizacjami spo³ecznymi,
4) przedstawienie Ogólnemu Zebraniu Mieszkañców informacji ze swojej dzia³alnoci,
3. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
4. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej po³owa ogólnego sk³adu Komisji.
ROZDZIA£ IV
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru
nad dzia³alnoci¹ organów Osiedla

2. Rada Miejska w Nowym Stawie ma prawo kontrolowania sk³adników mienia komunalnego przekazanego
w zarz¹d organom Osiedla.
§ 21
Kontrola przeprowadzona jest w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria;
1) legalnoci,
2) celowoci,
3) gospodarnoci,
4) rzetelnoci.
§ 22
1. Kontrolê przeprowadza zespó³ kontrolny powo³any
przez Radê Miejsk¹ w Nowym Stawie w drodze uchwa³y.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1 okrela siê zakres
podmiotowy i przedmiotowy kontroli.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§ 23
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic nazwy Osiedla, decyduje Rada Miejska w Nowym Stawie w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 24
1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska
w Nowym Stawie w drodze uchwa³y.
2. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej jest obowi¹zany w³¹czyæ uchwa³ê Ogólnego Zebrania Mieszkañców w sprawie zmiany Statutu Osiedla do porz¹dku obrad najbli¿szej Sesji zwo³anej po z³o¿eniu wniosku.
§ 25
Statut Osiedla podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr 51/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 maja 2003 r.
STATUT OSIEDLA Nr 2
SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW
MIASTA NOWY STAW
zatwierdzony Uchwa³¹ Nr 51/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 maja 2003 r.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1

Nadzór nad dzia³alnoci¹ Osiedla sprawuje Rada Miejska w Nowym Stawie.

Osiedle Nr 2, które obejmuje swoim zasiêgiem ulice:
Kociuszki, Grunwaldzka, Gdañska, Jana Paw³a II, Kopernika, Pu³askiego, Wita Stwosza  zwany dalej Osiedlem,
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nowy Staw.

§ 20

§2

1. Kontrola mo¿e byæ przeprowadzona w zakresie przekazanych przez Gminê z jej bud¿etu rodków finansowych na realizacjê zadañ Osiedla.

Osiedle utworzone zosta³o na mocy Uchwa³y Nr 21/
2002 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10 grudnia
2002 r. w sprawie podzia³u Miasta Nowy Staw na osie-

§ 19
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dla, stanowi¹ce obszary dzia³ania organów Samorz¹du
Mieszkañców Miasta.
ROZDZIA£ II
Struktura organizacyjna organów Osiedla
i zakres ich kompetencji
oraz zasady i tryb wyboru organów Osiedla

4.

§3
1. Organami Osiedla s¹;
1) Ogólne Zebranie Mieszkañców,
2) Zarz¹d,
3) Komisja Rewizyjna,
4) lub inne Komisje powo³ane przez ogólne zebranie
mieszkañców osiedla.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata  tj. okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.
§4
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców jest w Osiedlu organem
uchwa³odawczym.
2. Zarz¹d Osiedla jest organem wykonawczym.
3. Komisja Rewizyjna Osiedla jest organem kontroluj¹cym.
4. Komisje Sta³e Osiedla s¹ organami opiniuj¹cymi.
§5
1. Do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców uprawnieni s¹ wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami Osiedla i posiadaj¹ czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Ogólnego Zebrania Mieszkañców powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na Ogólne Zebranie Mieszkañców  jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e ¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
3. Uprawnienie do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ Przewodnicz¹cemu Zarz¹du, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz cz³onkom
Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej, Komisjom Sta³ym oraz
obecnym na posiedzeniu przedstawicielom Gminy,
4) udzia³u w g³osowaniu,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieranych organach Osiedla.
§6
1. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7miu osób.
2. Na czele Zarz¹du stoi Przewodnicz¹cy oraz jego Zastêpca.
§7
1. Wybory do Zarz¹du Osiedla s¹ dokonywane na ogólnym zebraniu wyborczym mieszkañców.
2. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wyborczego
zawiadamia Burmistrz Miasta Nowy Staw w sposób
zwyczajowo przyjêty w Osiedlu nie póniej
ni¿ 7 dni przed zebraniem.
3. Burmistrz Miasta Nowy Staw nadzoruje przebieg wyborów i zapewnia obs³ugê techniczno-biurow¹ Ogól-

5.

6.
7.
8.
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nego Zebrania Wyborczego Mieszkañców, a w szczególnoci protoko³owania jego przebiegu.
Dla wa¿noci zebrania wyborczego ustala siê nastêpuj¹ce kryteria;
1) obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców osiedla,
2) przy braku obecnoci wymaganej liczby mieszkañców osiedla, wybory w nowym terminie odbêd¹ siê
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Wybory Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du przeprowadzane s¹ z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad;
1) tajnoci,
2) bezporednioci,
3) powszechnoci,
4) równoci,
5) zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców
Osiedla uprawnionych do g³osowania.
Przewodnicz¹cego Zarz¹du i Jego Zastêpcê wybiera
siê w oddzielnym g³osowaniu.
Komisjê Rewizyjn¹ oraz Komisje Sta³e wybiera siê w
g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
Odwo³anie Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków
nale¿y do w³aciwoci Ogólnego Zebrania Mieszkañców i nastêpuje w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy co najmniej 1/5 sk³adu Ogólnego
Zebrania Mieszkañców.
§8

1. Wybory do organów Samorz¹du Mieszkañców Osiedla przeprowadzane s¹ w terminie okrelonym uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1 okrela porz¹dek
obrad Ogólnego Zebrania Mieszkañców, na którym ma
nast¹piæ wybór Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcy
Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sta³ych.
3. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1 Rada Miejska podejmuje najpóniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem kadencji Rady.
4. Uchwa³¹, o której mowa w ust. 1 podlega og³oszeniu
w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
§9
1. W celu przeprowadzenia wyborów organów Samorz¹du Osiedla powo³uje siê Komisjê Wyborcz¹ w sk³adzie
co najmniej 3 osób.
2. Do zadañ komisji nale¿y;
1) rejestrowanie kandydatur na Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz
cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sta³ych,
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury,
3) ustalenie i podanie do wiadomoci Ogólnego Zebrania Mieszkañców wyników g³osowania i wyborów.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego,
4. Cz³onkowie Komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du, cz³onków Zarz¹du.
§ 10
1. Kandydatury na Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêp-
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cê Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sta³ych mog¹ zg³aszaæ
wszyscy uczestnicy Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczestnicy Ogólnego Zebrania Mieszkañców stale zamieszkuj¹cy na terenie Osiedla.
§ 11
Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na Przewodnicz¹cego Zarz¹du,
Zastêpcê Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sta³ych, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zg³oszonych przez uczestników
Ogólnego Zebrania Mieszkañców.

3.

§ 12

5.

4.

Na Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcê Przewodnicz¹cego Zarz¹du zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêcej g³osów.
§ 13
Cz³onkami Zarz¹du oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji
Sta³ych zostaj¹ ci kandydaci, którzy otrzymali w g³osowaniu najwiêksz¹ liczbê g³osów.
ROZDZIA£ III
Zadania Osiedla oraz zakres kompetencji
i tryb pracy jego organów
§ 14
1. Do zadañ Osiedla nale¿y;
1) rozpatrywanie spraw opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z obszarem Osiedla,
2) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu Miasta Nowy Staw w oparciu o uprawnienia
okrelone w Statucie Gminy Nowy Staw,
3) wykonywanie zadañ z zakresu administracji publicznej okrelonych przez Radê Miejsk¹ w Nowym Stawie zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 z pón. zm.),
4) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
5) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz mieszkañców Osiedla.
§ 15
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców jest organem uchwa³odawczym w Osiedlu.
Do jego w³aciwoci nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Osiedla.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y;
1) wybór i odwo³anie Zarz¹du Osiedla lub jego poszczególnych cz³onków,
2) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Osiedla
oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tku Osiedla, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych;
a) wyra¿enia opinii w zakresie prowadzenia przez Zarz¹d Osiedla z ramienia Miasta Nowego Stawu
dzia³alnoci,
b) podejmowania ewentualnych prac inwestycyjnych.

6.

4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Nowym Stawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców Osiedla,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania
z innymi Osiedlami,
6) stanowienie w innych sprawach, zastrze¿onych
uchwa³ami Rady Miejskiej w Nowym Stawie do kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
Ogólnemu Zebraniu Mieszkañców przewodniczy Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
Ogólne Zebranie Mieszkañców mo¿e powo³aæ Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie 3-ch osób do sprawowania
kontroli dzia³alnoci Zarz¹du Osiedla oraz innych instytucji Osiedla.
Na polecenie Ogólnego Zebrania Mieszkañców, komisja o której mowa w ust. 4 jest uprawniona do kontrolowania dzia³alnoci wy¿ej wymienionych organów
i ¿¹dania wyjanieñ, przegl¹dania dokumentów, przeprowadzenia oglêdzin.
Komisja Rewizyjna sk³ada co roku sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci.
§ 16

1. Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest przez
Zarz¹d Osiedla w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak
ni¿ 2 razy w roku.
2. Zarz¹d Osiedla jest zobowi¹zany zwo³aæ Ogólne Zebranie Mieszkañców na pisemny wniosek co najmniej
1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
3. O miejscu i terminie zwo³ania Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz porz¹dku obrad zawiadamia siê
mieszkañców Osiedla w sposób zwyczajowo przyjêty,
co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem.
4. Dla wa¿noci Ogólnego Zebrania Mieszkañców ustala
siê obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców osiedla.
Je¿eli w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców nie wziê³a
udzia³u wymagana liczba mieszkañców osiedla wyznacza siê nowy termin Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
które jest wa¿ne bez wzglêdu na liczbê obecnych na
zebraniu.
5. Uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 17
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y Ogólnego Zebrania
Mieszkañców i zadania okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du Osiedla nale¿y w szczególnoci;
1) przygotowanie projektów uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
2) okrelenie sposobu wykonania uchwa³,
3) wykonywanie zadañ z zakresu administracji publicznej na mocy upowa¿nienia Rady Miejskiej w Nowym
Stawie,
4) wspó³praca z organami Gminy Nowy Staw,
3. Zarz¹d Osiedla dzia³a kolegialnie na posiedzeniach
odbywanych w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿
raz na kwarta³.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla organizuje pracê Zarz¹du Osiedla, kieruje bie¿¹cymi sprawami Osiedla oraz
reprezentuje go na zewn¹trz.
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5. Posiedzenie Zarz¹du Osiedla jest prawomocne, gdy
uczestniczy w nim co najmniej po³owa ogólnego sk³adu Zarz¹du (quorum  4 osoby).
§ 18
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców w g³osowaniu jawnym
i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów mo¿e powo³aæ Sta³e Komisje Osiedla w sk³adzie 3 osoby.
Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego,
jego zastêpcê oraz inne osoby, którym powierzone zostanie wykonywanie okrelonych funkcji i zadañ komisji.
2. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) prowadzenie dzia³alnoci organizatorskiej,
2) badanie i opracowywanie spraw zleconych przez
Ogólne zebranie Mieszkañców i Przewodnicz¹cego
Osiedla,
3) wspó³dzia³anie z Rad¹ Miejsk¹ i organizacjami spo³ecznymi,
4) przedstawienie Ogólnemu Zebraniu Mieszkañców informacji ze swojej dzia³alnoci,
3. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
4. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej po³owa ogólnego sk³adu Komisji.
ROZDZIA£ IV
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru
nad dzia³alnoci¹ organów Osiedla
§ 19
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Osiedla sprawuje Rada Miejska w Nowym Stawie.
§ 20
1. Kontrola mo¿e byæ przeprowadzona w zakresie przekazanych przez Gminê z jej bud¿etu rodków finansowych na realizacjê zadañ Osiedla.
2. Rada Miejska w Nowym Stawie ma prawo kontrolowania sk³adników mienia komunalnego przekazanego
w zarz¹d organom Osiedla.
§ 21
Kontrola przeprowadzona jest w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria;
1) legalnoci,
2) celowoci,
3) gospodarnoci,
4) rzetelnoci.
§ 22
1. Kontrolê przeprowadza zespó³ kontrolny powo³any
przez Radê Miejsk¹ w Nowym Stawie w drodze uchwa³y.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1 okrela siê zakres
podmiotowy i przedmiotowy kontroli.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§ 23
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic nazwy Osiedla, decyduje Rada Miejska w Nowym Stawie w drodze odrêbnej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 24

1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska
w Nowym Stawie w drodze uchwa³y.
2. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej jest obowi¹zany w³¹czyæ uchwa³ê Ogólnego Zebrania Mieszkañców w sprawie zmiany Statutu Osiedla do porz¹dku obrad najbli¿szej Sesji zwo³anej po z³o¿eniu wniosku.
§ 25
Statut Osiedla podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr 51/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 maja 2003 r.
STATUT OSIEDLA Nr 3
SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW MIASTA
NOWY STAW
zatwierdzony Uchwa³¹ Nr 51/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 maja 2003 r.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Osiedle Nr 3, które obejmuje swoim zasiêgiem ulice:
Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Daszyñskiego, Konopnickiej, Lipowa, Matejki, Mickiewicza, M³yñska, Ogrodowa, Okrzei, Prusa, Sienkiewicza, Wiejska, Witosa  zwany dalej Osiedlem, jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Nowy Staw.
§2
Osiedle utworzone zosta³o na mocy Uchwa³y Nr 21/
2002 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10 grudnia
2002 r. w sprawie podzia³u Miasta Nowy Staw na osiedla, stanowi¹ce obszary dzia³ania organów Samorz¹du
Mieszkañców Miasta.
ROZDZIA£ II
Struktura organizacyjna organów Osiedla
i zakres ich kompetencji
oraz zasady i tryb wyboru organów Osiedla
§3
1. Organami Osiedla s¹;
1) Ogólne Zebranie Mieszkañców,
2) Zarz¹d,
3) Komisja Rewizyjna,
4) lub inne Komisje powo³ane przez ogólne zebranie
mieszkañców osiedla.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata  tj. okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.
§4
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców jest w Osiedlu organem
uchwa³odawczym.
2. Zarz¹d Osiedla jest organem wykonawczym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2655
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3. Komisja Rewizyjna Osiedla jest organem kontroluj¹cym.
4. Komisje Sta³e Osiedla s¹ organami opiniuj¹cymi.
§5
1. Do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców uprawnieni s¹ wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami Osiedla i posiadaj¹ czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Ogólnego Zebrania Mieszkañców powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na Ogólne Zebranie Mieszkañców  jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e ¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
3. Uprawnienie do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ Przewodnicz¹cemu Zarz¹du, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz cz³onkom
Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej, Komisjom Sta³ym oraz
obecnym na posiedzeniu przedstawicielom Gminy,
4) udzia³u w g³osowaniu,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieranych organach Osiedla.
§6
1. Zarz¹d Osiedla sk³ada siê z 7miu osób.
2. Na czele Zarz¹du stoi Przewodnicz¹cy oraz jego Zastêpca.
§7
1. Wybory do Zarz¹du Osiedla s¹ dokonywane na ogólnym zebraniu wyborczym mieszkañców.
2. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wyborczego
zawiadamia Burmistrz Miasta Nowy Staw w sposób
zwyczajowo przyjêty w Osiedlu nie póniej
ni¿ 7 dni przed zebraniem.
3. Burmistrz Miasta Nowy Staw nadzoruje przebieg wyborów i zapewnia obs³ugê techniczno-biurow¹ Ogólnego Zebrania Wyborczego Mieszkañców, a w szczególnoci protoko³owania jego przebiegu.
4. Dla wa¿noci zebrania wyborczego ustala siê nastêpuj¹ce kryteria;
1) obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców osiedla,
2) przy braku obecnoci wymaganej liczby mieszkañców osiedla, wybory w nowym terminie odbêd¹ siê
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
5. Wybory Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du i cz³onków Zarz¹du przeprowadzane s¹ z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad;
1) tajnoci,
2) bezporednioci,
3) powszechnoci,
4) równoci,
5) zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców
Osiedla uprawnionych do g³osowania.
6. Przewodnicz¹cego Zarz¹du i Jego Zastêpcê wybiera
siê w oddzielnym g³osowaniu.
7. Komisjê Rewizyjn¹ oraz Komisje Sta³e wybiera siê w
g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

8. Odwo³anie Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków
nale¿y do w³aciwoci Ogólnego Zebrania Mieszkañców i nastêpuje w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy co najmniej 1/5 sk³adu Ogólnego
Zebrania Mieszkañców.
§8
1. Wybory do organów Samorz¹du Mieszkañców Osiedla przeprowadzane s¹ w terminie okrelonym uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1 okrela porz¹dek
obrad Ogólnego Zebrania Mieszkañców, na którym ma
nast¹piæ wybór Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcy
Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sta³ych.
3. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1 Rada Miejska podejmuje najpóniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem kadencji Rady.
4. Uchwa³¹, o której mowa w ust. 1 podlega og³oszeniu
w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
§9
1. W celu przeprowadzenia wyborów organów Samorz¹du Osiedla powo³uje siê Komisjê Wyborcz¹ w sk³adzie
co najmniej 3 osób.
2. Do zadañ komisji nale¿y;
1) rejestrowanie kandydatur na Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz
cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sta³ych,
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury,
3) ustalenie i podanie do wiadomoci Ogólnego Zebrania Mieszkañców wyników g³osowania i wyborów.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego,
4. Cz³onkowie Komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcy Przewodnicz¹cego Zarz¹du, cz³onków Zarz¹du.
§ 10
1. Kandydatury na Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcê Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sta³ych mog¹ zg³aszaæ
wszyscy uczestnicy Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczestnicy Ogólnego Zebrania Mieszkañców stale zamieszkuj¹cy na terenie Osiedla.
§ 11
Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów
zamyka listê kandydatur na Przewodnicz¹cego Zarz¹du,
Zastêpcê Przewodnicz¹cego Zarz¹du oraz cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sta³ych, po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zg³oszonych przez uczestników
Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
§ 12
Na Przewodnicz¹cego Zarz¹du, Zastêpcê Przewodnicz¹cego Zarz¹du zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêcej g³osów.
§ 13
Cz³onkami Zarz¹du oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji
Sta³ych zostaj¹ ci kandydaci, którzy otrzymali w g³osowaniu najwiêksz¹ liczbê g³osów.
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ROZDZIA£ III
Zadania Osiedla oraz zakres kompetencji
i tryb pracy jego organów

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. Do zadañ Osiedla nale¿y;
1) rozpatrywanie spraw opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z obszarem Osiedla,
2) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu Miasta Nowy Staw w oparciu o uprawnienia
okrelone w Statucie Gminy Nowy Staw,
3) wykonywanie zadañ z zakresu administracji publicznej okrelonych przez Radê Miejsk¹ w Nowym Stawie zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 z pón. zm.),
4) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
5) organizowanie wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz mieszkañców Osiedla.

2. Zarz¹d Osiedla jest zobowi¹zany zwo³aæ Ogólne Zebranie Mieszkañców na pisemny wniosek co najmniej
1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
3. O miejscu i terminie zwo³ania Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz porz¹dku obrad zawiadamia siê
mieszkañców Osiedla w sposób zwyczajowo przyjêty,
co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem.
4. Dla wa¿noci Ogólnego Zebrania Mieszkañców ustala
siê obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców osiedla.
Je¿eli w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców nie wziê³a
udzia³u wymagana liczba mieszkañców osiedla wyznacza siê nowy termin Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
które jest wa¿ne bez wzglêdu na liczbê obecnych na
zebraniu.
5. Uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.

§ 15

§ 17

1. Ogólne Zebranie Mieszkañców jest organem uchwa³odawczym w Osiedlu.
Do jego w³aciwoci nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Osiedla.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y;
1) wybór i odwo³anie Zarz¹du Osiedla lub jego poszczególnych cz³onków,
2) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Osiedla
oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tku Osiedla, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych;
a) wyra¿enia opinii w zakresie prowadzenia przez Zarz¹d Osiedla z ramienia Miasta Nowego Stawu
dzia³alnoci,
b) podejmowania ewentualnych prac inwestycyjnych,
4) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Nowym Stawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców Osiedla,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania
z innymi Osiedlami,
6) stanowienie w innych sprawach, zastrze¿onych
uchwa³ami Rady Miejskiej w Nowym Stawie do kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
3. Ogólnemu Zebraniu Mieszkañców przewodniczy Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
4. Ogólne Zebranie Mieszkañców mo¿e powo³aæ Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie 3-ch osób do sprawowania
kontroli dzia³alnoci Zarz¹du Osiedla oraz innych instytucji Osiedla.
5. Na polecenie Ogólnego Zebrania Mieszkañców, komisja o której mowa w ust. 4 jest uprawniona do kontrolowania dzia³alnoci wy¿ej wymienionych organów
i ¿¹dania wyjanieñ, przegl¹dania dokumentów, przeprowadzenia oglêdzin.
6. Komisja Rewizyjna sk³ada co roku sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci.

1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y Ogólnego Zebrania
Mieszkañców i zadania okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du Osiedla nale¿y w szczególnoci;
1) przygotowanie projektów uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
2) okrelenie sposobu wykonania uchwa³,
3) wykonywanie zadañ z zakresu administracji publicznej na mocy upowa¿nienia Rady Miejskiej w Nowym
Stawie,
4) wspó³praca z organami Gminy Nowy Staw,
3. Zarz¹d Osiedla dzia³a kolegialnie na posiedzeniach
odbywanych w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿
raz na kwarta³.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla organizuje pracê Zarz¹du Osiedla, kieruje bie¿¹cymi sprawami Osiedla oraz
reprezentuje go na zewn¹trz.
5. Posiedzenie Zarz¹du Osiedla jest prawomocne, gdy
uczestniczy w nim co najmniej po³owa ogólnego sk³adu Zarz¹du (quorum  4 osoby).

§ 14

§ 16
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest przez
Zarz¹d Osiedla w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak
ni¿ 2 razy w roku.

§ 18
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców w g³osowaniu jawnym
i zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów mo¿e powo³aæ Sta³e Komisje Osiedla w sk³adzie 3 osoby.
Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego,
jego zastêpcê oraz inne osoby, którym powierzone zostanie wykonywanie okrelonych funkcji i zadañ komisji.
2. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) prowadzenie dzia³alnoci organizatorskiej,
2) badanie i opracowywanie spraw zleconych przez
Ogólne zebranie Mieszkañców i Przewodnicz¹cego
Osiedla,
3) wspó³dzia³anie z Rad¹ Miejsk¹ i organizacjami spo³ecznymi,
4) przedstawienie Ogólnemu Zebraniu Mieszkañców informacji ze swojej dzia³alnoci,
3. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
4. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej po³owa ogólnego sk³adu Komisji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2655, 2656, 2657
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ROZDZIA£ IV
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru
nad dzia³alnoci¹ organów Osiedla
§ 19
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Osiedla sprawuje Rada Miejska w Nowym Stawie.
§ 20
1. Kontrola mo¿e byæ przeprowadzona w zakresie przekazanych przez Gminê z jej bud¿etu rodków finansowych na realizacjê zadañ Osiedla.
2. Rada Miejska w Nowym Stawie ma prawo kontrolowania sk³adników mienia komunalnego przekazanego
w zarz¹d organom Osiedla.

podstawy programowe (5 godzin) w roku szkolnym
2003/2004 ustala siê op³atê sta³¹ p³atn¹ miesiêcznie za
pobyt ka¿dego dziecka w Przedszkolu w Nowym Stawie w wysokoci:
 95 z³otych,
 za drugie i ka¿de kolejne dziecko w Przedszkolu obowi¹zuje obni¿ka 20% (op³ata sta³a  76 z³).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 283/2002 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 3 czerwca 2002 r.

§ 21

§4

Kontrola przeprowadzona jest w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria;
1) legalnoci,
2) celowoci,
3) gospodarnoci,
4) rzetelnoci.
§ 22

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

1. Kontrolê przeprowadza zespó³ kontrolny powo³any
przez Radê Miejsk¹ w Nowym Stawie w drodze uchwa³y.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1 okrela siê zakres
podmiotowy i przedmiotowy kontroli.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§ 23
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic nazwy Osiedla, decyduje Rada Miejska w Nowym Stawie w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 24
1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska
w Nowym Stawie w drodze uchwa³y.
2. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej jest obowi¹zany w³¹czyæ uchwa³ê Ogólnego Zebrania Mieszkañców w sprawie zmiany Statutu Osiedla do porz¹dku obrad najbli¿szej Sesji zwo³anej po z³o¿eniu wniosku.
§ 25
Statut Osiedla podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.

2656
UCHWA£A Nr 52/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 maja 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

2657
POROZUMIENIE
SOO.IV  0117/6/03
z dnia 3 kwietnia 2003 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
Zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2,3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm.) oraz
Uchwa³y Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni z dnia
29 sierpnia 2001 r. i Uchwa³y Nr II/IX/100/03 Rady powiatu Wejherowskiego z dnia 27 czerwca 2003 r.
pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
2. Marka Stêpê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
a Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgminazjalnych nr 3
w Wejherowie.
2. Dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgminazjalnych nr 2
w Rumi.
3. Dyrektora Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Redzie.
§1

§1

1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Powiat Wejherowski.
3. Porozumienie zawiera siê na czas nieokrelony.
§2

1. Za wiadczenie us³ug przedszkolnych przekraczaj¹cych

1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teore-

w sprawie ustalenia wysokoci op³aty za wiadczenie
us³ug przedszkolnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz z art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.)  Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
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tycznej nauki zadowu bêdzie ustalana ka¿dorazowo
w dwóch okelach rozliczeniowych:
1) od 1.01 do 30.06 ka¿dego roku,
2) od 1.09 do 31.12 ka¿dego roku
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ w
przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia.
2. Na okres od 1.01 do 30.06.2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
1) 215 z³. za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
2) 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
3) 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Powiat Wejherowski jest zobowi¹zany do przekazywania rodków finansowych za okresy rozliczeniowe bezporednio po ich wykonaniu, za faktyczn¹ wspólnie
ustalon¹ liczbê uczniów uczestnicz¹c¹ w kursach teoretycznej nauki zawodu w WODZ.
4. rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazywane na konto Gminy
Miasta Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2658
POROZUMIENIE
SOO.IV  0117/7/03
z dnia 3 kwietnia 2003 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
Zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2,3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
ystemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników,
w tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pó.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.

Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.

pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
2. Marka Stêpê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
a Powiatem Tczew reprezentowanym przez:
1. Marka Modrzejewskiego  Starostê Tczewskiego.
2. Mariusza Wiórka  Wicestatostê.

§4

§1

1. Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zaæ porozumienie z
zachowaniem 3 miesiêcznego wypowiedzenia na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
2. Umow¹ stron porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w
ka¿dym czasie.

1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Powiat Tczew.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1.01.2003 do
30.06.2003 r.

§3

§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§6
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Miasta Gdynia
Powiat Wejherowski
Wiceprezydent
Dyrektor Zespo³u Szkó³
Miasta Gdyni
Ponadgimnazjalnych Nr 3
E. £owkiel
w Wejherowie
Wiceprezydent
W. Sieg
Miasta Gdyni
Dyrektor
M. Stêpa
Zasadniczej Szko³y Zawodowej
w Redzie
R. Czoska
Dyrektor Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazajalnych Nr 2
Im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi
P. Wo³owski

§2
1. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
2. Powiat Tczew jest zobowi¹zany do przekazania rodków finansowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci 53 480 z³. (s³ownie: piêædziesiêciu trzech tysiêcy czterystu osiemdziesiêciu z³otych) za:
2) 136 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
3) 20 uczniów kursów I stopnia (6 tygodniowych),
4) 42 uczniów kursów II stopnia.
3. rodki finansowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do 30
czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Gdynia
Wiceprezydent
Miasta Gdyni
E. £owkiel

Poz. 2658, 2659
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Powiat Tczew
Starosta
M. Modrzejewski
Wicestarosta
M. Wiórek

2659
POROZUMIENIE
SOO.IV  0117/8/03
z dnia 3 kwietnia 2003 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
zawarte dnia 28 maja 2003 r. pomiêdzy:
I. Powiatem Kwidzyñskim reprezentowanym przez:
1. Leszka Czarnobaja  Starostê
2. Justynê Koz³owsk¹- Cz³onka Zarz¹du
zwan¹ dalej Powiatem
a
II. Gmin¹ Miejsk¹ Gdynia reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta
2. Marka Stêpê  Wiceprezydenta zwan¹ dalej Gmin¹
W oparciu o art. 5 ust. 2 i art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a i art. 5a
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.)
w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników, w tym
dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie omioletniej szko³y podstawowej stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20
i ramowym planem nauczania dla zasadniczej szko³y zawodowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia
ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego
2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z pón. zm.) oraz
Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni z dnia
29 sierpnia 2001 r. i Uchwa³ê Nr XLIII/294/2001 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 grudnia 2001 r. strony zgodnie postanawiaj¹, co nastêpuje:
§1
1. Powiat powierza a Gmina przyjmuje realizacjê teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdy-

ni, ul. Energetyków 13a, przez uczniów kierowanych
ze szkó³ zawodowych Powiatu Kwidzyñskiego.
2. W okresie od stycznia do czerwca 2003 r. przyjêto nastêpuj¹ce stawki kszta³cenia ucznia:
1) 215 z³  za kurs I stopnia (4 tygodnie),
2) 330 z³  za kurs I stopnia (6 tygodni),
3) 420 z³  za kurs II stopnia (8 tygodni).
§2
1. Powiat za okres od 01.01.2003 r. do 20.06.2003 r. przeka¿e Gminie dotacjê na realizacjê teoretycznej nauki
zawodu dla:
1) 55 uczniów  kursantów I stopnia (4 tygodniowy),
2) 33 uczniów  kurantów II stopnia (8 tygodniowy).
2. Gmina w terminie do 20.06.2003 r. przeka¿e Powiatowi sprawozdanie o faktycznej liczbie kursantów przeszkolonych w WODZ Gdynia w rozbiciu na szko³y.
3. Dotacja za szkolenie w WODZ Gdynia zostanie przekazana w oparciu o z³o¿one sprawozdanie, o którym
mowa w ust. 2 w terminie do 15.07.2003 r. na konto
Gminy:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245.
§3
Wykorzystanie dotacji na inny cel ni¿ okrelony w niniejszym Porozumieniu powoduje powstanie obowi¹zku
zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej
dla zaleg³oci podatkowej
§4
Powiat jest uprawniony do kontrolowania sposobu
wykonywania porozumienia przez Gminê. W tym celu ma
prawo ¿¹daæ od Gminy przedstawienia mu wyjanieñ,
sprawozdañ oraz udostêpnienia dokumentów do wgl¹du upowa¿nionym przedstawicielom Powiatu.
§5
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane z zachowaniem
miesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego ostatniego dnia miesi¹ca.
§6
Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§7
1. W sprawach nie regulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy.
§8
Porozumienie zostaje podpisane w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
§9
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Powiat Gmina
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj
Cz³onek Zarz¹du
J. Koz³owska

Wiceprezydent
MiastaGdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent
Miasta Gdyni
M. Stêpa
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2660
POROZUMIENIE
SOO.IV  0117/9/03
z dnia 3 kwietnia 2003 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
Zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2,3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników,
w tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pó.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
2. Marka Stêpê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
a Gmin¹ Skarszewy reprezentowan¹ przez:
1. Dariusza Skalskiego  Burmistrza Gminy.
2. Eugeniê £¹ck¹  Skarbnika Gminy.
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Gmina Skarszewy.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1.01.2003 r. do
30.06.2003 r.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo
w dwóch okresach rozliczeniowych:
1) od 1.01. do 30.06 ka¿dego roku.
2) od 1.09. do 31.12 ka¿dego roku
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ
w przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia.
2. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Gmina Skarszewy jest zobowi¹zana do przekazania
rodków finansowych za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci: 14 755 z³.
(s³ownie: czternacie tysiecy siedemset piêædziesi¹t
piêæ z³otych) za:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) 53 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
2) 8 uczniów kursów II stopnia.
4. rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
30 czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245
5. Gmina Miasta Gdyni w terminie do 31 lipca 2003 r. z³o¿y rozliczenie z przekazanej przez Gminê Skarszewy dotacji.
§3
1. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Gdynia
Wiceprezydent
Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent
Miasta Gdyni
M. Stêpa

Gmina Skarszewy
Burmistrz
D. Skalski
Skarbnik Gminy
E. £¹cka

2661
POROZUMIENIE
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
Zawarte na podstawie art. 5 ust. 2,3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91 poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a i art. 5a
ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz. U. z 199b Nr 67 poz. 329, z pón. zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y zasadniczej
kszta³c¹cej m³odocianych pracowników, w tym dla oddzia³ów wieiozawodowych na podbudowie programowej
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pón.
zm.), Uchwa³y Nr XXXIIl/107/101 Rady Miasta Gdyni z dnia
29 sierpnia 2001 r. oraz Uchwa³y Nr XXXI/179/2001 Rady
Powiatu Bytowskiego z dnia 27 grudnia 2001 r.
pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewa £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
2. Marka Stêpê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
a Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarz¹d
w osobach:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2661, 2662
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1. Micha³a wiontek -Brzeziñskiego  Starostê Bytowskiego.
2. Tomasza Borowskiego  Wicestarostê.
§1
1. Gmina Miasta Gdyni zobowi¹zuje siê do prowadzenia
teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla
uczniów klas wieolozawodowych szkó³ dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Bytowski.
2. Nauka zawodu odbywaæ siê bêdzie w Wojewódzkim
Orodku Doskonalenia Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a, zwanym dalej WODZ bêd¹cym jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Miasta Gdyni.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 01.01.2003 do
30.06.2005 roku.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodów bêdzie ustalana ka¿dorazowo w
dwóch okresach rozliczeniowych:
1) od 01. 01 do 30. 06. ka¿dego roku,
2) od 01. 09. do 31. 12 ka¿dego roku
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ w
przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia uczniów
w formie aneksu do porozumienia.
2. Na okres od 01.01. do 30. 06. 2003 przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego 6 tygodni,
 420 z³ za ucznia II stopnia trwaj¹cego osiem tygodni.
3. Powiat Bytowski jest zobowi¹zany do przekazania rodków finansowych w wysokoci wynikaj¹cej z iloczynu
stawki wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz
iloci uczniów skierowanych przez jednostki wymienione w § 1 ust. 1
4. Gmina Miasto Gdynia jest zobowi¹zana przekazaæ dla
Powiatu Bytowskiego szczegó³ow¹ kalkulacjê kosztów
nauki 1 ucznia za dany okres rozliczenia oraz listê
uczniów pobieraj¹cych naukê wg zg³oszeñ jednostek
Powiatu Bytowskiego wraz kopi¹ rachunku obci¹¿aj¹cym poszczególne szko³y.
§3
1. rodki finansowe, o których mowa w § 2 ust. 3 bêd¹
przekazane w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez szko³y tj. Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Bytowie i Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w Miastku,
które kieruj¹ uczniów na kszta³cenia oraz po spe³nieniu warunku § 2 ust. 4, na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzial Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245
2. Wzrost kosztów kszta³cenia mo¿e nast¹piæ jedynie w
wysokoci nie wy¿szej ni¿ 5% kwoty wyliczonej w § 2
ust. 2 umowy w danym roku kalendarzowym.
3. W przypadku zmiany liczby uczniów w trakcie nauki
rozliczenie nale¿noci nast¹pi w/g rzeczywistej liczby
uczniów pobieraj¹cych naukê na koniec okresu rozliczeniowego i skierowanych przez szko³y Powiatu Bytowskiego.
§4
1. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zanie niniejsze-

go porozumienia z zachowaniem 6  miesiêcznego
okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.
§5
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
3. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprezydent Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent Miasta Gdyni
M. Stêpa

Starosta
M. wiontek-Brzeziñski
Wicestarosta
T. Borowski
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POROZUMIENIE
w sprawie przejêcia niektórych zadañ z zakresu owiaty
zawarte
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) w dniu 1 padziernika 2003 r. pomiêdzy:

1.
2.

1.
2.

Powiatem Lêborskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Lêborskiego w osobach:
Witold Piórkowski  Starosta Lêborski
Ryszard Wenta  Wicestarosta Lêborski
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu  Krystyny Bronk
zwanym dalej Przyjmuj¹cym
a Gmin¹ G³ówczyce reprezentowan¹ przez:
Czes³aw Kosiak  Wójt Gminy
Teresa Florkowska  Zastêpca Wójta
z kontrasygnat¹ Skarbnika Gminy  Mariola Barna
zwan¹ dalej Przekazuj¹cym o nastêpuj¹cej treci:
§1

Przekazuj¹cy powierza, a Przyjmuj¹cy przyjmuje do
realizacji zadania edukacji publicznej w zakresie kszta³cenia specjalnego i sprawowania opieki nad wychowank¹
 Renat¹ Mielczarek w Specjalnym Orodku SzkolnoWychowawczym w Lêborku.
§2
1. Przekazuj¹cy zobowi¹zuje siê do sfinansowania zadania okrelonego w § 1 i przekazania na ten cel kwoty
1.018 z³ (s³ownie z³otych: jeden tysi¹c osiemnacie),
p³atnej w terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia.
2. rodki finansowe o których mowa w niniejszym paragrafie nale¿y przekazaæ na konto Powiatu: Starostwo
Powiatowe Lêbork Bank Millennium S.A. I oddzia³
Wejherowo E/Lêbork 76116022020000000061967207.
§3
Wysokoæ kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 ustalono
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
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i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podzia³u czêci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego w roku 2003 (Dz. U. Nr 234,
poz. 1966 z 2002 r.), za okres od 15.10.2003 r. do
31.12.2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w Chojnicach pomiêdzy ulic¹ Gdañsk¹ (droga krajowa
nr 22) a terenem kolejowym (dz. nr 567).
§3

1. Przyjmuj¹cy zobowi¹zuje siê do prawid³owego wykorzystania przekazanej kwoty zgodnie z celem okrelonym w § 1
2. Do spraw, których nie reguluje niniejsze porozumienie
zastosowanie maj¹ odpowiednio przepisy ogólnie obowi¹zuj¹ce.

Przedmiotem ustaleñ planu o którym mowa w § 1 s¹:
1) teren pod przemys³ i us³ugi oznaczony na rysunku planu symbolem P/U,
2) teren pod us³ugi ogólnodostêpne w tym us³ugi zwi¹zane z komunikacj¹ oznaczony na rysunku planu symbolem U/KS,
3) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami KD, KG przeznaczone na realizacjê celów publicznych.

§5

§4

Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony do 31
grudnia 2003 r.

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2000, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹:
1) granica opracowania i uchwalenia planu,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone.

§4

§6
Niniejsze porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednej dla ka¿dej ze stron.
§7
Zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewa¿noci.
§8
Niniejsze porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przyjmuj¹cy
Starosta
W. Piórkowski
Wicestarosta
R. Wenta
Skarbnik Powiatu
K. Bronk

Przekazuj¹cy
Wójt
Cz. Kosiak
Zastêpca Wójta
T. Florkowska
Skarbnik Gminy
M. Barna
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§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w § 1 a zawarte w § 6-9 niniejszej
Uchwa³y,
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnicach,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
4) Powierzchnia biologicznie czynna  powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona lecz pokryta
warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub rolinnoci¹ urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹.

UCHWA£A Nr XI/103/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 25 sierpnia 2003 r.

Rozdzia³ 2
Przeznaczenie
oraz zasady zagospodarowania terenu

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przemys³ i us³ugi
przy ulicy Gdañskiej w Chojnicach.

§6

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod przemys³ i us³ugi przy ulicy Gdañskiej w Chojnicach w granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan o którym mowa w § 1 obejmuje teren po³o¿ony

1. Wyznacza siê teren pod przemys³ i us³ugi oznaczony
na rysunku planu symbolem 1 P/U.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) obiekty produkcyjne i magazynowe wraz z zapleczem socjalnym i ew. us³ugowym towarzysz¹cym
funkcji podstawowej,
2) us³ugi inne ni¿ wymienione w pkt 1 ale nie koliduj¹ce z ew. dzia³alnoci¹ produkcyjn¹,
3) us³ugi zwi¹zane z komunikacj¹.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) nale¿y pozostawiæ powierzchniê biologicznie czynn¹ min. 20% powierzchni terenu,
2) nowo projektowana zabudowa nie mo¿e wykraczaæ
poza nieprzekraczalne linie zabudowy (jak na rysunku planu):
a) w stronê ulicy Gdañskiej  na odleg³oæ min. 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej ulicê (jak na rysunku planu),
ale nie mniej ni¿ 20,0 m od krawêdzi jezdni,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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b) w stronê projektowanej ulicy 3 KD  na odleg³oæ
min. 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê i teren,
o którym mowa w ust. 1,
c) w stronê terenu kolejowego  na odleg³oæ min.
20,0 m od granicy obszaru kolejowego,
3) nale¿y zapewniæ miejsca postojowe dla samochodów osobowych (pracowników oraz klientów) oraz
samochodów ciê¿arowych  w iloci wynikaj¹cej z
zak³adanego programu u¿ytkowego,
4) wjazdy na teren wy³¹cznie z drogi 3 KD; jeli która
z dzia³ek nie bêdzie posiadaæ niezale¿nego dojazdu
z ulicy 3 KD (np. zmiana w³aciciela) nale¿y wydzieliæ drogê dojazdow¹ KD o szerokoci ok. 10,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych  po istniej¹cej dzia³ce nr
554/40 z placem do zawracania o wymiarach min.
12,5 x 12,5 m (orientac. przebieg na rysunku planu),
5) zaleca siê zastosowaæ pas zieleni od strony ulicy
Gdañskiej,
6) wprowadza siê zakaz podzia³ów wtórnych istniej¹cych dzia³ek (z wyj¹tkiem wydzielenia drogi, o której mowa w pkt 4 jeli zajdzie taka koniecznoæ).
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania formy architektonicznej
budynków
1) zalecana wysokoæ zabudowy do II kondygnacji (w
uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê zabudowê wy¿sz¹),
2) nale¿y dbaæ o estetykê zabudowy zw³aszcza od strony ulicy Gdañskiej  architektura projektowanych budynków na ca³ym terenie powinna byæ spójna,
3) istniej¹ce budynki lub ich czêci mog¹ podlegaæ rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu oraz z zachowaniem ustaleñ ust. 3 pkt 2.
4) dopuszcza siê zabudowê styczn¹.

4) obs³uga komunikacyjna: z drogi krajowej (ul. Gdañska)  wy³¹cznie z wykorzystaniem istniej¹cych wjazdów oraz z projektowanej drogi 3 KD,
5) zaleca siê zastosowaæ pas zieleni od strony ulicy
Gdañskiej.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania formy architektonicznej
budynków
1) zalecana wysokoæ zabudowy do II kondygnacji (w
uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê zabudowê wy¿sz¹),
2) nale¿y dbaæ o estetykê zabudowy zw³aszcza od strony ulicy Gdañskiej  architektura projektowanych budynków na ca³ym terenie powinna byæ spójna,
3) istniej¹ce budynki lub ich czêci mog¹ podlegaæ rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu oraz z zachowaniem ustaleñ ust. 3 pkt 2.
5. Nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej WN i SN zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami (patrz § 9, ust. 6).

§7

§9

1. Wyznacza siê teren pod us³ugi oznaczony na rysunku
planu symbolem 2U/KS.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) obiekty us³ugowe z priorytetem dla us³ug zwi¹zanych z komunikacj¹,
2) dzia³alnoæ produkcyjn¹,
3) pomieszczenia mieszkalne dla w³aciciela o ile spe³ni siê wymóg zawarty w § 9 ust. 14.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) nale¿y pozostawiæ powierzchniê biologicznie czynn¹ min. 20% powierzchni terenu,
2) nowo projektowana zabudowa nie mo¿e wykraczaæ
poza nieprzekraczalne linie zabudowy (jak na rysunku planu):
a) w stronê ulicy Gdañskiej  na odleg³oæ min. 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej ulicê (jak na rysunku planu),
ale nie mniej ni¿ 20,0 m od krawêdzi jezdni,
b) w stronê projektowanej ulicy 3 KD  na odleg³oæ
min. 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê i teren,
o którym mowa w ust. 1,
c) w stronê terenu kolejowego  na odleg³oæ min.
20,0 m od granicy obszaru kolejowego,
3) zapewniæ miejsca postojowe dla samochodów osobowych (pracowników oraz klientów) oraz samochodów ciê¿arowych  w iloci wynikaj¹cej z zak³adanego programu u¿ytkowego,

1. Zaopatrzenie w wodê projektowanych obiektów z miejskiej sieci wodoci¹gowej na zasadach ustalonych przez
zarz¹dcê sieci.
2. Odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
3. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowniczej na zasadach
ustalonych przez zarz¹dcê sieci.
4. Ogrzewanie z zastosowaniem paliw ekologicznych (np.
energia elektryczna, ogrzewanie gazowe lub olejowe);
istnieje mo¿liwoæ zasilania projektowanych obiektów
z miejskiej sieci ciep³owniczej.
5. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ liniami nn z projektowanej s³upowej stacji transformatorowej.
6. Nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznych WN i SN zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Na rysunku planu wyznacza siê tymczasow¹
orientacyjn¹ strefê ochronn¹ dla linii WN (po ok. 20,0
m od osi linii) i dla linii SN (po oko³o 10,0 m od osi
linii), któr¹ zaleca siê stopniowo likwidowaæ (poprzez
np. ich skablowanie, likwidacjê, itp.); lokalizacja obiektów kubaturowych, cie¿ek rowerowych i przejæ pieszych w strefie wymaga uzgodnienia z Zak³adem Energetycznym.
7. Usuwanie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup
asortymentowych winno byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo  na ka¿dej dzia³ce
(lub dzia³kach stanowi¹cych w³asnoæ jednego inwe-

§8
Wyznacza siê tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem:
1) 4 KG  pas terenu przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej ulicy Gdañskiej,
2) 3 KD  projektowana ulica dojazdowa z placem do
zawracania o nastêpuj¹cych parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 m,
b) jezdnia szerokoci min. 5,0 m,
c) chodniki obustronne, o szerokoci po 2,0 m,
Rozdzia³ 3
Zasady obs³ugi infrastrukturalnej
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

stora) nale¿y wyznaczyæ miejsce do gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na
teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji; gospodarka odpadami musi byæ prowadzona
zgodnie z ustaw¹ o odpadach.
Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych powinny byæ podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekt zabytkowy prace nale¿y wstrzymaæ do momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Uwzglêdniæ wymagania w zakresie obrony cywilnej
tzn. w zale¿noci od potrzeb (po uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku) nale¿y:
a) przewidzieæ lokalizacjê schronu lub ukryæ,
b) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek
klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny,
c) planowane do realizacji zaplecze socjalno  sanitarne (natryski, ³anie pracownicze), punkty us³ugowe (np. pralnie), myjnie projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty Odka¿ania Odzie¿y
(POO), Punkty Odka¿ania Transportu (POT),
d) w celu zapewnienia dla ludnoci dostaw niezbêdnej iloci wody w warunkach specjalnych tj. klêsk
¿ywio³owych, ska¿eñ lub wody  uwzglêdniæ lokalizacjê studni awaryjnych,
e) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemniania i wygaszania.
Nowo projektowana zabudowa nie mo¿e wykraczaæ
poza linie zabudowy okrelone na rysunku planu; w
przypadku zabudowy istniej¹cej odstêpstwa mog¹
byæ wy³¹cznie uzgodnione z zarz¹dc¹ drogi krajowej
nr 22 i terenów kolejowych.
Na terenie w s¹siedztwie linii kolejowej:
1) drzewa i krzewy mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 15,0 m od osi skrajnego toru
kolejowego,
2) nale¿y zastosowaæ rodki techniczne zmniejszaj¹ce uci¹¿liwoci s¹siedztwa linii kolejowej  przed
ha³asem i drganiami (wibracjami).
Wjazd na ca³y teren z drogi krajowej nr 22 jedynie
poprzez istniej¹ce wjazdy (jak na rysunku planu).
Dzia³alnoæ produkcyjna i us³ugowa na ca³ym terenie musi mieæ charakter nieuci¹¿liwy tzn., ¿e ewentualna uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ
poza granice zewnêtrzne dzia³ki lub dzia³ek stanowi¹cych w³asnoæ jednego inwestora a wszelkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w
zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej powinny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 10

Uchwala siê dla terenu objêtego planem 30% jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 11

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej
S. Kowalik

2664
UCHWA£A Nr XV/90/2003
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 29 padziernika 2003 r.
w sprawie poboru op³aty administracyjnej za wydanie
wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
ustalenia jej wysokoci.
Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 lit.d ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U.Nr 9, poz. 31 z pón. zm.), oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 10 maja
2003 r., uchwala siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê, ¿e za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prabuty pobierana bêdzie op³ata administracyjna w wysokoci ustalonej w za³¹czniku do uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XX/112/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 padziernika 1996 r. w sprawie poboru
op³aty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia jej wysokoci.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XV/90/2003
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 29 padziernika 2003 r.
1. Za sporz¹dzenie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego:
a) pierwsz¹ dzia³kê  20,00 z³,
b) za ka¿d¹ nastêpn¹ 4,00 z³.
2. W przypadku gdy wypis dokonywany jest z ró¿nych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.

4.

5.

6.
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to op³aty o których mowa w punkcie 1 pobierane
s¹ oddzielnie.
Za sporz¹dzenie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego:
a) pierwsz¹ dzia³kê  25,00 z³,
b) za ka¿d¹ nastêpn¹ 5,00 z³.
W przypadku gdy wyrys dokonywany jest z ró¿nych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to op³aty o których mowa w punkcie 3 pobierane
s¹ oddzielnie.
Za sporz¹dzenie wypisu ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego:
a) pierwsz¹ dzia³kê  20,00 z³,
b) za ka¿d¹ nastêpn¹ 4,00 z³.
Za sporz¹dzenie wyrysu ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
a) pierwsz¹ dzia³kê  25,00 z³,
b) za ka¿d¹ nastêpn¹ 5,00 z³.

2665
UCHWA£A Nr X/86/2003
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 29 padziernika 2003 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó. zm.), art. 19 pkt1d ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj.
Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pó. zm.), art. 30 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Cz³uchowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za sporz¹dzenie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lub studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania gminy w wysokoci:
1.1)25 z³  za dokument do piêciu stron (niezale¿nie od
formatu),
1.2)50 z³  za dokument powy¿ej piêciu stron (niezale¿nie od formatu)
§2
Pobór op³aty nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia wniosku
o sporz¹dzenie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu lub studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gminy.
§3
Poboru op³aty o której mowa w § 1 w drodze inkasa
dokonuj¹ pracownicy Urzêdu Miejskiego wykonuj¹cy
czynnoci objête op³at¹ lub kasjer Urzêdu Miejskiego.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/220/2000 Rady Miejskiej
w Cz³uchowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia op³at administracyjnych.
§5
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi Miasta
Cz³uchów.

§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
J. Górny

2666
UCHWA£A Nr XIII/125/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci, podatku rolnym i podatku lenym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pón zm.), art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z pón. zm.), art. 13e
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz. 431 z pón. zm.) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. nr 200 poz. 1682) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) czêæ piwnic w budynkach mieszkalnych lub inne pomieszczenia przeznaczone m.in. na kot³ownie i sk³adowanie opa³u o powierzchni do 15 m² w³¹cznie,
b) nieruchomoci ochotniczych stra¿y po¿arnych,
c) nieruchomoci instytucji kultury,
d) nieruchomoci zajête na potrzeby statutowej dzia³alnoci podmiotów realizuj¹cych zadania wskazane w
ustawie o pomocy spo³ecznej,
e) przewody sieci rozdzielczych wody oraz budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków,
f) nieruchomoci przeznaczone i wykorzystywane jako
sk³adowiska odpadów komunalnych,
g) nieruchomoci przeznaczone na dzia³alnoæ sportow¹,
h) grunty, budynki i budowle stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Czersk i nie oddane w posiadanie osobom trzecim.
§2
Zwalnia siê od podatku rolnego grunty stanowi¹ce
w³asnoæ Gminy Czersk i nie oddane w posiadanie osobom trzecim.
§3
Zwalnia siê od podatku lenego lasy stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Czersk i nie oddane w posiadanie osobom
trzecim.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXX/344/01 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomoci.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
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§6

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

2667
UCHWA£A Nr XIII/126/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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. 5 ust. 1 i art. 20 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w stosunku rocznym wynosi:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m²
powierzchni u¿ytkowej:
a) wyposa¿onych w indywidualne ród³o ogrzewania ekologicznego i proekologicznego 0,29 z³,
b) pozosta³ych 0,39 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m² powierzchni u¿ytkowej 11,40 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m² powierzchni u¿ytkowej 5,33 z³,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych od 1 m² powierzchni u¿ytkowej 3,56 z³,
5) od budynków letniskowych od 1 m² powierzchni
u¿ytkowej 5,81 z³,
6) od budynków pozosta³ych,w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
od 1 m² powierzchni u¿ytkowej 3,85 z³,
7) od budowli 2% ich wartoci,
8) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,46 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,48 z³,
c) rekreacyjno  wypoczynkowych 0,31 z³,
d) pozosta³ych od 1 m² powierzchni 0,15 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr II/15/02 Rady Miejskiej w Czer-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

sku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹ca od dnia 1
stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

2668
UCHWA£A Nr XIII/127/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie ustalenia op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) i art. 19 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê dzienn¹ od sprzeda¿y detalicznej na
targowisku miejskim przy ul. Genera³a Hallera w Czersku
oraz we wszystkich innych miejscach, w których prowadzony jest handel, z zastrze¿eniem § 2, w ni¿ej podanych
wysokociach:
a) z samochodu osobowego  20,00 z³,
b) z samochodu osobowego z rozstawieniem straganu o szerokoci do 4 m  34,00 z³,
c) z samochodu dostawczego o ³adownoci do 2 ton 
27,00 z³
d) z samochodu dostawczego o ³ad. powy¿ej 2 ton
46,00 z³
e) ze straganu sk³adanego o szerokoci do 4 m 
13,50 z³
f) ze stoiska innego  34,00 z³
g) z rêki  4,00 z³
h) z przyczepki samochodu osobowego  16,00 z³
§2
Ustala siê op³aty targowe na targowisku miejskim przy
ul. 21 Lutego w Czersku w ni¿ej podanych wysokociach:
1. Op³ata dzienna od zwierz¹t:
a) konie 1 szt.  66,00 z³,
b) byd³o 1 szt.  13,50 z³,
c) trzoda chlewna 1 szt.  6,00 z³,
d) inwentarz drobny 1 szt.  1,50 z³,
e) prosiêta 1 szt.  2,50 z³,
f) cielêta 1 szt.  6,00 z³.
2. Op³ata dzienna od sprzeda¿y detalicznej:
a) z samochodu o ³adownoci do 2 ton  22,00 z³,
b) z samochodu dostawczego o ³ad. powy¿ej 2 ton 
42,00 z³,
c) z przyczepki samochodu osobowego  13,00 z³,
d) z przyczepy ci¹gnikowej  19,00 z³,
e) z samochodu osobowego  20,00 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3
Poboru op³aty targowej dokonuj¹ inkasenci: Franciszek
Breszka, Gerard Rymon Lipiñski i Jaros³aw Paurowski, za
co otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysokoci 8% zainkasowanych kwot.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/20/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia op³aty
targowej.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1
stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

2669
UCHWA£A Nr XIII/128/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie ustalenia stawki oraz zasad poboru op³aty
miejscowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz 1591 z pón. zm.), art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê miejscow¹ od osób fizycznych,
przebywaj¹cych w miejscowociach uznanych przez
Wojewodê za miejscowoci letniskowe w celach wypoczynkowych, turystycznych lub zdrowotnych w wysokoci 1 z³ (s³ownie: jeden z³) za ka¿dy dzieñ pobytu.
§2

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

2670
UCHWA£A Nr XIII/131/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lêborka.
Na podstawie: art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22,
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.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Miasta Lêborka, jak w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XLVIII/504/2001 Rady Miejskiej
w Lêborku z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lêborka (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2001 r. Nr 85, poz. 1081 zm: 2002 r. Nr 12, poz. 235,
2003 r. Nr 5, poz. 47).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIII/131/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 30 padziernika 2003 r.

Zarz¹dza siê pobór op³at w drodze inkasa przez so³tysów, którzy otrzymuj¹ z tego tytu³u wynagrodzenie w wysokoci 80% zainkasowanych kwot.

STATUT MIASTA LÊBORKA

§3

I. PRZEPISY OGÓLNE

Termin wnoszenia op³at ustala siê najpóniej na drugi
dzieñ pobytu w danej miejscowoci za ca³y zadeklarowany okres pobytu.
§4
Traci moc uchwa³a nr II/19/02 z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty miejscowej oraz uchylenia uchwa³y Nr
XXIX/318/01.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

§1
1. Miasto Lêbork jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ wszystkich jego mieszkañców.
2. Miasto posiada osobowoæ prawn¹.
§2
Terytorium miasta obejmuje obszar o powierzchni
17,86 km2, którego granice okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do niniejszego statutu*.
§3
1. Herbem Lêborka jest wizerunek fragmentu rednio* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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wiecznych murów miejskich oraz lwa, którego g³owa
jest zwrócona w prawo, poni¿ej pasmo zielonego pod³o¿a i b³êkitne fale rzeki £eby. Sylwetka lwa ¿ó³ta lub
z³ota, budowle bia³e, dachy niebieskie, t³o czerwone.
Wzór stanowi za³¹cznik Nr 2 do niniejszego statutu.
2. Herb Lêborka podlega ochronie prawnej.
§4
1. Chor¹gwi¹ miasta jest p³at materia³u o kszta³cie prostok¹tu, którego boki pozostaj¹ w stosunku 5:3 o wymiarach 150 cm x 90 cm. Stanowi on t³o koloru niebieskiego, na którym centralnie umiejscowiony jest herb
miasta wielkoci 1/2 szerokoci p³ata chor¹gwi. Wzór
stanowi za³¹cznik Nr 3 do niniejszego statutu.
2. Chor¹giew miasta podlega ochronie prawnej.
§5
Ilekroæ w Statucie mowa jest o:
1. Miecie  nale¿y przez to rozumieæ miasto Lêbork,
bêd¹ce gmin¹ w rozumieniu ustawy o samorz¹dzie
gminnym.
2. Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w
Lêborku.
3. Przewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Lêborku.
4. Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta Lêborka.
5. Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski w
Lêborku.
6. Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) .
II. CELE I ZADANIA MIASTA
§6
Celem dzia³ania miasta jest zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty oraz umo¿liwienie pe³nego uczestnictwa mieszkañców w jej ¿yciu. Nastêpuje to poprzez tworzenie i realizacjê polityki wszechstronnego rozwoju miasta oraz dba³oæ o w³aciwe funkcjonowanie organizmu
miejskiego.
§7
Cele wskazane w § 6 miasto osi¹ga realizuj¹c zadania
okrelone w ustawach, a tak¿e prowadz¹c pozosta³e sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³asza siê na zasadach i w trybie okrelonym w ustawie
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych. (Dz. U. Nr 62,
poz. 718 z pón. zm.).
§ 11
1. Radny reprezentuje swoich wyborców i ma prawo
wystêpowaæ w ich imieniu w ka¿dej sprawie publicznej. Ma równie¿ prawo podejmowaæ dzia³ania interwencyjne w imieniu wyborców.
2. Czynnoci swoje podejmuje na podstawie postulatów
zg³aszanych przez mieszkañców miasta, albo z w³asnej
inicjatywy. Radny powinien uwzglêdniæ interesy ca³ego miasta.
3. Wykonuj¹c swój mandat, radny nie powinien wystêpowaæ w sprawach, z którymi mo¿e byæ zwi¹zany jego
interes osobisty i maj¹tkowy albo interes osób mu bliskich.
§ 12
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych. Zasady dzia³ania
klubu radnych okrela Regulamin Pracy Klubu Radnych
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4.
§ 13
1. Rada wybiera przewodnicz¹cego na pierwszej sesji
rozpoczynaj¹cej siê kadencji.
2. Rada wybiera dwóch wiceprzewodnicz¹cych.
3. Przewodnicz¹cy organizuje pracê rady i prowadzi jej
obrady.
§ 14
1. Do realizacji okrelonych zadañ rada powo³uje komisje sta³e i dorane.
2. Komisjami sta³ymi rady s¹:
a) Komisja Rewizyjna;
b) Komisja Gospodarki Miejskiej;
c) Komisja Planowania i Gospodarki Finansowej;
d) Komisja Polityki Spo³ecznej.
3. Sk³ad osobowy komisji okrela odrêbna uchwa³a rady.
§ 15
1. Zadaniem komisji, w zakresie przedmiotu, dla którego
zosta³y powo³ane, jest w szczególnoci opiniowanie
i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez radê oraz
burmistrza.
2. Wniosek o odwo³anie burmistrza z innych przyczyn ni¿
nieudzielenie absolutorium podlega zaopiniowaniu
przez komisjê rewizyjn¹.

III. USTRÓJ MIASTA

§ 16

§8

1. Pierwsze posiedzenie komisji zwo³uje przewodnicz¹cy rady.
2. Przewodnicz¹cego komisji i wiceprzewodnicz¹cych
wybiera i odwo³uje komisja.

1. Organami gminy s¹ rada miejska i burmistrz.
2. Rada sk³ada siê z 21 radnych wybranych przez mieszkañców w wyborach samorz¹dowych.
IV. RADA MIEJSKA W LÊBORKU
§9
Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym dla burmistrza i podporz¹dkowanych jej jednostek. Do realizacji
zadañ kontrolnych rada powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Uchwa³y rady stanowi¹ce akty prawa miejscowego

§ 17
1. Przewodnicz¹cy komisji lub wiceprzewodnicz¹cy komisji zwo³uje jej posiedzenia, a tak¿e organizuje pracê
komisji i kieruje jej dzia³alnoci¹.
2. Prawo zwo³ywania posiedzenia komisji przys³uguje
ponadto przewodnicz¹cemu rady w nastêpuj¹cych
przypadkach:
a) gdy przewodnicz¹cy komisji nie zwo³uje posiedzenia przez kwarta³;
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b) gdy na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji przewodnicz¹cy komisji nie zwo³uje posiedzenia w ci¹gu
7 dni.

3. Rada, zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli, okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 18

§ 24

1. Cz³onkowie komisji potwierdzaj¹ swój udzia³ w posiedzeniach podpisem na licie obecnoci.
2. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.

1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
a) kompleksowe obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego przedmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego przedmiotu;
b) problemowe obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienia z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
stanowi¹cego niewielki fragment jej dzia³alnoci;
c) sprawdzaj¹ce podejmowane w celu ustalenia czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione
w toku postêpowania jednostki.
2. Kontroli komisji nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich
zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów
dokumentów stanowi¹cych podstawê okrelonych
dzia³añ.

§ 19
Komisja wyra¿a stanowisko zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
§ 20
1. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który
zawiera:
a) stwierdzenie prawomocnoci obrad;
b) przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia;
c) przyjêcie porz¹dku obrad;
d) stanowisko komisji.
Sprawy wymienione w pkt b, c i d wymagaj¹ odrêbnych g³osowañ.
2. Na ¿yczenie cz³onka komisji, w protokole mo¿e byæ
zawarta treæ jego stanowiska, zdanie odrêbne lub g³os
w dyskusji.
3. Protokó³ nie zawiera opisu dyskusji z zastrze¿eniem
ust. 2.

§ 25

V. KOMISJA REWIZYJNA

1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony przez komisjê sporód jej cz³onków zespó³ kontroluj¹cy, licz¹cy od 2 do
3 cz³onków.
2. Cz³onkowie zespo³u kontroluj¹cego przeprowadzaj¹
kontrolê na podstawie pisemnego upowa¿nienia,
w którym winno byæ równie¿ wyszczególnione: podmiot, zakres i termin kontroli.
3. Upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli podpisuje
przewodnicz¹cy komisji. Kontroluj¹cy podlega wy³¹czeniu od udzia³u w kontroli z powodu okolicznoci
mog¹cych wywo³aæ w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci. Decyzje w tym zakresie podejmuje komisja,
a w przypadku gdy wy³¹czenie dotyczy przewodnicz¹cego komisji  przewodnicz¹cy rady.

§ 22

§ 26

1. Komisja jest powo³ywana w szczególnoci w celu kontrolowania dzia³alnoci burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie radzie niezbêdnych informacji dla oceny dzia³alnoci burmistrza,
zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci
kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu
tych zjawisk.
3. Komisja rewizyjna pe³ni równie¿ funkcjê opiniodawcz¹
i inicjuj¹c¹, s³u¿¹c radzie do doskonalenia organizacji
samorz¹du terytorialnego.
4. Komisja kontroluje dzia³alnoæ pod wzglêdem:
a) legalnoci;
b) gospodarnoci;
c) rzetelnoci;
d) celowoci;
e) oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
5. Komisja bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹,
w tym wykonanie bud¿etu.
6. Komisja ocenia materia³y z kontroli burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych dokonywanych przez
inne podmioty (dotyczy kontroli zewnêtrznych).

W ramach przeprowadzonej kontroli zespó³ kontroluj¹cy uprawniony jest do:
 wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej, wgl¹du do akt i dokumentów
znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce, a zwi¹zanych z przedmiotem kontroli;
 zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów;
 wnioskowania do Rady Miejskiej o spowodowanie
powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych
przedmiotem kontroli;
 wyst¹pienia od pracowników kontrolowanej jednostki o ustne lub pisemne wyjanienia w sprawach
dotycz¹cych przedmiotu kontroli;
 przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 21
Przed zakoñczeniem roku kalendarzowego komisje
przedk³adaj¹ radzie plan pracy na rok nastêpny, a sprawozdanie z dzia³alnoci co najmniej raz w roku w terminie do 31 marca.

§ 23
1. Komisja pracuje wed³ug rocznego planu pracy, który
przedstawia radzie do zatwierdzenia przed rozpoczêciem roku.
2. Rada mo¿e zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze doranym.

§ 27
1. Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia burmistrza i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze podjêcia
kontroli co najmniej 7 dni przed terminem jej rozpoczêcia.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowi¹zek:
 zapewnienia kontroluj¹cym warunków i rodków
niezbêdnych do sprawnego przeprowadzania kontroli;
 pisemnego uzasadnienia odmowy udostêpnienia zespo³owi kontroluj¹cemu dokumentów objêtych tajemnic¹ pañstwow¹.
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1. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontroluj¹cy winien przestrzegaæ:
 przepisów bhp obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki;
 przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹.
2. Dzia³alnoæ zespo³u kontroluj¹cego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku
pracy.
§ 29
1. Komisja mo¿e na zlecenie rady lub przez podjêcie
uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje wspó³dzia³aæ w wykonaniu funkcji kontrolnych z innymi komisjami rady w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji dotycz¹cych dzia³alnoci kontrolnej oraz przeprowadzenia wspólnych kontroli
z udzia³em innych komisji rady.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego osób maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki kontroli.
4. Przewodnicz¹cy rady zapewnia koordynacjê i wspó³dzia³anie poszczególnych komisji w celu ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 30
1. Z przebiegu kontroli zespó³ kontroluj¹cy sporz¹dza
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie.
2. Protokó³ pokontrolny powinien zawieraæ:
 nazwê jednostki kontrolowanej;
 imiona i nazwiska kontroluj¹cych;
 zakres i datê kontroli ze wskazaniem czasu jej trwania;
 rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego;
 ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków
i przyczyn ich powstania jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
 ewentualne wyjanienie kierownika jednostki kontrolowanej;
 wykaz za³¹czników.
3. Kopie sporz¹dzonego protoko³u przekazuje siê burmistrzowi, przewodnicz¹cemu, kierownikowi jednostki
kontrolowanej.
4. Kierownik jednostki kontrolowanej mo¿e wnieæ uwagi do protoko³u w terminie 3 dni po przekazaniu protoko³u kontroli.
§ 31
Wnioski z kontroli komisja przedstawia radzie, a rada
kieruje do kontrolowanych jednostek i do burmistrza
wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski
dotycz¹ce stwierdzonych nieprawid³owoci, propozycje
zapobiegania im na przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która by³a przedmiotem kontroli.
§ 32
1. Raz w roku, w terminie do 31 marca komisja przedstawia radzie sprawozdanie ze swej dzia³alnoci.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ w szczególnoci:
 zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem ró-
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de³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
 wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci.
§ 33
Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane, s¹ obowi¹zani w terminie 14
dni zawiadomiæ radê, burmistrza i komisjê o sposobie
wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków.
W razie braku mo¿liwoci wykonania wniosków, nale¿y
podaæ przyczynê oraz propozycjê innego sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 34
Komisja mo¿e korzystaæ z porad i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z
przedmiotem kontroli. Powy¿sze wymaga uzgodnienia z
przewodnicz¹cym rady.
§ 35
Wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium
komisja sporz¹dza w ci¹gu 14 dni od czasu przekazania
sprawozdania z wykonania bud¿etu przez burmistrza
i przesy³a do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.
VI. KOMISJA GOSPODARKI MIEJSKIEJ
§ 36
1. Opiniuje i wnioskuje w sprawach bêd¹cych w jej zakresie dzia³ania tj.
 zaopatrzenia w wodê, gaz, energiê elektryczn¹
i ciepln¹;
 telefonizacji;
 drogownictwa i owietlenia ulicznego;
 odprowadzenia cieków i utylizacji odpadów;
 komunikacji miejskiej;
 stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta;
 zasobów lokalnych;
 ochrony rodowiska i zieleni miejskiej;
 porz¹dku publicznego i ratownictwa po¿arowego;
 handlu, us³ug i targowiska miejskiego;
 cmentarza.
2. Kszta³tuje i ledzi realizowane przez miasto i jednostki
korzystaj¹ce z jego funduszy zadania bêd¹ce w krêgu
zainteresowañ komisji, a w szczególnoci:
 analizuje okresowe merytoryczne i finansowe sprawozdania tych jednostek oraz protokó³y z posiedzeñ
rad nadzorczych.
3. Deleguje przedstawiciela do powo³anych przez Burmistrza odpowiednich komisji odbieraj¹cych inwestycje
oraz konkursowych przy wyborze na stanowiska kierownicze.
4. Wspó³pracuje z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz deleguje swoich przedstawicieli do cia³
tworzonych z udzia³em miasta podejmuj¹cych dzia³ania le¿¹ce w krêgu zainteresowañ komisji.
5. Analizuje comiesiêczne zestawienia z wykonania bud¿etu miasta.
6. Opiniuje projekty uchwa³ rady miejskiej zg³aszane przez
podmioty posiadaj¹ce inicjatywê uchwa³odawcz¹.
7. Komisja ma prawo wstêpu na teren jednostek prowadzonych przez miasto oraz wgl¹d do dokumentacji dotycz¹cej krêgu zainteresowañ komisji o ile nie jest to
prawem zabronione.
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8. Wnioskuje we wszystkich sprawach istotnych dla ¿ycia miasta i wykonuje zadania przewidziane innymi
uchwa³ami rady.
2.
VII. KOMISJA PLANOWANIA
I GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 37
1. Opiniuje i wnioskuje w sprawach bêd¹cych w jej zakresie dzia³ania tj.
 realizacji bud¿etu miasta;
 planów zagospodarowania przestrzennego miasta;
 za³o¿eñ polityki spo³eczno  ekonomicznej;
 planów rozwoju infrastruktury technicznej;
 realizacji planu inwestycyjnego;
 prywatyzacji i sprzeda¿y mienia komunalnego;
 podatków i op³at lokalnych;
 zmian cen gruntów i czynszów dzier¿awczych;
 dofinansowañ z funduszy zewnêtrznych, zaci¹gania,
sp³at i udzielenia kredytów przez miasto;
 przeciwdzia³ania bezrobociu i robót publicznych;
 promocji miasta, wspó³pracy zagranicznej, udzia³u
w agencjach, fundacjach, spó³kach, zwi¹zkach komunalnych itp.
2. Kszta³tuje i ledzi dzia³alnoæ finansow¹ miasta i wszystkich jednostek korzystaj¹cych z jego funduszy poprzez:
 analizê wskazanych przez komisjê merytorycznych
i finansowych sprawozdañ oraz protokó³ów z posiedzeñ rad nadzorczych;
 prawo wgl¹du do dokumentacji dotycz¹cej krêgu
zainteresowañ komisji o ile nie jest to prawem zabronione;
 wskazywanie sposobów lepszego wykorzystania
rodków finansowych miasta oraz róde³ dodatkowych dochodów;
 analizê wniosków w sprawach zmian bud¿etu, inwestycji i planowania przestrzennego.
3. Deleguje przedstawiciela do powo³anych przez Burmistrza odpowiednich komisji odbieraj¹cych inwestycje
oraz konkursowych przy wyborze na stanowiska konkursowe.
4. Wspó³pracuje z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz deleguje swoich przedstawicieli do cia³
tworzonych z udzia³em miasta podejmuj¹cych dzia³ania le¿¹ce w krêgu zainteresowañ komisji.
5. Analizuje comiesiêczne zestawienia z wykonania bud¿etu miasta.
6. Opiniuje projekty uchwa³ rady zg³aszane przez inne
podmioty posiadaj¹ce inicjatywê uchwa³odawcz¹.
7. Wnioskuje we wszystkich sprawach istotnych dla ¿ycia miasta i wykonuje zadania przewidziane innymi
uchwa³ami rady.
VIII. KOMISJA POLITYKI SPO£ECZNEJ
§ 38
1. Opiniuje i wnioskuje w sprawach bêd¹cych w jej zakresie dzia³ania tj.:
 owiaty;
 pomocy spo³ecznej, orodków i zak³adów opiekuñczych itd.
 kultury;
 sportu i turystyki;

3.

4.

5.
6.
7.

 s³u¿by zdrowia;
 wychowania w trzewoci;
 ochrony zabytków;
 wspó³pracy z zagranic¹ i promocji miasta.
Kszta³tuje i ledzi realizowane przez miasto i jednostki
korzystaj¹ce z jego rodków zadania bêd¹ce w krêgu
zainteresowañ komisji, a w szczególnoci:
 analizuje okresowe merytoryczne i finansowe sprawozdania tych jednostek oraz protokó³y z posiedzeñ
rad nadzorczych;
 ma prawo wstêpu na teren jednostek prowadzonych
przez miasto oraz wgl¹d do dokumentacji dotycz¹cej krêgu zainteresowañ komisji o ile nie jest to prawem zabronione.
Deleguje przedstawiciela do powo³anych przez Burmistrza odpowiednich komisji odbieraj¹cych inwestycje
oraz konkursowych przy wyborze na stanowiska kierownicze.
Wspó³pracuje z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz deleguje swoich przedstawicieli do cia³
tworzonych z udzia³em miasta w sprawach le¿¹cych w
krêgu zainteresowañ komisji.
Analizuje comiesiêczne zestawienia z wykonania bud¿etu miasta.
Opiniuje projekty uchwa³ rady zg³aszane przez inne
podmioty posiadaj¹ce inicjatywê uchwa³odawcz¹.
Wnioskuje we wszystkich sprawach istotnych dla ¿ycia miasta i wykonuje zadania przewidziane innymi
uchwa³ami rady.
§ 39

Komisje dorane rozwi¹zuj¹ siê po wype³nieniu zadania i przyjêciu przez radê koñcowego sprawozdania. Komisje dorane pracuj¹ wed³ug zasad okrelonych w § 17§ 20 niniejszego statutu.
IX. SESJE RADY
§ 40
1. Sesje zwo³uje przewodnicz¹cy ustalaj¹c jej porz¹dek
obrad, wyznaczaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji.
2. O terminie i miejscu obrad rady, powiadamia siê radnych najpóniej na siedem dni przed terminem obrad.
3. W zawiadomieniach o sesji podaje siê porz¹dek obrad
oraz do³¹cza siê projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad. Zawiadomienia
wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej
uchwaleniu bud¿etu lub sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed
sesj¹.
§ 41
1. Sesje otwiera przewodnicz¹cy formu³¹: Otwieram
sesjê Rady Miejskiej w Lêborku.
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy stwierdza prawomocnoæ obrad.
3. Obrady s¹ prawomocne je¿eli uczestniczy w nich co
najmniej po³owa sk³adu rady.
§ 42
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia, przewodnicz¹cy og³asza, i¿ od tego momentu rada nie mo¿e podejmowaæ uchwa³, z tym ¿e
uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹ moc.
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2. Je¿eli w porz¹dku obrad pozosta³y do podjêcia uchwa³y
i nadal brak quorum, przewodnicz¹cy przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji. Przerwa miêdzy posiedzeniami nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 7 dni roboczych.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy opucili obrady odnotowuje siê w protokole.
§ 43
1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu.
2. Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji. Przerwa miêdzy posiedzeniami nie
mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 7 dni roboczych.
§ 44
Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad przewodnicz¹cy przedstawia porz¹dek obrad.
§ 45
Porz¹dek obrad sesji winien zawieraæ co najmniej:
a) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji;
b) interpelacje i zapytania radnych;
c) podjêcie uchwa³;
d) sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwa³ rady.
§ 46
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2. Je¿eli temat, sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie
odnosi skutku mo¿e odebraæ mu g³os.
Fakt taki odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Po uprzednim ostrze¿eniu przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 51
1. Podjêcie uchwa³ przez radê na sesji odbywa siê wed³ug nastêpuj¹cej procedury:
 przedstawienie projektu uchwa³y;
 przedstawienie opinii komisji;
 prezentacja stanowiska burmistrza w sprawie opinii
i wniosków komisji;
 dyskusja;
 g³osowanie poprawek do projektu uchwa³y zg³oszonych przez komisje i radnych. W pierwszej kolejnoci g³osuje siê poprawki najdalej id¹ce.
 g³osowanie nad projektem uchwa³y po przeg³osowanych poprawkach.
2. Przewodnicz¹cy stwierdza fakt podjêcia lub nie podjêcia uchwa³y, podaj¹c liczbê g³osów za, przeciw
i wstrzymuj¹cych siê.
§ 52

1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów porz¹dku obrad.
W uzasadnionych przypadkach mo¿e dokonaæ zmian
kolejnoci realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad po uzyskaniu akceptacji rady.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.
3. Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie wnioski radnych zg³oszone podczas sesji.

1. Sprawozdanie z wykonania uchwa³ burmistrz sk³ada
radzie na ka¿dej sesji zwyczajnej w odniesieniu do
uchwa³ podjêtych na sesji poprzedzaj¹cej.
2. Nie rzadziej ni¿ co pó³ roku burmistrz sk³ada sprawozdanie o niezrealizowanych uchwa³ach oraz przyczynach
ich niezrealizowania.
3. Sprawozdanie przedk³ada burmistrz lub osoba upowa¿niona przez burmistrza.
4. Rada przyjmuje sprawozdanie w drodze g³osowania.

§ 47

§ 53

1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków formalnych, takich jak:
 stwierdzenie quorum;
 zmiana porz¹dku obrad;
 zakoñczenie dyskusji i podjêcia uchwa³y;
 ponownego przeliczenia g³osów;
 powtórzenia g³osowania;
 og³oszenie przerwy w obradach.
2. Powtórzenie g³osowania nastêpuje na uzasadniony
wniosek, po uzyskaniu akceptacji rady.
3. W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy poddaje radnym pod g³osowanie wnioski formalne.

1. W sprawach o istotnym znaczeniu dla miasta radny
mo¿e sk³adaæ interpelacjê na sesji lub miêdzy sesjami.
2. Interpelacja powinna zawieraæ przedstawienie stanu
faktycznego, bêd¹cego jego przedmiotem, oraz wynikaj¹ce z niego pytania kierowane do burmistrza.
3. Pisemne interpelacje sk³ada siê w biurze rady.
4. Burmistrz udziela odpowiedzi na sesji oraz na wniosek
radnego pisemnie.
5. W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie w terminie 14 dniowym.

§ 48
Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na posiedzenie rady.
§ 49
Na wniosek radnego przewodnicz¹cy przyjmuje do
protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c niezw³ocznie radê.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, dbaj¹c o to, aby wypowiedzi dotyczy³y meritum sprawy.

§ 54
1. Radny mo¿e sk³adaæ wnioski i zapytania.
2. Zapytanie sk³ada siê na pimie, w biurze rady lub ustnie na sesji w odpowiednim punkcie porz¹dku obrad.
3. W razie niemo¿noci udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, musi byæ ona udzielona zg³aszaj¹cym na pimie, w ci¹gu siedmiu dni, za porednictwem biura rady
§ 55
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³kê: Zamykam sesjê
Rady Miejskiej w Lêborku.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
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3. Postanowienia ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 56
1. Z ka¿dej sesji rady sporz¹dza siê protokó³, który powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
 numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz numery uchwa³, nazwisko i imiê przewodnicz¹cego i protokolanta;
 stwierdzenie prawomocnoci obrad;
 nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków rady
z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecnoci;
 odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji;
 porz¹dek obrad;
 przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak równie¿ uchwalonych wniosków, a ponadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ;
 przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê;
 podpis przewodnicz¹cego oraz protokolanta.
2. Przebieg obrad nagrywany jest na tamê magnetofonow¹ i przechowywany do czasu podjêcia uchwa³y o
przyjêciu protoko³u.
3. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji
i oznaczeniem roku kalendarzowego.
4. Protokó³ powinien byæ udostêpniony radnym do zapoznania siê w biurze rady najpóniej na trzy dni przed
terminem obrad kolejnej sesji.
§ 57
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych, teksty przyjêtych przez radê uchwa³, pisemne usprawiedliwienia nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego.
2. Nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ
poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym
o ich uwzglêdnieniu decyduje rada.
X. UCHWA£Y

2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie, które
powinno zawieraæ:
a) przedstawienie istniej¹cego stanu w dziedzinie, która ma byæ normowana;
b) wyjanienie potrzeb i celu podjêcia uchwa³y;
c) wykazanie ró¿nic miêdzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym;
d) charakterystykê przewidywanych skutków spo³ecznych i gospodarczych;
e) skutki finansowe, zwi¹zane z wejciem w ¿ycie
uchwa³y;
f) ród³a finansowania.
3. Radni zg³aszaj¹cy projekt uchwa³y mog¹ korzystaæ z
pomocy prawnej oraz pomocy merytorycznej urzêdu.
4. Projekt zg³aszanej uchwa³y przez radnych wymaga
opinii burmistrza.
5. Projekt uchwa³y, przed rozpatrzeniem na sesji przewodnicz¹cy przekazuje komisjom do zaopiniowania. Za zgod¹ rady przewodnicz¹cy mo¿e przedstawiæ na sesji do
rozpatrzenia projekt uchwa³y nie przekazany wczeniej
do zaopiniowania komisjom.
§ 61
Uchwa³y rady podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
§ 62
1. Biuro rady zapisuje podjêcie uchwa³y w rejestrze i przechowuje wraz z protokó³ami sesji.
2. Uchwa³y i wyci¹gi z protoko³u biuro rady przekazuje
burmistrzowi do realizacji.
§ 63
1. Burmistrz rozpatruje opinie i wnioski komisji dotycz¹ce projektów uchwa³ i prezentuje swoje stanowisko w
tej sprawie podczas przedstawiania projektu uchwa³y
na sesji.
2. W przypadku zg³oszenia autopoprawki do projektu
uchwa³y rozes³anego radnym przed sesj¹, wnioskodawca winien przed g³osowaniem przedstawiæ pe³n¹
treæ zmienionego uregulowania.
§ 64

Sprawy rozpatrywane na sesjach rada rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumentami z
wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym, odnotowanych w protokole sesji.

1. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez podniesienie
rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy.
3. Przeliczenie g³osów dokonuje przewodnicz¹cy lub radny wyznaczony przez przewodnicz¹cego.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy.

§ 59

§ 65

1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje burmistrzowi,
komisjom rady, klubom radnych, a tak¿e grupie co najmniej 4 radnych.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza winna byæ zg³oszona na
pimie.

1. W przypadkach wskazanych przez ustawy przeprowadza siê g³osowanie tajne.
2. W celu przeprowadzenia g³osowania tajnego rada powo³uje komisjê skrutacyjn¹.
3. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ostemplowanych kart do g³osowania wed³ug zasad zaproponowanych ka¿dorazowo przez komisjê skrutacyjn¹
i przyjêtych przez radê.
4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.
5. Na podstawie wyników tajnego g³osowania, og³oszonych przez komisjê skrutacyjn¹, przewodnicz¹cy obrad stwierdza podjêcie przez radê uchwa³y.

§ 58

§ 60
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
a) podstawê prawn¹;
b) okrelenie przedmiotu;
c) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y;
d) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y;
e) opiniê radcy prawnego o zgodnoci pod wzglêdem
formalno-prawnym.
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XI. BURMISTRZ MIASTA

§ 72

§ 66

1. Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego i jego zastêpca s¹ pracownikami samorz¹dowymi, zatrudnionymi na podstawie powo³ania. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy jest uchwa³a rady.
2. Zastêpca Burmistrza Miasta jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie powo³ania w
drodze zarz¹dzenia burmistrza.
3. W stosunku do osób wymienionych w pkt 1 i 2 czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje
burmistrz.

1. Burmistrz jest organem wykonawczym miasta.
2. Burmistrz wykonuje uchwa³y rady oraz zadania miasta
okrelone przepisami prawa.
§ 67
Owiadczenia woli w imieniu miasta w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo burmistrz albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca burmistrza
samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez burmistrza osob¹.
§ 68

XIV. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki burmistrz wydaje
przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzenia. Zarz¹dzenie
to podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji rady.

§ 73

XII. JAWNOÆ DZIA£ANIA ORGANÓW GMINY
I ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW
WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA ZADAÑ
PUBLICZNYCH ORGANÓW GMINY
§ 69
1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia
mog¹ wynikaæ jedynie z ustaw.
2. Informacje o planowanej tematyce sesji oraz komisji
rady podawane s¹ do publicznej wiadomoci niezw³ocznie po zatwierdzeniu planu sesji lub posiedzenia komisji na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14 oraz na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego www.lebork.pl.
3. Projekty uchwa³, które maj¹ byæ przedmiotem g³osowania na sesji udostêpniane s¹ na 5 dni przed sesj¹
w siedzibie Urzêdu Miejskiego ul. Armii Krajowej 14
pok. Nr 102.
§ 70
Zasady dostêpu do dokumentów:
1. Protoko³y z posiedzeñ Sesji Rady Miejskiej, Komisji
Rady bêd¹ niezw³ocznie przekazywane do Biblioteki
Miejskiej w Lêborku przy ul. Armii Krajowej 16 po ich
zatwierdzeniu przez Radê Miejsk¹ i Komisje Rady.
2. Zbiór protokó³ów przechowywany bêdzie w siedzibie
Biblioteki Miejskiej w Lêborku przy ul.Armii Krajowej
16 oraz na stronie internetowej www.lebork.pl.
3. Ograniczenie jawnoci dzia³ania organów gminy wynika z ustaw a w szczególnoci:
 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926),
 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pón. zm.),
 z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz. 95 z pón. zm.).
XIII. PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 71
1. Burmistrz jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru.
2. Czynnoci z zakresu prawa pracy, za wyj¹tkiem ustalania wynagrodzenia, w stosunku do burmistrza dokonuje przewodnicz¹cy rady.

1. W celu wykonywania swoich zadañ miasto tworzy
wyspecjalizowane miejskie jednostki organizacyjne
i wyposa¿a je w maj¹tek.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych miasta zawiera za³¹cznik Nr 5 do niniejszego statutu.
§ 74
W sprawach nieuregulowanych w statucie maj¹ zastosowanie:
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pón.
zm.) ;
 ustawa z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorz¹dowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593,
z pón. zm.) .
§ 75
Zmiana statutu nastêpuje w trybie przewidzianym do
jego uchwalenia.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Miasta Lêborka
REGULAMIN PRACY KLUBU RADNYCH
1. Regulamin okrela zasady dzia³ania klubów radnych
na forum rady miasta Lêborka.
2. Klub radnych liczy minimum 4 cz³onków.
3. Owiadczenie o powstaniu klubu wraz z list¹ cz³onków
oraz nazwiskiem przewodnicz¹cego klubu sk³ada siê
na rêce przewodnicz¹cego.
4. Przewodnicz¹cy na najbli¿szej sesji informuje radê o
powstaniu klubu i jego sk³adzie.
5. Klub jest zobowi¹zany informowaæ radê o zmianie iloci cz³onków.
6. Kluby maj¹ prawo do sk³adania wniosków i inicjatyw
uchwa³odawczych oraz interpelacji.
7. Kluby radnych maj¹ prawo do korzystania z pomieszczeñ rady.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Miasta Lêborka
WYKAZ KOMUNALNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH MIASTA LÊBORKA
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jaros³awa Iwaszkiewicza w Lêborku.
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Muzeum w Lêborku.
Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lêborku.
Przedszkole Nr 5 w Lêborku.
Przedszkole Nr 6 w Lêborku.
Przedszkole Nr 9 w Lêborku.
Przedszkole Nr 10 w Lêborku
¯³obko-Przedszkole w Lêborku.
Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lêborku.
Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Lêborku.
Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Lêborku.
Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Genera³a Karola wierczewskiego w Lêborku.
Szko³a Podstawowa Nr 5 im. Wojska Polskiego w Lêborku.
Szko³a Podstawowa Nr 8 im. Miko³aja Kopernika w
Lêborku.
Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Lêborku.
Zak³ad Komunikacji Miejskiej Spó³ka z o.o. z siedzib¹
w Lêborku.
Przedsiêbiorstwo Sk³adowania i Przerobu Odpadów
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Czarnówku.
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Lêborku.
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Lêborku
Miejski Zarz¹d Budynkami Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w
Lêborku.
Lêborskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Lêborku.
Lêborski Fundusz Porêczeñ Kredytowych Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Lêborku.
Centrum Sportu i Rekreacji w Lêborku.
Miejski Zarz¹d Gospodarki Komunalnej w Lêborku.

2671
UCHWA£A Nr XI/145/2003
Rady Gminy Krokowa
z dnia 31 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa dla fragmentu
wsi Lubkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558; Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717) w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717) w zw. z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: Nr 41, poz. 412; Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 109, poz. 1157;
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42; Nr 14, poz. 124;
Nr 100, poz. 1085; Nr 115, poz. 1229; Nr 154, poz. 1804;
z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 113, poz. 884; Nr 130,
poz. 1112) Rada Gminy Krokowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa dla fragmentu wsi Lubkowo.
2. Teren o powierzchni 9,10 ha przeznacza siê na funkcjê
us³ugow¹, mieszkaniow¹, pla¿ê publiczn¹, drogi pu-

bliczne oraz publiczny ci¹g pieszy; dopuszcza siê zachowanie, rozbudowê, nadbudowê i przebudowê istniej¹cych budynków rekreacyjnych pod funkcjê us³ugow¹ w ramach szczegó³owych ustaleñ planu.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa:
1) o us³ugach  rozumie siê przez to: us³ugi turystyki
(w tym indywidualna zabudowa letniskowa), gastronomiê, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, handel
detaliczny, rzemios³o nieprodukcyjne (rozumiane
tylko i wy³¹cznie jako dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu:
szewc, krawiec, fryzjer, tapicer itp.), biura, dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z wykonywaniem wolnych zawodów, inne us³ugi na zasadzie analogii do
wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci,
2) o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji
towarzysz¹cej  rozumie siê przez to: mieszkanie w³aciciela lub dzier¿awcy nieruchomoci prowadzonego na niej us³ugow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, mieszkanie pracownicze itp.,
3) o funkcji us³ugowej jako towarzysz¹cej  rozumie siê
przez to funkcjê us³ugow¹ w wydzielonych lokalach
budynków mieszkalnych o powierzchni u¿ytkowej
do 100 m2 z osobnymi wejciami z zewn¹trz; dopuszcza siê wy³¹cznie dzia³alnoæ us³ugow¹, nieuci¹¿liw¹ dla funkcji mieszkaniowej,
4) o drodze KL  rozumie siê przez to publiczn¹ drogê
lokaln¹, bêd¹c¹ drog¹ powiatow¹ nr 137 relacji: droga wojewódzka nr 213  Lubkowo  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna  droga wojewódzka nr
218.
ROZDZIA£ I
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§2
1. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu MN:
1) obowi¹zuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna,
2) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek, minimalna wielkoæ
dzia³ek po podziale winna wynosiæ 700m2, niniejsze
ustalenie nie dotyczy dzia³ki niezbêdnej dla lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej,
3) zaleca siê przeprowadzenie podzia³ów i po³¹czeñ
dzia³ek oraz przyjêcie nieprzekraczalnych linii zabudowy od wewnêtrznego ci¹gu pieszo  jezdnego 1KX
zgodnie z rysunkiem planu,
4) zaleca siê wykonanie ogólnodostêpnego, wewnêtrznego ci¹gu pieszego 2KX zgodnie z rysunkiem planu,
5) obowi¹zuje zabudowa w formie wolnostoj¹cych domów jednorodzinnych lub wolnostoj¹cych ma³ych
domów mieszkalnych do czterech mieszkañ w jednym budynku,
6) obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN z
drog¹ KL oraz nieprzekraczalna linia zabudowy w
odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN z
drogami 1 KD, 2KD i 3KD,
7) maksymalny procent zabudowy 40%,
8) dopuszczalna iloæ kondygnacji nadziemnych dla
wszystkich typów budynków; maksymalnie 2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,
9) maksymalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od pozio-
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mu terenu do najwy¿szego punktu budynku 10,0 m;
za poziom terenu nale¿y przyj¹æ najwy¿szy punkt
geodezyjny wysokoci bezwzglêdnej terenu, znajduj¹cy siê w obrysie zewnêtrznym budynku, mierzony przed rozpoczêciem prac budowlanych,
10) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
11) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu dla nowych budynków:
symetryczny, dwu-, cztero- lub wielospadowy, o
k¹cie nachylenia 30o-52o; dla nowych budynków
obowi¹zuje pokrycie dachowe dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub strzech¹,
12) obowi¹zuje zakaz budowy nowych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y wolnostoj¹cych,
13) obowi¹zuje zakaz budowy nowych budynków tymczasowych.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogi
1KD, 2KD, 3KD i KL,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych, w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
w drodze powiatowej, znajduj¹cej siê przy wschodniej granicy planu,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej, znajduj¹cej siê przy wschodniej granicy planu
3) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
poprzez system rynsztoków i rowów odwadniaj¹cych,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w drodze
powiatowej, znajduj¹cej siê przy wschodniej granicy planu,
5) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej w drodze powiatowej, znajduj¹cej siê przy wschodniej granicy
planu,
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem niskoemisyjnych róde³ ciep³a i paliw ekologicznych,
7) usuwanie sta³ych odpadów komunalnych  po segregacji na obszarze nieruchomoci, odpady te winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwa.
§3
1. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu MN/U:
1) obowi¹zuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna
z dopuszczeniem funkcji us³ugowej jako funkcji towarzysz¹cej,
2) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek, minimalna wielkoæ
dzia³ek po podziale winna wynosiæ 700 m2; niniejsze ustalenie nie dotyczy dzia³ki niezbêdnej dla lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej; lokalizacja i wielkoæ tej dzia³ki winny byæ uzgodnione z
zarz¹dc¹ sieci energetycznej,
3) zaleca siê przeprowadzenie podzia³ów i po³¹czeñ
dzia³ek oraz przyjêcie nieprzekraczalnych linii zabudowy od wewnêtrznego ci¹gu pieszo-jezdnego 3KX
zgodnie z rysunkiem planu,
4) zaleca siê wykonanie ogólnodostêpnego, wewnêtrznego ci¹gu pieszego 4KX zgodnie z rysunkiem planu,
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5) obowi¹zuje zabudowa w formie wolnostoj¹cych
domów jednorodzinnych lub wolnostoj¹cych ma³ych domów mieszkalnych do czterech mieszkañ
w jednym budynku,
6) obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN/U z drog¹ KL oraz nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN/U
z drog¹ 3KD,
7) maksymalny procent zabudowy 40%,
8) dopuszczalna iloæ kondygnacji nadziemnych dla
wszystkich typów budynków: maksymalnie 2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,
9) maksymalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku: 10,0 m;
za poziom terenu nale¿y przyj¹æ najwy¿szy punkt
geodezyjny wysokoci bezwzglêdnej terenu, znajduj¹cy siê w obrysie zewnêtrznym budynku, mierzony przed rozpoczêciem prac budowlanych,
10) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
11) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu: symetryczny, dwu-,
cztero- lub wielospadowy, o k¹cie nachylenia 30o52o; obowi¹zuje pokrycie dachowe dachówk¹, materia³ami dachówkopodobnymi lub strzech¹,
12) obowi¹zuje zakaz budowy nowych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y wolnostoj¹cych,
13) obowi¹zuje zakaz budowy nowych budynków tymczasowych.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogi
3KD i KL,
2) obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w
iloci wynikaj¹cej z programu inwestycji w obrêbie
dzia³ek w³asnych, tj.:
a) dla obiektów us³ugowych nale¿y przyj¹æ nastêpuj¹cy bilans: 2 miejsca na 1 punkt us³ugowy (kawiarnia, sklep, fryzjer itp.), 3 miejsca na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku, 1 miejsce na 4 zatrudnionych;
b) dla obiektów mieszkalnych nale¿y przyj¹æ 2 miejsca
na 1 mieszkanie;
powy¿sze miejsca postojowe nale¿y sumowaæ.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
w drodze powiatowej, znajduj¹cej siê przy wschodniej granicy planu,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej, znajduj¹cej siê przy wschodniej granicy planu
3) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
poprzez system rynsztoków i rowów odwadniaj¹cych,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w drodze
powiatowej, znajduj¹cej siê przy wschodniej granicy planu,
5) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej w drodze powiatowej, znajduj¹cej siê przy wschodniej granicy
planu,
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem niskoemisyjnych róde³ ciep³a i paliw ekologicznych,
7) usuwanie sta³ych odpadów komunalnych  po segregacji na obszarze nieruchomoci, odpady te winny byæ
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zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
§4
1. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu U/MN:
1) obowi¹zuje funkcja us³ugowa z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji towarzysz¹cej,
2) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek, minimalna wielkoæ dzia³ek po podziale winna wynosiæ 1000 m2;
niniejsze ustalenie nie dotyczy dzia³ki niezbêdnej
dla lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej; lokalizacja i wielkoæ tej dzia³ki winny byæ
uzgodnione z zarz¹dc¹ sieci energetycznej,
3) przeprowadzenie podzia³ów i po³¹czeñ dzia³ek
oraz przyjêcie nieprzekraczalnych linii zabudowy
od wewnêtrznego ci¹gu pieszo  jezdnego 5KX
zgodnie z rysunkiem planu,
4) obowi¹zuje zabudowa wolnostoj¹ca,
5) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej teren U/MN z droga KL oraz nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej teren U/MN
z drog¹ 4KD,
6) maksymalny procent zabudowy 40%,
7) dopuszczalna iloæ kondygnacji nadziemnych dla
wszystkich typów budynków: maksymalnie 2 kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,
8) maksymalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku:
10,0 m; za poziom terenu nale¿y przyj¹æ najwy¿szy punkt geodezyjny wysokoci bezwzglêdnej
terenu, znajduj¹cy siê w obrysie zewnêtrznym
budynku, mierzony przed rozpoczêciem prac budowlanych,
9) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
10) obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu: symetryczny, dwu-,
cztero- lub wielospadowy, o k¹cie nachylenia 30o52o; obowi¹zuje pokrycie dachowe dachówk¹,
materia³ami dachówkopodobnymi lub strzech¹,
11) obowi¹zuje zakaz budowy nowych budynków gospodarczych z wy³¹czeniem gara¿y wolnostoj¹cych,
12) obowi¹zuje zakaz budowy nowych budynków
tymczasowych.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogi
4Kd i KL,
2) obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w
iloci wynikaj¹cej z programu inwestycji w obrêbie
dzia³ek w³asnych, tj.:
a) dla obiektów us³ugowych nale¿y przyj¹æ nastêpuj¹cy bilans: 2 miejsca na 1 punkt us³ugowy (kawiarnia, sklep, fryzjer itp.), 3 miejsca na 100 m2
powierzchni u¿ytkowej budynku, 1 miejsce na 4
zatrudnionych;
b) dla obiektów mieszkalnych nale¿y przyj¹æ 2 miejsca na 1 mieszkanie;
powy¿sze miejsca postojowe nale¿y sumowaæ.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
w drodze powiatowej, znajduj¹cej siê przy wschodniej granicy planu,

2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej, znajduj¹cej siê
przy wschodniej granicy planu. Na terenie posesji, na
której prowadzona bêdzie dzia³alnoæ us³ugowa zwi¹zana z odprowadzeniem cieków innych ni¿ sanitarne,
nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania
ich jakoci. cieki odprowadzane do gminnej sieci sanitarnej, musz¹ odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnych zanieczyszczeñ do oczyszczalni komunalnej.
W wypadku przekroczenia wskaników dopuszczalnych zanieczyszczeñ, nale¿y zlokalizowaæ na obszarze
dzia³ki urz¹dzenia podczyszczaj¹ce te cieki. Strefa
uci¹¿liwoci powy¿szych urz¹dzeñ nie mo¿e wykraczaæ
poza granice dzia³ki,
3) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
poprzez system rynsztoków i rowów odwadniaj¹cych,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w drodze
powiatowej, znajduj¹cej siê przy wschodniej granicy
planu,
5) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej w drodze powiatowej, znajduj¹cej siê przy wschodniej granicy planu,
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem niskoemisyjnych róde³ ciep³a i paliw ekologicznych,
7) usuwanie sta³ych odpadów komunalnych  po segregacji na obszarze nieruchomoci, odpady te winny byæ
zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
8) usuwanie sta³ych odpadów technologicznych  odpady technologiczne nale¿y segregowaæ w miejscach ich
powstawania wed³ug grup asortymentowych; odpady medyczne winny byæ gromadzone w szczelnych,
zamkniêtych pojemnikach w specjalnie wydzielonym,
zamykanym pomieszczeniu; odpady zanieczyszczone
ropopochodnymi winny byæ gromadzone w szczelnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach, ustawionych na szczelnej nawierzchni; wszystkie powy¿sze
odpady winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
§5
1. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu PL:
1) obowi¹zuje funkcja pla¿y publicznej z ci¹giem pieszym,
2) dopuszcza siê mo¿liwoæ poszerzenia pla¿y,
3) obowi¹zuje zakaz zabudowy z wy³¹czeniem pomostów spacerowych i budowli hydrotechnicznych
zwi¹zanych z umacnianiem nabrze¿a; do ich budowy zaleca siê stosowanie materia³ów naturalnych
typu kamieñ, drewno, faszyna itp.
4) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych,
5) ci¹g pieszy nale¿y wytrasowaæ po przeprowadzeniu szczegó³owej inwentaryzacji drzew i zakrzewieñ
wraz z ocena stanu ich zdrowotnoci. Obowi¹zuje
zakaz wycinki zdrowych egzemplarzy drzew szlachetnych, nie znajduj¹cych siê w ci¹gu pieszym.
§6
1. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod infrastrukturê komunikacyjn¹:
1) dla terenów oznaczonych symbolami 1KD, 2KD, 3KD
i 4KD obowi¹zuje funkcja publicznych dróg dojaz-
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dowych. Obowi¹zuje minimalna szerokoæ dróg w
liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 m. Na zakoñczeniu dróg
1 KD i 4 KD obowi¹zuje wykonanie placów nawrotowych o minimalnych wielkociach 12,5 x 12,5 m
2) dla terenu oznaczonego symbolem KL obowi¹zuje
funkcja publicznej drogi lokalnej jako poszerzenie
istniej¹cej drogi. Obowi¹zuje szerokoæ drogi zgodnie z rysunkiem planu,
3) dla terenu oznaczonego symbolem KDX obowi¹zuje funkcja publicznego ci¹gu pieszego z dopuszczeniem realizacji ci¹gu pieszo-rowerowego. Obowi¹zuje minimalna szerokoæ ci¹gu 3,0 m. Dopuszcza
siê miejscowe przewê¿enie ciagu w celu ochrony
istniej¹cego zadrzewienia.
2. Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych dróg, parkingów, placów nawrotowych itp.
Zgodnie z przepisami szczególnymi za porednictwem
separatorów ropopochodnych i piasku do rynsztoków
lub rowów odwadniaj¹cych.
ROZDZIA£ II
USTALENIA OGÓLNE DLA OBSZARU CA£EGO PLANU
§7
1. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ek z u¿ytkowania rolniczego,
2) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanej w³asnym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
3) uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny bezwzglêdnie ograniczyæ siê do granic w³asnoci,
4) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 12 m od granicy lasu,
5) zachowaniu i ochronie podlegaj¹ istniej¹ce zadrzewienia; w przypadkach wyj¹tkowych kolizji z istniej¹cym drzewostanem ustala siê rekompensatê w stosunku 1 drzewo wyciête  5 nowych nasadzeñ,
6) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów, zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni, nie mniej ni¿ 60 m2,
7) powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 40% ogólnej powierzchni wydzielanych
dzia³ek (do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni); wprowadzane gatunki drzew i krzewów winny
byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
8) nale¿y zabezpieczyæ skarpy i strome zbocza w sposób zapobiegaj¹cy postêpowi erozji gruntu,
9) z uwagi na wahania zwierciad³a wody w J. Zarnowieckim nale¿y wykonaæ dla posadawianych obiektów kubaturowych badania warunków gruntowowodnych w postaci dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej,
10) nale¿y kompleksowo rozwi¹zaæ problem odwadniania wód opadowych w sposób zabezpieczaj¹cy
skarpy przed degradacj¹.
2. Ustalenia inne:
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1) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy oraz
zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych sieci
uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê
na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w
oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe,
2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
3) z uwagi na usytuowanie wzd³u¿ drogi KL gazoci¹gu
redniego cinienia nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ
strefy ochronne zgodnie z przepisami szczególnymi.
Nale¿y zachowaæ swobodny dostêp do niniejszego
gazoci¹gu w celu jego konserwacji i wykonywania prac
awaryjnych,
4) przed zabudow¹ terenów wchodz¹cych w obrêb stref
archeologicznych, zaznaczonych na rysunku planu
symbolem OW, nale¿y przeprowadziæ archeologiczne
badania ratownicze i sporz¹dziæ dokumentacjê archeologiczni-konserwatorsk¹. W zwi¹zku z powy¿szym
inwestor robót ziemnych zawiadomi Wojewódzkiego
Konserwatora zabytków o terminie podjêcia prac
z dwutygodniowym wyprzedzeniem, celem podjêcia
negocjacji warunków finansowania i wykonania nadzoru archeologicznego,
5) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek bêd¹cych jedna nieruchomoci¹,
6) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
ROZDZIA£ III
USTALENIA KOÑCOWE
§8
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§9
Zawarte w punkcie w § 2. Ust. 1 pkt 4 i 11 uchwa³y
Nr 260/XLI/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 stycznia
2002 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Krokowa dla fragmentu wsi Lubkowo, ustalenia zakresu
opracowania nie zosta³y uwzglêdnione ustaleniami niniejszego planu, gdy¿ na terenie objêtym zakresem opracowania:
1) nie okrelono granic i zasad zagospodarowania terenów podlegaj¹cych ochronie,
2) nie okrelono granic obszarów:
a) zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej,
b) rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury
technicznej,
c) przekszta³ceñ obszarów zdegradowanych.
§ 10
Dla terenów przeznaczonych na pla¿ê publiczn¹, drogi
publiczne i publiczny ci¹g pieszy ustala siê 0% stawkê,
a dla pozosta³ego obszaru planu ustala siê 30% stawkê,
s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do
wzrostu wartoci nieruchomoci, w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
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§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Krokowa do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Krokowej,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12
Na obszarze objêtym niniejszym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa dla fragmentu
wsi Lubkowo trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr 100/XXIII/92 z dnia
24 lipca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19, poz. 107 z dnia
27 sierpnia 1992 r.).
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 11 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

2672
OBWIESZCZENIE
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Sierakowice
z dnia 14 listopada 2003 r.
w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnego Orodka Zdrowia w Sierakowicach.
Na podstawie § 1 uchwa³y Nr XII/100/03 Rady Gminy
Sierakowice z dnia 14 padziernika 2003 r., og³asza siê
w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia t.j. Statutu
Gminnego Orodka Zdrowia w Sierakowicach, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr V/13/98 z dnia 17 litopada
1998 r. Rady Gminy Sierakowice, uwzglêdniaj¹cy zmiany wprowadzone uchwa³ami Rady Gminy Sierakowice
Nr VII/24/98 z dnia 15 grudnia 1998 r., Nr XI/78/03 z dnia
10 wrzenia 2003 r. oraz Nr XII/99/03 z dnia 14 padziernika 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

Za³¹cznik
do Obwieszczenia
Przewodnicz¹cego
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 14 listopada 2003 r.
Statut
Gminnego Orodka Zdrowia w Sierakowicach
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
Gminny Orodek Zdrowia w Sierakowicach zwany dalej
ORODKIEM jest samodzielnym publicznym zak³adem
opieki zdrowotnej.
§ 1a
a) Organem za³o¿ycielskim Orodka jest Rada Gminy
Sierakowice.
§2
ORODEK dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (Dz. U.Nr 91, poz. 408 z pón. zm. z 1992 r.,
Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, por. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, Nr 158, poz. 1041,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zwan¹ dalej ustaw¹.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z pón.zm.).
3. Porozumienia z dnia 30 grudnia 1999 r. zawartego miêdzy Wojewod¹ Gdañskim a Zarz¹dem Gminy Sierakowice w sprawie przekazania podstawowej opieki zdrowotnej w gminie Sierakowice.
4. Uchwa³y Rady Gminy Sierakowice Nr XXXVIII/174/96
z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia jednostki bud¿etowej Gminnego Orodka Zdrowia w Sierakowicach.
5. Uchwa³y Rady Gminy Sierakowice Nr V/12/98 z dnia
17 listopada 1998 r. w sprawie przekszta³cenia jednostki
bud¿etowej Gminnego Orodka Zdrowia w Sierakowicach w Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej.
6. Niniejszego statutu.
7. Innych przepisów dotycz¹cych zak³adów opieki zdrowotnej oraz prawa bud¿etowego.
Rozdzia³ II
Siedziba, zadania. Obszar dzia³ania
§3
Siedzib¹ ORODKA jest wie Sierakowice.
§4
Obszarem dzia³ania ORODKA jest teren gminy Sierakowice
§5
1. ORODEK udziela wiadczeñ zdrowotnych, które obejmuj¹ swoim zakresem wiadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub
pobytu osoby potrzebuj¹cej tych wiadczeñ.
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2. wiadczenia, o których mowa w ust. 1 mog¹ obejmowaæ swoim zakresem wiadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze rehabilitacyjne oraz pielêgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.
3. ORODEK udziela wiadczeñ zdrowotnych bezp³atnie,
za czêciow¹ odp³atnoci¹ lub odp³atnie na zasadach
o okrelonych w ustawie, w przepisach odrêbnych lub
w umowie cywilnoprawnej.
§6
Zadania wymienione w § 5 bêd¹ realizowane przez
osoby wykonuj¹ce zawód medyczny posiadaj¹ce wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania zdrowotne okrelone w odrêbnych przepisach.
Rozdzia³ III
Organy zak³adu, struktura organizacyjna
§7
1. W sk³ad ORODKA wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyjne:
1. Poradnia ogólna.
2. Poradnia dzieciêca.
3. Poradnia stomatologii ogólnej.
4. Poradnia ortodontyczna.
5. Poradnie specjalistyczne:
Poradnia K, neurologiczna, okulistyczna, laryngologiczna, chirurgii ogólnej, diabetologiczna, ortopedyczna, reumatologiczna, kardiologiczna, urologiczna, psychiatryczna i leczenia uzale¿nieñ, medycyna
pracy).
6. Gabinety zabiegowe.
7. Pracownia analityki medycznej.
8. Gabinet rehabilitacji medycznej.
2. W razie koniecznoci wiadczenia zdrowotne mog¹ byæ
udzielane poza siedzib¹ ORODKA w zakresie okrelonym potrzeb¹ oraz w pomieszczeniach do tego przeznaczonych spe³niaj¹cych odpowiednie wymagania
okrelone w odrêbnych przepisach.
§8
1. Organem sprawuj¹cym nadzór nad Orodkiem jest
Rada Gminy Sierakowice.
2. ORODKIEM kieruje i reprezentuje go na zewn¹trz KIEROWNIK ORODKA zwany dalej KIEROWNIKIEM. KIEROWNIK samodzielnie podejmuje decyzje dotycz¹ce
ORODKA i ponosi za nie odpowiedzialnoæ.
§9
KIEROWNIK jest prze³o¿onym wszystkich pracowników
ORODKA. Obowi¹zki i uprawnienia pracowników okrela KIEROWNIK w formie pisemnych zakresów obowi¹zków, czynnoci i odpowiedzialnoci dla poszczególnych
pracowników.
§ 10
KIEROWNIKA powo³uje Rada Gminy Sierakowice. KIEROWNIKA odwo³uje w czasie trwania kadencji Rada
Gminy na wniosek Rady Spo³ecznej Gminnego Orodka
Zdrowia w Sierakowicach zwana dalej RAD¥.
§ 11
Przy ORODKU dzia³a RADA.
§ 12
RADÊ powo³uje Rada Gminy Sierakowice.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 13

W sk³ad RADY wchodz¹:
1. Wójt Gminy lub wyznaczona przez niego osoba jako
przewodnicz¹cy RADY.
2. Przedstawiciel Wojewody.
3. Przedstawiciele wy³onieni przez Radê Gminy w liczbie
3 osoby.
§ 14
Kadencja RADY trwa 4 lata do czasu wyboru nowej
RADY.
§ 15
Do zadañ RADY nale¿y:
1. Przedstawianie Radzie Gminy wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwi¹zania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na wiadczenia zdrowotne,
b) zbycie rodka trwa³ego oraz zakupu lub przyjêcia darowizny nowej aparatury i sprzêtu medycznego,
c) zwi¹zanych z przekszta³ceniem lub likwidacj¹ zak³adu, jego przebudow¹, rozszerzeniem lub ograniczeniem dzia³alnoci,
d) przyznawania KIEROWNIKOWI nagród,
e) rozwi¹zaniu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarz¹dzanie ORODKIEM z KIEROWNIKIEM.
2. Przedstawienie KIEROWNIKOWI wniosków i opinii w
sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych i dotacji,
d) podzia³u zysku.
3. Uchwalenie regulaminu swojej dzia³alnoci oraz przek³adanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Gminy,
4. Zatwierdzanie regulaminu porz¹dkowego ORODKA,
5. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez osoby korzystaj¹ce ze wiadczeñ
ORODKA z wy³¹czeniem spraw podlegaj¹cych nadzorowi medycznemu,
6. Przedstawianie wniosków organizmowi finansuj¹cemu
okrelony zakres dzia³alnoci, w którego imieniu RADA
wykonuje swoje zadania,
7. Wykonanie innych zadañ okrelonych w ustawie i Statucie Orodka.
§ 16
Sposób zwo³ywania posiedzeñ RADY, tryb pracy, podejmowania uchwa³ okrela Regulamin Rady.
§ 17
W posiedzeniach RADY z g³osem doradczym uczestniczy KIEROWNIK. W posiedzeniach RADY maj¹ prawo
uczestniczyæ z g³osem doradczym przedstawiciele samorz¹dów zawodów medycznych, wytypowani przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w ORODKU,
inne osoby zaproszone przez RADÊ.
§ 18
Od uchwa³y RADY KIEROWNIKOWI przys³uguje odwo³anie do Rady Gminy, która ostatecznie rozstrzyga kwestie sporne.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa
§ 19
ORODEK jako samodzielny zak³ad pokrywa z posiadanych rodków i uzyskiwanych przychodów koszty dzia³alnoci i zobowi¹zañ.
§ 20
ORODEK prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych przez:
1. Art. 53-60 ustawy wymienionej w § 2 ust. 1,
2. Planu rzeczowo-finansowego ustalonego przez KIEROWNIKA,
3. Umowê lub kontrakt oparty o plan rzeczowo finansowy i negocjacje dotycz¹ce ceny wiadczeñ zdrowotnych,
4. Zarz¹dzanie MZ i OS z dnia 18.05.1995 r. w sprawie
warunków, na jakich nastêpuje przekazanie rodków
publicznych do samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz sposobu kontroli ich wykorzystania (Monitor Polski Nr 29, poz. 341).

§ 24
ORODEK mo¿e otrzymywaæ dotacje bud¿etowe od
Rady Gminy na:
1) realizacjê zadañ w zakresie zapobiegania chorobom,
urazom lub inne programy zdrowotne oraz promocjê zdrowia,
2) pokrycie kosztów kszta³cenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonuj¹cych zawody medyczne,
3) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej
aparatury i sprzêtu medycznego,
4) remonty i odtworzenie maj¹tku trwa³ego,
5) cele szczególne przyznawane na podstawie odrêbnych przepisów.
§ 25

1. ORODEK gospodaruje samodzielnie przekazanymi w
nieodp³atne u¿ytkowanie nieruchomoci i maj¹tkiem
Skarbu Pañstwa lub komunalnym oraz maj¹tkiem w³asnym (otrzymanym i zakupionym).
2. Zbycie, wydzier¿awienie lub wynajêcie maj¹tku trwa³ego ORODKA albo wniesienie tego maj¹tku do spó³ki lub fundacji jest niewa¿ne bez zgody Rady Gminy
Sierakowice.

1. Wartoæ maj¹tku ORODKA okrelaj¹:
a) fundusz za³o¿ycielski,
b) fundusz orodka
2. Fundusz za³o¿ycielski zwiêkszaj¹ przekazane z bud¿etu
pañstwa dotacje na inwestycje i zakup sprzêtu wysoko specjalistycznego, aparatury, dotacje z bud¿etu
gminy na cele rozwojowe ORODKA albo dary maj¹ce charakter maj¹tku trwa³ego lub przeznaczone na cele
rozwojowe.
3. Fundusz ORODKA jako samodzielnego zak³adu opieki zdrowotnej zwiêksza siê o:
1) zyski bilansowe,
2) amortyzacjê maj¹tku trwa³ego,
3) dotacje bud¿etowe,
4) kwoty zwiêkszenia wartoci maj¹tku trwa³ego bêd¹cego skutkiem ustawowego przeszacowania tego
maj¹tku,
5) rodki z innych róde³.
4. Fundusz ORODKA zmniejsza siê o:
1) straty bilansowe,
2) umorzenie maj¹tku trwa³ego,
3) kwoty zmniejszenia wartoci maj¹tku trwa³ego bêd¹cego skutkiem ustawowego przeszacowania tego
maj¹tku.

§ 23

§ 26

1. ORODEK otrzymuje rodki finansowe na realizacje
swoich zadañ statutowych z uzyskanych przychodów.
2. ORODEK mo¿e uzyskiwaæ rodki finansowe:
1) z odp³atnych wiadczeñ zdrowotnych udzielanych
w szczególnoci na zlecenie:
a) Rady Gminy lub innych organów uprawnionych
na podstawie odrêbnych przepisów,
b) Osób objêtych ubezpieczeniem innym ni¿ ubezpieczenie spo³eczne,
c) Instytucji ubezpieczeniowych,
d) Zak³adów pracy, organizacji spo³ecznych i innych
instytucji,
e) Innych zak³adów opieki zdrowotnej,
f) Osób fizycznych nie objêtych ubezpieczeniem lub
za wiadczenia nie przys³uguj¹ce w ramach ubezpieczenia.
2) na realizacjê zadañ i programów zdrowotnych innych ni¿ standard podstawowy,
3) z wydzielonej dzia³alnoci gospodarczej,
4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarnoci publicznej, tak¿e pochodzenia zagranicznego, wy³¹cznie o przeznaczeniu i standardzie okrelonym przez
Radê Gminy oraz po wyra¿eniu przez ni¹ zgody.

1. ORODEK samodzielnie decyduje o podziale zysku.
2. ORODEK pokrywa we w³asnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 21
ORODEK prowadzi rachunkowoæ w oparciu o:
Ustawê z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz. U. Nr 121, poz. 591 z 1997 r., Nr 32, poz. 1982, Nr 43,
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139,
poz. 933, 934, Nr 140, poz. 939, Nr 141, poz. 945 z 1998 r.,
Nr 60, poz. 382)
§ 22

Rozdzia³ V
Przepisy koñcowe
§ 27
ORODEK jako samodzielny publiczny zak³ad opieki
zdrowotnej uzyska osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisania do rejestru publicznych zak³adów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez S¹d Rejonowy w Gdañsku.
§ 28
W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, przepisy wydane na jej podstawie oraz przepisy kodeksu pracy.
§ 29
Niniejszy statut obowi¹zuje od dnia uzyskania osobowoci prawnej.
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ZARZ¥DZENIE Nr 14
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 19 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia granic pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo.
Na podstawie art. 47 w zwi¹zku z art. 36 ust 5 ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1502) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie okrelenia minimalnej i maksymalnej szerokoci pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89,
poz. 820) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê granice pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo (woj. pomorskie, powiat Puck, obwód Rozewie I) poprzez og³oszenie numerów ewidencyjnych
dzia³ek wchodz¹cych w sk³ad pasa technicznego (stan
ewidencyjny dzia³ek wewn¹trz pasa technicznego na dzieñ
26.11.2002 r.):
Obrêb: Pogórze
 Ark. Mapy 16  dzia³ka: 216/5;
 Ark. Mapy 19  dzia³ka: 1066/4;
Obrêb: Pierwoszyno
 Ark. Mapy 1  dzia³ki: 91/23, 91/25, 98/1;
 Ark. Mapy 4  dzia³ki: 1A/6, 127/2, 128/3, 128/4, 129,
130/1, 140/2, 143/1, 144/1, 145/1, 145/2, 146/2, 146/3,
147;
 Ark. Mapy 6  dzia³ki: 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 155/2,
156/2, 158/2, 159/2, 160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2,
163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166;
 Ark. Mapy 7  dzia³ki: 177/13, 182/7, 182/9, 184/1, 185/1;
Obrêb: Mechelinki
 Ark. Mapy 1  dzia³ki: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8,
1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/6 czêæ, 2/7, 2/9,
2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 6 czêæ, 7
czêæ, 8, 9, 10, 18 czêæ, 27, 28, 47, 48, 49, czêæ 52;
 Ark. Mapy 2  dzia³ki: 92, 99/1, 101/2, 101/3, 101/5, 101/6,
101/7, 101/8, 101/9, 101/11, 101/12, 101/13, 102/2, 102/8,
102/9, 102/10, 103, 104/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5,
105/6, 105/7, 105/8, 106/1, 106/2, 106/3, 106/5, 106/6,
106/8, 106/10, 106/12, 106/13, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8,
193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/
16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/
23, 193/24, 193/25, 193/26, 193/27, 193/28, 193/29, 193/
30,193/31, 193/32, 193/33, 193/34, 93/35, 193/36, 193/41,
193/42, 193/43, 193/44, 193/45, 193/46, 193/50, 193/51,
193/52, 193/53, 193/54, 193/55, 193/56, 193/61, 193/62,
193/63, 193/64, 193/67, 193/68, 193/89, 193/91, 193/93,
193/94, 193/96, 193/97, 193/98, 193/106, 193/107, 193/108,
194/1, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6,
215/7, 217;
Obrêb: Rewa
 Ark. Mapy 1  dzia³ki: 35/1,35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7,
35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/11, 35/12, 35/14, 35/16, 35/17,
35/19, 35/21, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27, 35/28, 35/29, 35/30,
35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36, 35/37, 35/38, 35/39,
35/40, 35/41, 35/42, 35/43, 35/44, 35/45, 35/46, 35/47, 35/48,
35/49, 35/50, 35/51, 35/52, 35/53, 35/54, 35/55, 35/56, 35/57,
35/58, 35/59, 35/60, 35/61, 35/62, 35/63, 36/1, 36/2, 38/7,
38/8, 38/9, 40, 41, 42, 43/3, 43/4, 43/5, 44, 45, czêæ
470;
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 Ark. Mapy 2  dzia³ki: 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54,
55, 56/2, 56/3, 56/4, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 57/1, 57/2,
58, 59, 60, czêæ 61;
 Ark. Mapy 3  dzia³ki: 146/1, 146/2, 146/3, 147/1, 147/3,
147/5, 147/6, 147/9, 147/10, 147/16, 147/17, 147/18, 147/23,
147/24, 147/25, 147/26, 147/27, 147/28, 147/29, 147/30, 147/31,
147/33, 147/34, 147/35, 147/36, 147/37, 147/39, 147/40, 147/42,
147/44, 147/45, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 152, 153, 154,
155, 156, 157,158, 159, 160, 161, 177, 178, 179/1, 179/2,
186, 189, 190, 191, 245/4, 245/5, 245/6, 245/7, 245/8, 245/10,
245/11, 245/12, 246, 247, 471, 472;
Obrêb: Mosty
 Ark. Mapy 4  dzia³ki: 503, 504, 505, 540, 567/2 czêæ,
630, 638/3, 640/2, 641, 642/3, czêæ 1279
§2
Materia³y kartograficzne z naniesion¹ granic¹ pasa technicznego i dane geodezyjne znajduj¹ siê we w³aciwym
Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz
w archiwum geodezyjnym Urzêdu Morskiego w Gdyni.
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
I. Jagniszczak

2674
UCHWA£A Nr XIV/94/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej oraz zasad jej poboru w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.  Dz. U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z pó.zm.) , w zwi¹zku z art. 15 ust. 1 i 2 i z art. 19 pkt 1
lit. A i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.Nr 9, poz. 84 z 2002 r.
z pón. zm.) Rada Gminy Potêgowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej pobieranej
od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) za prowadzenie sprzeda¿y na wyznaczonym targowisku  20 z³ dziennie od stanowiska,
2) za prowadzenie sprzeda¿y (w tym handlu obwonego) na pozosta³ym terenie gminy (pasy drogowe,
place i chodniki przed placówkami handlowymi i gastronomicznymi itp.)  20 z³ dziennie.
2. Zwolniæ od op³aty targowej mieszkañców gminy prowadz¹cych sprzeda¿ produktów pochodz¹cych z w³asnego gospodarstwa rolnego lub dzia³ki.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
Inkasentom przys³uguje z tego tytu³u prowizja brutto
w wysokoci 11% zainkasowanych kwot.
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Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3, art. 14,art.
18 i art. 19 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca
1990 r.o samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.)  Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:

wiadczeñ zdrowotnych  3,12 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej rocznie,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,90 z³ od
1 m 2 powierzchni u¿ytkowej rocznie, z wyj¹tkiem
budynków u¿ytkowanych przez emerytów i rencistów otrzymuj¹cych swoje wiadczenia z tytu³u pracy w rolnictwie oraz osób pobieraj¹cych zasi³ek
przedemerytalny z tytu³u pracy w rolnictwie, do których stosuje siê stawkê 2,90 z³. od 1 m powierzchni
u¿ytkowej rocznie,
6) od budowli  2% ich wartoci,
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,40 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,32 z³ od 1 m2 powierzchni,
c) od pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Okrela siê wzory formularzy w sprawach podatku od
nieruchomoci stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 i 2* do niniejszej uchwa³y.
3. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci bêd¹ce we w³adaniu gminnych jednostek organizacyjnych, wykorzystane bezporednio na potrzeby dzia³alnoci statutowej:
 obiekty jednostek organizacyjnych faktycznie zagospodarowane (poprzez oddanie do nieodp³atnego u¿ywania) w roku podatkowym 2004  na
dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z produkcj¹
i obrotem artyku³ami rolny-mi  na czas faktycznego wykorzystania nieruchomoci na ten cel,
 obiekty zagospodarowane w roku podatkowym
2004 na uruchomienie dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zatrudnieniem (na okres przynajmniej
1 r.) co najmniej 2 osób w pe³nym wymiarze czasu pracy,
 obiekty i grunty zwi¹zane z prowadzeniem obrotu surowcami wtórnymi,
 grunty, budynki i budowle s³u¿¹ce lokalizacji ogólnodostêpnych stacji telefonicznych (kabiny i pó³kabiny telefoniczne),
 grunty, budynki i budowle s³u¿¹ce realizacji statutowych zadañ terenowych jednostek policji,
 wszelkie budowle komunalne stanowi¹ce w³asnoæ gminy Potêgowo niezale¿nie od stanu w³adania nimi.

§1

§2

1. Ustaliæ wysokoæ stawek podatków od nieruchomoci w nastêpuj¹cy sposób:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,40 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej rocznie,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowa
dzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,75 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej rocznie,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,97 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej rocznie,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania

1. Ustaliæ podatek od posiadania psów w wysokoci 50,30 z³.
2. Nie podlegaj¹ opodatkowaniu psy utrzymywane w celach innych ni¿ zarobkowa hodowla.

§3
Wykaz inkasentów upowa¿nionych do pobierani op³aty targowej okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§4
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.
§5
Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIV/94/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 25 listopada 2003 r.
Wykaz inkasentów op³aty targowej
1. Gr¹bkowo  Beata Bagrowiska.
2. Malczkowo  Jaromin Staranowicz.
W pozosta³ych nie wymienionych miejscowociach
so³tysi wsi.

2675
UCHWA£A Nr XIV/95/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek podatków i op³at lokalnych
w 2004 r.

§3
1. Ustaliæ op³atê administracyjn¹ za:
1) wydanie wypisu z planów zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokoci 20,- z³ za jedn¹ dzia³kê,
2) wydanie wyrysu z planów zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokoci 30,- z³ za jeden wyrys.
2. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w gotówce w kasie
Urzêdu Gminy lub przelewem na konto Urzêdu Gminy
przed wydaniem wypisu lub wyrysu
* Za³¹czników nr 1-2 nie publikuje siê.

Poz. 2675, 2676, 2677, 2678

 7201 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§4

2677

Poboru podatków objêtych niniejsz¹ uchwa³¹ od osób
fizycznych dokonuj¹ inkasenci (so³tysi),którym z tego tytu³u przys³uguje prowizja brutto w wyso-koci 11% zainkasowanych kwot.

UCHWA£A Nr XIV/97/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 25 listopada 2003 r.

§5
Niniejsza uchwa³a nie narusza uprawnieñ Wójta do stosowania indywidualnych ulg, zwolnieñ i umorzeñ na ogólnych zasadach.
§6
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr III/9/2002 w sprawie okrelenia wzorów formularzy podatku rolnego.
Na podstawie art. 6a ust. 11 i art. 6 b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pó. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samo-rz¹dzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§7

§1

Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Zmienia siê treæ § 2 uchwa³y Nr III/9/2002 z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów formularzy podatku rolnego poprzez zast¹pienie s³ów:
10% s³owami 11%.

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

2676
UCHWA£A Nr XIV/96/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie obni¿enia ceny 1q ¿yta stanowi¹cej podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. z pón. zm.) art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pón. zm.)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2003 r. (M.P. Nr 49 poz. 771) dla celów naliczania podatku rolnego w 2004 r. do kwoty 25,93 z³.
§2
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.
§3
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

§2
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.
§3
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

2678
UCHWA£A XIV/98/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych w 2004 r.
Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t.
Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 us.1i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm) Rada Gminy Potêgowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustaliæ wysokoæ podatku od rodków transportowych
rocznie w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
483,- z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9,0 tony w³¹cznie
805,- z³
c) powy¿ej 9,0 ton i poni¿ej 12 ton
966,- z³
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi
1.846,- z³
b) z trzema osiami jezdnymi
1.846,- z³
c) z czterema i wiêcej osiami jezdnymi 2.452,80 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.127,- z³
4) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
1.800,- z³
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi
1.937, 76 z³
 z trzema osiami jezdnymi
2.548, 65 z³
5) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowita od 7,0
ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego
966,- z³
6) od przyczep lub naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym, posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicza prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie
1.200,- z³
b) powy¿ej 36 ton
 z jedn¹ osi¹ jezdn¹
1,000,- z³
 z dwiema osiami jezdnymi
1.699,87,- z³
 z trzema osiami jezdnymi
1.280,68,- z³
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.127,- z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.427,- z³
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych:
 pojazdy faktycznie wykorzystywane do ochrony przeciwpo¿arowej,
 autobusy szkolne
 pojazdy wykorzystywane do realizacji obowi¹zkowych
zadañ gminy

2679
UCHWA£A Nr XIII/286/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 6a, ust. 8,
pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Wzór deklaracji na podatek rolny stanowi za³¹cznik do
uchwa³y*.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr III/51/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r., Nr 89,
poz. 2187).
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2680
UCHWA£A Nr XIII/287/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

Niniejsza uchwa³a nie narusza uprawnieñ Wójta do stosowania Indywidualnych ulg, zwolnieñ i umorzeñ na ogólnych zasadach.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 6a, ust. 8,
pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:

§4

§1

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowi
za³¹cznik do uchwa³y*.

§5

§2

Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr III/53/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r. Nr 89,
poz. 2189).
§3

§3

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
* Za³¹czników nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr XIII/288/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 listopada 2003 r.

UCHWA£A Nr XIII/257/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na terenie miasta Gdyni.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 6a, ust. 8,
pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 5, ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:

§1
Wzory deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹ za³¹czniki nr 1  2 do uchwa³y*.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr III/49/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r. Nr 89,
poz. 2185).
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2682
UCHWA£A Nr XIII/289/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomoci.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 6a, ust. 8,
pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci
stanowi za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr III/52/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomoci (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 89,
poz. 2188).
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.

* Za³¹czników nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

§1
Okrela siê roczne stawki podatku od nieruchomoci,
od nastêpuj¹cych przedmiotów opodatkowania:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,63 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od 1 m2 powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajetych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,25 z³ od
1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,52 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 17,42 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³
od m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajetych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  5,82 z³
od m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdyni.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr III/48/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Gdyni (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 89, poz. 2184).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2683, 2684, 2685
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§4

2685

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.

UCHWA£A Nr XII/75/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 27 listopada 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2684
UCHWA£A Nr XII/74/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia stawki op³aty miejscowej na rok
2004 oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 padziernika 2001 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U.
Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153
poz. 1271 i Dz. U. Nr 214 poz. 1806) oraz art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683)
oraz pkt 5 b Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P.
Nr 51 poz. 804) i rozporz¹dzenia Nr 53/95 Wojewody S³upskiego z dnia 8 wrzenia 1995 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia 8 lipca 1991 r.
w sprawie wykazu miejscowoci w województwie s³upskim w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz.
Woj. S³upskiego Nr 124/Rada Gminy w Studzienicach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej w wysokoci 1,55 z³.
§2

w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadanych
psów oraz wynagrodzenia za inkaso tej op³aty na 2004
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 padziernika 2001 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220,
Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153
poz. 1271 i Dz. U. Nr 214 poz. 1806) oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683)
oraz pkt 4 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51
poz. 804) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu rocznie
w kwocie  25,50 z³.
§2
1. Podatek p³atny jest w drodze inkasa u so³tysów i inkasentów w terminie p³atnoci I raty podatku za nieruchomoæ roln¹.
2. Poboru podatku dokonuje siê na drukach stosowanych
do przyjmowania wp³at gotówkowych.
3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokoci 10% pobranego podatku,
które p³atne jest w terminie 14 dni po przedstawieniu
rozliczenia.
§3

1. Op³atê miejscow¹ p³aci siê w kasie urzêdu lub u inkasenta.
2. Na inkasentów op³aty miejscowej zobowi¹zanych do
jej poboru wyznacza siê kierowników orodków wypoczynkowych oraz so³tysów miejscowoci w których
dokonuje siê poboru tej op³aty.
3. ustala siê wynagrodzenie dla inkasentów w wysokoci 7% pobranych op³at, p³atne w terminie 14 dni po
przedstawieniu rozliczenia.

W przypadku nabycia psa w okresie po terminie okrelonym w § 2 niniejszej uchwa³y, obowi¹zuje uiszczenie
kwoty podatku z góry bez wezwania w ci¹gu 14 dni od
chwili nabycia psa.

§3

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr III/10/2002 Rady Gminy w Studzienicach z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów oraz wynagrodzenia za
inkaso tej op³aty.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Studzienicach.
§4
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr III/11/2002 Rady Gminy w Studzienicach z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawki op³aty
miejscowej.
§5
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Studzienicach.
§5

§6
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a w chodzi w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

 7205 

Poz. 2686, 2687

2686
UCHWA£A Nr XII/76/2003
Rady Gminy Studzience
dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 padziernika 2001 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220,
Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153,
poz. 1271 i Dz. U. Nr 214, poz. 1806) oraz art. 10 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200
poz. 1683) oraz pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804) Rada Gminy Studzience
uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza
siê o 10%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Studzienice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Z dniem 31 grudnia traci moc Uchwa³a Rady Gminy
Studzienice Nr III/12/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

§1

2687

1. Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
510,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9,0 ton w³¹cznie 734,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12,0 ton
1.153,00 z³
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, innym systemie zawieszenia osi jezdnych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
1.561,00 z³
3) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton 1.447,84 z³
4) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
1.561,00 z³
b) powy¿ej 36 ton bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
2.091,00 z³
5) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego
627,00 z³
6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
734,00 z³
b) powy¿ej 36 ton z dwiema i trzema osiami jezdnymi
867,00 z³
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszy ni¿ 30 miejsc
765,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.275,00 z³
2. Dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7

UCHWA£A Nr XII/77/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr23 poz. 220, Dz. U. Nr 62
poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806)
oraz art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200 poz. 1683) i pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie
wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 84) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,45 z³,
b) budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem
budynków lub czêci przydzielonych na potrzeby
bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz
od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,63 z³,
c) budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11 z³,
d) budynków letniskowych  5,82 z³,
e) budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
w zakresie wiadczenia us³ug medycznych  3,49 z³,
f) pozosta³ych budynków  2,95 z³.
2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena  od 1 m2 powierzchni  0,61 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 hektara powierzchni  3,41 z³,
c) letniskowych  od 1 m2 powierzchni 0,16 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2687, 2688, 2689
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d) pozosta³ych  od 1 m2 powierzchni  0,09 z³.
3. Od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena 2% ich wartoci.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

2688
UCHWA£A Nr XII/78/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celu
naliczenia podatku rolnego na 2004 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 padziernika 2001 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220,
Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214
poz. 1806), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j.  Dziennik Ustaw z 1993 r. Nr 94
poz. 431, z 1994 r. Dz. U. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Dz. U. Nr 91
poz. 409, z 1997 r. Dz. U. Nr 43 poz. 272, Dz. U. Nr 137
poz. 926, z 1998 r. Dz. U. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Dz. U.
Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Dz. U. Nr 200 poz. 1680, z 2003 r.
Dz. U. Nr 110 poz. 1039 i Dz. U. Nr 162 poz. 124) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta 34,57 z³/q za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. og³oszon¹ Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
17 padziernika 2003 r. (M.P. Nr 49, poz. 771) do wysokoci 33,00 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) , oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika Nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika Nr 3
do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika
Nr 4 do niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika Nr 5 do
niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika Nr 6
do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika Nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
nastêpuj¹ce pojazdy:
1) pojazdy ochotniczych stra¿y po¿arnych,
2) pojazdy s³u¿¹ce wy³¹cznie do dowo¿enia dzieci do
szkó³.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/403/2001 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5

2689
UCHWA£A Nr XIII/174/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIII/174/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach
od
do
1
2
3,5
5,5 w³¹cznie
powy¿ej 5,5
9 w³¹cznie
powy¿ej 9
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 r.
3
600,920,1.100,-

wyprodukowane po 1990 r.
4
580,900,1.080,Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XIII/174/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15
-

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
-

12
25
27
29
31

25
27
29
31
-

Stawka podatku (w z³otych )
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
1.200,1.250,1.500,1.520,Trzy osie
1.510,1.520,1.525,1.530,1.700,1.900,Cztery osie
1.520,1.960,1.970,1.974,2.000,-

Inne systemy
zawieszania osi
jezdnych
4
1.280,1.300,1.550,1.570,1.550,1.580,1.590,1.650,1.970,2.000,1.550,1.980,1.990,2.453,2.453,-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XIII/174/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach
od
do
1
2
3,5
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 r.
3
1.000,-

wyprodukowane po 1990 r.
4
990,Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XIII/174/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa
ci¹gnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31
-

12
40
44

40
44
-

Stawka podatku (w z³otych )
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
3
2 osie
1.520,1.530,1.650,1.750,3 osie
1.850,1.970,1.972,-

Inne systemy
zawieszania osi
jezdnych
4
1.530,1.720,1.730,1.938,1.920,2.549,2.549,Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XIII/174/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów, naczepa przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
od
do
1
2
7
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 r.
3
840,-

wyprodukowane po 1990 r.
4
830,-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XIII/174/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa + pojazd silnikowy
(w tonach )
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25

18
25
-

12
28
33
38

28
33
38
-

12
38

38
-

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
3
1 o
680,700,720,2 osie
720,780,850,1.150,3 osie
677,942,-

Inne systemy
zawieszania osi
jezdnych
4
690,710,730,740,850,1.292,1.700,943,1.281,-

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XIII/174/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 listopada 2003 r.
Stawki podatku dla autobusów

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w z³otych)

liczba miejsc
mniej ni¿
1
30
-

równej
lub wy¿szej
2
30

wyprodukowane do 1990 r.
3
900,1.600,-

wyprodukowane po 1990 r.
4
700,1.400,-
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