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Poz. 536, 537

536
UCHWA£A Nr XLIX/414/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania
w roku 2003 nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówk¹.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr
62, poz. 718), po uzyskaniu opinii organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta Rada
Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
Nie wprowadza siê ograniczeñ w wydawaniu nowych
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ na pojazd i obszar Gminy Szemud, przeznaczonych do
wydania w 2003 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Szemud.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Kurowski

537
UCHWA£A Nr XXXIX/251/2002
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ w obrêbie Morany.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 13,art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
§1
Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ w obrêbie
Morany o powierzchni 58, 91 ha, którego granice obejmuj¹ nastêpuj¹ce dzia³ki: 191/23, 191/24, 191/29, 186/4,
187/4, 188/1, 189, 191/4, 191/13; zgodnie z za³¹cznikiem
graficznym do uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
ROZDZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
§2

1. Ustala siê podzia³ obszaru na 8 terenów (ponumerowanych od 01 do 08) i 4 dróg (ponumerowanych od K1
do K4 oraz rezerwa pod drogê KS), wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi oraz ustala siê ich przeznaczenie i zasady zagospodarowania.
2. Uchwalony plan sk³ada siê:
1) z tekstu stanowi¹cego treæ niniejszej uchwa³y,
2) z rysunku w skali 1:2000, stanowi¹cego za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y, zatytu³owanego: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ obrêb Morany.
ROZDZIA£ II
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
 KARTY TERENU i KARTY DRÓG:
§3
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ,
obrêb Morany
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 01
ZWG
2. POWIERZCHNIA W HA: 7,6 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Tereny realizacji zadañ w³asnych gminy w zakresie: budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA
Nie ustala siê.
WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy dla gminnego budownictwa komunalnego:
a) zabudowa jednorodzinna w formie szeregowej,
bliniaczej, atrialnej, ma³ych domów mieszkalnych
do czterech rodzin,
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 10,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy.
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
d) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
e) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
f) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie 400;
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
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j) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
k) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿:
 dla zabudowy szeregowej 400 m2,
 dla zabudowy bliniaczej i atrialnej 800 m2
 dla ma³ych domów mieszkalnych 2000 m2
2) kszta³towanie zabudowy dla realizacji pozosta³ych
zadañ gminy:
a) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 15,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy.
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
c) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
e) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
g) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie 400;
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
j) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki wynikaj¹ce z programu inwestycji.
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych dróg K1, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
b) linie zabudowy w odleg³oci 6,0 m od wydzielonych dróg wewnêtrznych K3.
5. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1 lub w
drogach wewnêtrznych K3 lub linii napowietrznych;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1 lub w drogach wewnêtrznych K3
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do sieci zbiorczej kanalizacji umiejscowionej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1 i K3;

6.

7.

8.
9.

Poz. 537

d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) zapotrzebowanie na energiê ciepln¹ z zastosowaniem niskoemisyjnych indywidualnych róde³ ciep³a (ekologiczne ród³a) lub zbiorowych systemów
ogrzewania;
f) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych wywo¿onych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa w miejsce sk³adowania
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg K1 i K3
b) w zale¿noci od rodzaju inwestycji dopuszcza siê wydzielenie dróg wewnêtrznych o minimalniej szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, place nawrotowe, cie¿ki dla pieszych i drogi techniczne w
powi¹zaniu z drogami aprojektowanymi,
c) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci; dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe w liniach rozgraniczaj¹cych dróg wewnêtrznych.
d) przewiduje siê rozwi¹zania komunikacyjne wynikaj¹ce z potrzeb danej funkcji
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wskazane jest wzd³u¿ granicy nieruchomoci przewidzieæ zieleñ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 40% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ
obrêb Morany

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 03
U, P
2. POWIERZCHNIA W HA: 3,87 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Us³ugi, produkcja
4. FUNKCJA TYMCZASOWA:
Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy:
a) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy
z mo¿liwoci¹ ich rozbudowy i modernizacji;
wskazana rehabilitacja i uporz¹dkowanie istniej¹cej zabudowy produkcyjnej
b) dopuszcza siê wprowadzenie us³ug, rzemios³a
i produkcji w tym produkcji rolniczej w obiektach
o du¿ej kubaturze,
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 10,0 m;
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d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie12,0 m;
e) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
f) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,0 m;
g) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje pe³ne + poddasze u¿ytkowe;
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie
400;
j) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 100, maksymalnie 300;
k) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek,
b) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 2000 m2,
c) dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cej rezerwê pod drogê KS,
z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych rezerwê drogi
KS i K3 lub z linii napowietrznej;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych rezerwê drogi KS;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K1 i K3
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych  po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów
melioracyjnych;
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo;

7.

8.

9.
10.
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 osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê KS i K5;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
d) wszystkie obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
winny posiadaæ techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami,
e) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ,
obrêb Morany

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
04 R
2. POWIERZCHNIA W HA: 6,52 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Terenu rolnicze
4. FUNKCJA TYMCZASOWA:
Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy:
a) ca³kowity zakaz zabudowy
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
Nie ustala siê
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê K1 i KS;
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) wskazane jest stosowanie rozwi¹zañ ekologicznych
w produkcji rolnej;
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ,
obrêb Morany
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 05
ZWG

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1632 

2. POWIERZCHNIA W HA: 8,3 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Tereny realizacji zadañ w³asnych gminy w zakresie: budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki
4. FUNKCJA TYMCZASOWA:
Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy dla gminnego budownictwa komunalnego:
a) zabudowa jednorodzinna w formie bliniaczej,
atrialnej, ma³ych domów mieszkalnych do czterech rodzin,
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 10,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy,
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
d) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
e) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
f) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie 400;
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
j) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
k) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿:
 dla zabudowy bliniaczej i atrialnej 800 m2
 dla ma³ych domów mieszkalnych 2000 m2
2) kszta³towanie zabudowy dla realizacji pozosta³ych
zadañ gminy
a) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 15,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy,
b) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
c) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 1,00 m;
e) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;

Poz. 537

f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
g) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: minimalnie 300, maksymalnie
400;
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: minimalnie 120, maksymalnie 450;
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
j) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki wynikaj¹ce z
programu inwestycji.
4) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) linia zabudowy w odleg³oci 6,0 i 10,0 m (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych dróg K2, K3 i KS, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K2, K3, K4
i KS,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K2, K3, K4 i KS,
c) bezwzglêdny zakaz realizacji indywidualnych ujêæ
wody
d) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K2, K3, K4 i KS;
e) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
f) zapotrzebowanie na energiê ciepln¹ z zastosowaniem niskoemisyjnych indywidualnych róde³ ciep³a (ekologiczne ród³a) lub zbiorowych systemów
ogrzewania;
g) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych wywo¿onych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa w miejsce sk³adowania;
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg K2, K3, K4 i KS
b) w zale¿noci od rodzaju inwestycji dopuszcza siê wydzielenie dróg wewnêtrznych o minimalniej szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, place nawrotowe, cie¿ki dla pieszych i drogi techniczne w
powi¹zaniu z drogami zaprojektowanymi,
c) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci; dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe w liniach rozgraniczaj¹cych dróg wewnêtrznych;
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wskazane jest wzd³u¿ granicy nieruchomoci przewidzieæ zieleñ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 40% powierzchni
jako biologicznie czynnej,

Poz. 537
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8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE

6.

KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ,
obrêb Morany
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 06
UZ, UO
2. POWIERZCHNIA W HA: 1,34 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Us³ugi owiaty i us³ugi zdrowia
4. FUNKCJA TYMCZASOWA:
Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta³towanie zabudowy:
a) Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy realizuj¹ca
funkcjê us³ug zdrowia lub owiaty i opieki w postaci wolnostoj¹cej lub kompleksu budynków
po³¹czonych ze sob¹,
b) Dopuszcza siê budowê budynków gospodarczych
i wolnostoj¹cych gara¿y wynikaj¹cych z planu inwestycji,
c) dopuszcza siê zwart¹ zabudowê budynków gospodarczych i gara¿y,
d) dopuszczalna wysokoæ nowej zabudowy dla budynków, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy budynku: maksymalnie 15,0 m; za poziom terenu nale¿y przyj¹æ najwy¿szy punkt geodezyjny wysokoci wzglêdnej terenu na danej
dzia³ce, mierzony przed rozpoczêciem prac budowlanych,
e) dopuszczalna wysokoæ nowej zabudowy dla budynków gospodarczych i gara¿y: maksymalnie
6,0, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej kalenicy lub najwy¿szej attyki budynku,
f) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
parteru od poziomu terenu: 1,00 m,
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków
h) dopuszczalna iloæ kondygnacji: 2 kondygnacje
+ poddasze u¿ytkowe,
i) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne o nachyleniu 30  400
j) dozwolone pokrycie dachów dla dachów stromych: ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego
terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w
odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla
zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach
br¹zu i czerwieni,
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
b) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)

7.

8.

9.
10.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

od rezerwy pod drogê KS z mo¿liwoci¹ wycofania
budynków w g³¹b dzia³ki;
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K2, K3,
K4 i KS,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K2, K3, K4 i KS,
c) bezwzglêdny zakaz realizacji indywidualnych ujêæ
wody;
d) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi K2, K3, K4 i KS;
e) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
f) zapotrzebowanie na energiê ciepln¹ z zastosowaniem niskoemisyjnych indywidualnych róde³ ciep³a (ekologiczne ród³a) lub zbiorowych systemów
ogrzewania;
g) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych wywo¿onych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa w miejsce sk³adowania;
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna z dróg K2, K3, K4 i KS
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wskazane jest wzd³u¿ granicy nieruchomoci przewidzieæ zieleñ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 40% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ,
obrêb Morany

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 07
ZP/ZC
2. POWIERZCHNIA W HA: 6,8 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Zieleñ parkowa z dopuszczeniem funkcji rezerwy pod
cmentarz
4. FUNKCJA TYMCZASOWA:
Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) po przeprowadzeniu badañ i ekspertyz specjalistycznych dopuszcza siê realizacjê funkcji cmentarza komunalnego
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
 odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu;
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7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
b) Obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi K4;
c) W ramach rezerwy pod cmentarz nale¿y przewidzieæ miejsca parkingowe
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
b) wzd³u¿ granicy nieruchomoci nale¿y przewidzieæ
zieleñ ochronn¹ w postaci trwa³ych nasadzeñ,
c) w przypadku realizacji funkcji cmentarza komunalnego warunki ochrony rodowiska wynikaj¹ z przepisów szczególnych
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA TERENU
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ,
obrêb Morany

Poz. 537

5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12,0 M
6. PARKINGI:
Nie dopuszcza siê
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
b) wskazane dokonanie nowych nasadzeñ zieleni¹ wysok¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
c) odprowadzenie wód opadowych: z nawierzchni nieutwardzonych powierzchniowo do gruntu; z placów
nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych  po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych;
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ
obrêb Morany

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
08 ET
2. POWIERZCHNIA W HA: 6,8 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Tereny istniej¹cej infrastruktury technicznej  stacja
bazowa telefonii komórkowej
4. FUNKCJA TYMCZASOWA:
Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) istniej¹ca stacja przekanikowa.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
 odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu;
 energia elektryczna  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi K3;
8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) zakaz sta³ego przebywania ludzi i zwierz¹t w strefie ochronnej o szerokoci 25,0 m od masztu  zagro¿enie opadu lodu z anteny
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE

1. NUMER I NAZWA DROGI
K2  droga lokalna K2
2. POWIERZCHNIA: 0,57 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga lokalna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12,0 M
6. PARKINGI:
Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
b) wskazane dokonanie nowych nasadzeñ zieleni¹ wysok¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
c) odprowadzenie wód opadowych: z nawierzchni nieutwardzonych powierzchniowo do gruntu; z placów
nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych  po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych;
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE

KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ
obrêb Morany

KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ
obrêb Morany

1. NUMER I NAZWA DROGI
K1 droga lokalna K1
2. POWIERZCHNIA: 1, 07 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga lokalna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê.

1. NUMER I NAZWA DROGI
K3  droga wewnêtrzna K3
2. POWIERZCHNIA: 0,
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê.
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5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH:
10,0 M
6. PARKINGI:
Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
b) wskazane dokonanie nowych nasadzeñ zieleni¹ wysok¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
c) odprowadzenie wód opadowych: z nawierzchni nieutwardzonych powierzchniowo do gruntu; z placów
nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych  po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych;
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ
obrêb Morany
1. NUMER I NAZWA DROGI
K4  droga wewnetrzna K4
2. POWIERZCHNIA: 0,
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
6. PARKINGI:
Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
b) wskazane dokonanie nowych nasadzeñ zieleni¹ wysok¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
c) odprowadzenie wód opadowych: z nawierzchni nieutwardzonych powierzchniowo do gruntu; z placów
nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych  po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych;
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoñ
obrêb Morany
1. NUMER I NAZWA DROGI KS KS
2. POWIERZCHNIA: 0,62
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Rezerwa pod drogê lokaln¹

Dziennik Urzêdowy
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4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12,0 M
6. PARKINGI:
Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
b) Wskazane dokonanie nowych nasadzeñ zieleni¹ wysok¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
c) odprowadzenie wód opadowych: z nawierzchni nieutwardzonych powierzchniowo do gruntu; z placów
nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych  po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych;
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
ROZDZIA£ III
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Dopuszcza siê scalenie dzia³ek geodezyjnych bêd¹cych
jedn¹ nieruchomoci¹.
2. Stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz
zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych sieci
uzbrojenia terenu, urz¹dzeñ in¿ynierskich i melioracyjnych oraz stref ich uci¹¿liwoci, znajduj¹cych siê na
obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji.
3. Dla terenów rolniczych, przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê, wymagana jest decyzja
w sprawie faktycznego wy³¹czenia tych gruntów z produkcji rolnej.
4. Stan prawny dróg wewnêtrznych, wydzielanych na
terenie planu, powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi
komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
5. W liniach rozgraniczaj¹cych ulic nale¿y przewidzieæ
lokalizacjê hydrantów przeciwpo¿arowych.
6. Nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony istotnych interesów osób trzecich.
7. Wszystkie obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi,
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, winny posiadaæ
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
8. Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej obowi¹zuje zakaz prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej o du¿ej ch³onnoci wody.
§4
1. Plan stanowi podstawê do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki terenami i kszta³towania zabudowy.
2. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
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§5

§3

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹ca naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%.

1. § 121 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Obywatele maj¹ prawo do uzyskania informacji, wstêpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a tak¿e prawo dostêpu do dokumentów organów gminy wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym
protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji rady
gminy.
2. § 121 otrzymuje numer 13.

§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Dzierzgoniu,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Dzierzgoñ zatwierdzony uchwa³¹
Nr IX/50/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Dzierzgoñ
z dnia 23 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 3
z 28 lutego 1990 r.), we fragmentach objêtych granicami
niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Po³om

538
UCHWA£A Nr 4/II/IV/02
Rady Gminy Linia
z dnia 2 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Linia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust 2, w art. 40
ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z ustaw¹ z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718,
i z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z pó. zm.) Rada Gminy Linia
uchwala:
§1
§ 11 otrzymuje brzmienie:
Kwestie dotycz¹ce referendum rozstrzyga ustawa
z dnia 11 padziernika 1991 r. o referendum gminnym
(Dz. U. z 1996 r., nr 84, poz. 386 z pó. zm.)
§2
W § 12 pkt 2 w miejsce wyrazów zarz¹d gminy wprowadza siê wyraz wójt.

§4
1. § 122 § 123 124 otrzymuj¹ numeracjê 14, 15, 16.
2. W § 14 pkt 1, § 15 pkt 1, w miejsce wyrazów Zarz¹du
Gminy wprowadza siê wyraz Wójta, a w § 16 pkt 2
w miejsce wyrazów Zarz¹d uchwa³y wprowadza siê
wyrazy Wójta decyzji.
§5
§ 13 otrzymuje numer 17 i wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. § 17 pkt 1otrzymuje brzmienie:
Rada gminy, z zastrze¿eniem § 11, jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy i dzia³a w oparciu o
REGULAMIN RADY GMINY LINIA uchwalony przez
radê w drodze uchwa³y.
2. § 17 pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci.
3. pkt 2 ppkt 3 w miejsce wyrazów przewodnicz¹cego zarz¹du wprowadza siê wyraz wójta,
4. w pkt 2 ppkt 4 skrela siê wyraz zarz¹dowi a wprowadza siê wyraz wójtowi,
5. w pkt 2 ppkt 11 w miejsce wyrazu zarz¹d wprowadza siê wyraz wójt,
6. skrela siê w pkt 2 ppkt 18,
7. w pkt 3 ppkt 2,4,7,9 w miejsce wyrazu zarz¹d wprowadza siê wyraz wójt,
8. w pkt 4 wyraz zarz¹du zastêpuje siê wyrazem wójta.
§6
1. § 14 otrzymuje numer 18.
2. W § 18 pkt 1 skrela siê wyraz 18 a wprowadza wyraz 15.
3. W pkt 2 skrela siê wyrazy prowadz¹c j¹ do chwili
wyboru przewodnicz¹cego rady i jego zastêpców.
4. Dodaje siê pkt 3 o brzmieniu:
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady gminy, do czasu
wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.
§7
1. § 15 otrzymuje numer 19 oraz wprowadza siê w nim
zmiany:
2. skrela siê pkt 1a i pkt 3,5,6,7.
3. pkt 4 otrzymuje oznaczenie jako pkt 3 i brzmienie nastêpuj¹ce:
Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 1.
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§8

1. Skrela siê § 16 i § 17.
2. Nastêpne paragrafy otrzymuj¹ numery od 20 kolejno.
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§ 13

1. § 30 i 31 oznacza siê numerami 32 i 33.
2. w 33 skrela siê pkt 3.

§9

§ 14

1. § 18 oznacza siê numerem 20.
2. § 20 otrzymuje brzmienie:
1) W pkt 2 ppkt 2 w miejsce wyrazów Zarz¹du Gminy wprowadza siê wyraz Wójta.
2) Pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Do zmiany porz¹dku obrad sesji rada gminy mo¿e
wprowadziæ zmiany bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady, z tym, ¿e do zmiany
porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym
w ust. 2 wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
3) W pkt 5 skrela siê wyrazy wnioskodawc¹ jest Zarz¹d Gminy, a projekt.

1. § 32, 33, 34 oznacza siê numerami 34-36.
2. w § 34 pkt 6 na koñcu zdania przed nawiasem wprowadza siê wyrazy z pón. zm..
3. W § 36 na pocz¹tku zdania skrela siê wyrazy Zarz¹d
Gminy lub oraz w miejsce wyrazu cywilno-prawnej
wprowadza siê wyraz cywilnoprawnej.

§ 10
1. § 19 oznacza siê numerem 21.
2. § 20 oznacza siê numerem 22.
3. w § 22 wprowadza siê zmiany:
1) w pkt 4 ppkt 1, w miejsce wyrazu zarz¹du wprowadza siê wyraz Wójta.
2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
3) w sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady gminy.
4) w pkt 7 wyraz zarz¹dowi zastêpuje siê wyrazem
wójtowi.
5) dodaje siê punkty 9 i 10 o brzmieniu:
9. komisje sk³adaj¹ siê z nieparzystej liczby radnych,
10. uchwa³y komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
przy obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
§ 11
1. § 21 i § 22 oznacza siê numerami 23 i 24.
2. § 23 oznacza siê numerem 25.
3. § 25 pkt 1 ppkt 7 wyraz zarz¹dowi zastêpuje siê wyrazem wójtowi.
4. § 24-25 oznacza siê numerami 26 i 27.
5. W § 26 pkt 3 wyraz zarz¹du zastêpuje siê wyrazem
wójta.
6. W § 27:
1) w pkt 1 zdanie pierwsze  w miejsce wyrazu 1/4
wprowadza siê wyrazy 2/3.
2) w pkt 2 skrela siê s³owo dziennym
7. § 26 oznacza siê numerem 28.
8. § 27 i 28 oznacza siê numerami 29 i 30.
9. W § 30 pkt 2 wyraz komisjach zastêpuje siê wyrazem
komisji.
§ 12
1. § 29 oznacza siê numerem 31.
2. § 31 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni sk³adaj¹ lubowanie:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej, lubujê
uroczycie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców.

§ 15
1. § 35 i 36 oznacza siê numerami 37 i 38.
2. w § 38 dodaje siê pkt 5 o treci:
5. Naruszenie przez radnego obowi¹zków okrelanych w pkt 1-4 powoduje odpowiedzialnoæ regulaminow¹ oraz utratê w danym roku prawa do diety.
§ 16
1. § 37 oznacza siê numerem 39.
2. w § 39 pkt 5 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w zdaniu pierwszym wyrazy przewodnicz¹cemu zarz¹du gminy zastêpuje siê wyrazem wójtowi.
2) W zdaniu drugim sformu³owanie ust 2 i ust 4 zastêpuje siê okreleniami pkt 2 i pkt 4.
3) Dodaje siê pkt 6 i 7 o brzmieniu nastêpuj¹cym:
6. W przypadku naruszenia terminów okrelonych
w ust. 4, radnemu nie przys³uguje dieta do czasu z³o¿enia owiadczenia.
7. Podanie nieprawdy w owiadczeniu o stanie maj¹tkowym powoduje odpowiedzialnoæ na podstawie art. 247 § 1 Kodeksu karnego.
§ 17
1. § 38 oznacza siê numerem 40.
2. w § 40 skrela siê wyrazy lub cz³onek zarz¹du oraz
wyrazy w zarz¹dzie.
§ 18
1. § 39 oznacza siê numerem 41.
2. § 41 otrzymuje brzmienie:
Mandatu radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora;
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego.
3. Dotychczasowy § 39 otrzymuje numer 42.
§ 19
1. § 40 otrzymuje numer 43.
2. § 43 otrzymuje brzmienie:
1) Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
2) Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji rady gminy lub wyboru go przez radê gminy i up³ywa z dniem up³ywu z dniem up³ywu kadencji rady gminy.
3) Po up³ywie kadencji wójta pe³ni on swoj¹ funkcjê
do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego wójta.
§ 20
1. Dotychczasowy § 41 otrzymuje numer 44.
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2. § 44 otrzymuje brzmienie:
1) Wójt, w drodze zarz¹dzenia, powo³uje oraz odwo³uje swojego zastêpcê.
2) Po up³ywie kadencji Wójta, zastêpca Wójta pe³ni
swoje obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków
przez nowo powo³anego zastêpcê Wójta.

5.

§ 21
1. dotychczasowy § 42 otrzymuje numer 45.
2. § 45 otrzymuje brzmienie:
1. Funkcji wójta oraz jego zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta lub jego zastêpcy w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w gminie, w której jest
wójtem lub zastêpc¹ wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
2. Do Wójta i jego zastêpcy stosuje siê odpowiednio przepis § 37 ust 1 statutu.
§ 22
1. Dotychczasowy § 43 otrzymuje numer 46.
2. § 46 otrzymuje brzmienie:
1. Uchwa³a rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem
inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie
odwo³ania wójta. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy
zapoznaje siê z wnioskiem i opini¹, o których mowa
w art. 18a ust. 3.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady gminy.
3. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania wójta z
przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia
uchwa³y w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium.
4. Przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust. 3,
rada gminy zapoznaje siê z opini¹ regionalnej izby
obrachunkowej w sprawie uchwa³y rady gminy o
nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ wójta.
5. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu imiennym.
§ 23
Dotychczasowy § 44 otrzymuje numer 47 oraz treæ
nastêpuj¹c¹:
1. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania wójta
z przyczyny innej ni¿ nieudzielenie wójtowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy
pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz
podlega zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹.
3. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania wójta na
sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, rada gminy po-

6.

7.
8.
9.

dejmuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu imiennym.
Je¿eli zg³oszony w trybie art. 28b wniosek o podjêcie
uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania wójta nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek mo¿e byæ zg³oszony w tym trybie nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
W przypadku wyganiêcia mandatu wójta przed up³ywem kadencji, przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okrelonych w ustawie o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw.
Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji wójta.
Wyganiêcie mandatu wójta przed up³ywem kadencji
jest równoznaczne z odwo³aniem jego zastêpcy lub zastêpców.
W przypadku wyganiêcia mandatu wójta przed up³ywem kadencji jego funkcjê, do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego wójta, pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 24

§ 44 otrzymuje numer 48 oraz brzmienie:
Objêcie obowi¹zków przez wójta nastêpuje z chwil¹
z³o¿enia wobec rady gminy lubowania o nastêpuj¹cej
treci:
Obejmuj¹c urz¹d wójta gminy, uroczycie lubujê, ¿e
dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci
mieszkañców gminy. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z
dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg
§ 25
§ 45 otrzymuje numer 49 oraz brzmienie:
1. Wójt wykonuje uchwa³y rady gminy i zadania gminy
okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady gminy,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) opracowywanie planu ochrony przed powodzi¹
oraz og³aszanie i odwo³ywanie alarmu przeciwpo¿arowego,
7) zarz¹dzanie ewakuacji terenów bezporednio zagro¿onych,
8) przygotowywanie projektu bud¿etu oraz informacji o stanie mienia komunalnego i objanieñ,
9) przesy³anie projektu bud¿etu regionalnej izbie obrachunkowej,
10) przedk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoci miêdzy sesjami rady,
11) przedk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej,
12) informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, limitach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
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13) sk³adanie owiadczeñ woli w zakresie zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem,
14) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz ustalanie ugody w sprawach cywilnoprawnych,
15) podejmowanie decyzji w formie zarz¹dzeñ o zaskar¿eniu do s¹du administracyjnego rozstrzygniêæ
wskazanych w art. 91 ust. 3 ustawy,
16) wydawanie w formie zarz¹dzenia, w przypadkach
nie cierpi¹cych zw³oki, przepisów porz¹dkowych,
17) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych
og³aszanych przez gminê,
18) rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkañców dotycz¹cych pracy urzêdu gminy,
19) podejmowanie innych decyzji, postanowieñ, stanowisk, zarz¹dzeñ, apeli, owiadczeñ i opinii bêd¹cych w zakresie kompetencji wójta oraz zadañ
okrelonych odrêbnymi przepisami.
3. W realizacji zadañ w³asnych gminy wójt podlega wy³¹cznie radzie gminy.
§ 26
§ 50 otrzymuje brzmienie:
Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 27
§ 51 otrzymuje brzmienie:
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzêdu gminy.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu gminy
okrela regulamin organizacyjny, nadany przez wójta
w drodze zarz¹dzenia
3. Kierownikiem urzêdu jest wójt.
4. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych
spraw gminy w swoim imieniu zastêpcy wójta lub sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzêdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników urzêdu
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Dziennik Urzêdowy
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§ 30

1. Od § 54 rozpoczyna siê rozdzia³ IV zatytu³owany ZASADY ZATRUDNIANIA W URZÊDZIE GMINY.
§ 54 otrzymuje brzmienie:
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w
urzêdzie gminy i jednostkach organizacyjnych s¹
osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na
podstawie:
1) wyboru wójt gminy,
2) powo³anie  zastêpca wójta, sekretarz gminy,
skarbnik gminy, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego,
3) aktu mianowania lub umowy o pracê  pozostali pracownicy.
2. Dyrektorzy szkó³ s¹ wy³aniani w drodze konkursów,
a nastêpnie zatrudniani na podstawie aktu powo³ania podpisanego przez wójta gminy.
§ 31
§ 55 otrzymuje brzmienie:
1. Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników
urzêdu gminy oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
2. Wójt zawiera i rozwi¹zuje umowy o pracê z pracownikami samorz¹dowymi oraz ustala ich wynagrodzenie.
3. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych s¹
zwierzchnikami s³u¿bowymi podleg³ych im pracowników i posiadaj¹ wobec tych pracowników uprawnienia kierowników zak³adów pracy.
§ 32
§ 56 otrzymuje brzmienie:
1. Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym
przez radê gminy Linia w ramach stosunku pracy na
podstawie wyboru,
2. Stosunek pracy z wójtem nawi¹zuje przewodnicz¹cy
rady okrelaj¹c jego wynagrodzenie ustalone przez
radê gminy odrêbn¹ uchwa³¹.

§ 28

§ 33

§ 52 otrzymuje brzmienie:
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
2. Wójt mo¿e upowa¿niæ swoich zastêpców lub innych
pracowników urzêdu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu
wójta.
3. Do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy mo¿e upowa¿niæ równie¿ organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz
organy jednostek i podmiotów, o których mowa w
art. 9 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
4. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym
mowa w ust. 4, s³u¿y odwo³anie do samorz¹dowego
kolegium odwo³awczego, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 29

1. Od § 57 rozpoczyna siê rozdzia³ V zatytu³owany GOSPODARKA FINANSOWA GMINY.
2. § 57 otrzymuje brzmienie:
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu gminy.
2. Projekt bud¿etu przygotowuje wójt. Bez zgody
wójta rada gminy nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych
dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia gminnego i objanieniami
wójt przedk³ada radzie gminy najpóniej do dnia
15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
i przesy³a projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w celu zaopiniowania.
3. Bud¿et jest uchwalony do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
4. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla
aktów prawa miejscowego.

§ 53 otrzymuje brzmienie:
Sekretarz gminy:
1) zapewnia sprawne funkcjonowanie urzêdu oraz organizuje pracê urzêdu,
2) prowadzi sprawy powierzone przez wójta.
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§ 34

§ 40

§ 58 otrzymuje brzmienie:
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy odpowiada wójt.
2. Wójtowi gminy przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê
Gminy,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,
3) dokonywanie wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszanie propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
5) dysponowanie rezerwami bud¿etu gminy,
6) blokowanie rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.

W § 70 w pkt 2 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie:
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984).
§ 41
Uchwala siê t.j. statutu uwzglêdniaj¹cy wszystkie zmiany od uchwalenia poprzedniego tekstu jednolitego stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 42
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

§ 35
§ 59 otrzymuje brzmienie:
1. Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca wójta samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez wójta
osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (g³ównego ksiêgowego bud¿etu) lub osoby przez niego upowa¿nionej.
3. Skarbnik gminy (g³ówny ksiêgowy), który odmówi
kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiaj¹c o tym radê gminy oraz
regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
wójta.

Gmina Linia obejmuje obszar o powierzchni 121 km2.
Granice gminy okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do statutu.

§ 36

§3

dotychczasowe paragrafy od 52 do 62 otrzymuj¹ numeracjê od 60 do 70.
§ 37
w § 65 w pkt 3 wyraz zarz¹d gminy zastêpuje siê
wyrazem wójt
§ 38
§ 67 pkt 1 brzmi:
1. W gminie istniej¹ nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
1) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej,
2) Zespó³ Szkó³ w Lini,
3) Zespó³ Szkó³ w Strzepczu,
4) Szko³a Podstawowa w Kêtrzynie,
5) Szko³a Podstawowa w Mi³oszewie,
6) Szko³a Podstawowa w Niepoczo³owicach,
7) Szko³a Podstawowa w Pob³ociu,
2. W gminie istnieje instytucja kultury w postaci Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lini z fili¹ w Strzepczu.
3. Szczegó³owy zakres dzia³ania oraz organizacjê jednostek organizacyjnych gminy i gminnej instytucji kultury okrelaj¹ statuty tych jednostek i instytucji.
§ 39
W § 69 § 60 zastêpuje siê § 68.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 4/II/IV/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 2 grudnia 2002 r.
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gmina Linia jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie gminy, kultywuj¹ca specyfikê kultury Kaszub, ze szczególnym podkreleniem odrêbnoci jêzykowej.
§2

Siedzib¹ w³adz gminy jest wie Linia.
§4
1. Gmina ma osobowoæ prawn¹.
2. Gmina wykonuje zadania publiczne niezastrze¿one
przez konstytucjê lub ustawy dla organów innych w³adz
publicznych.
3. Pieczêci¹ urzêdow¹ gminy jest metalowa, t³oczona pieczêæ okr¹g³a zawieraj¹ca po rodku wizerunek or³a, a
w otoku napis Gmina Linia. Warunki, jakim winna odpowiadaæ pieczêæ, a tak¿e dopuszczalnoæ u¿ywania
pieczêci z herbem gminy okrelaj¹ przepisy prawa o
godle i barwach Pañstwa Polskiego.
§5
Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
ROZDZIA£ II
CELE I ZADANIA GMINY ORAZ ICH REALIZACJA
§6
1. Celem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pe³nego uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty w opar-
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ciu o specyfikê kultury kaszub w tym odrêbnoæ jêzykow¹.
2. Gmina podejmuje dzia³ania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej wród mieszkañców
gminy w tym zw³aszcza wród m³odzie¿y.
§7
1. Do realizacji celu okrelonego w niniejszym statucie,
gmina wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone
przez administracjê rz¹dow¹.
2. Do zadañ w³asnych gminy nale¿¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków gminnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów gminnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹
oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia w tym zapewnienia kobietom w
ci¹¿y opieki medycznej, socjalnej i prawnej w zakresie okrelonym w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y,
6) pomocy spo³ecznej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i innych urz¹dzeñ,
11) targowisk,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych.
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw
3. Ustawy mog¹ nak³adaæ na gminê obowi¹zek wykonania zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej,
a tak¿e z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
4. Zadania z zakresu dzia³ania innych jednostek samorz¹du terytorialnego lub zadania z zakresu administracji
rz¹dowej gmina mo¿e wykonywaæ na mocy porozumieñ zawartych z tymi jednostkami lub organami administracji rz¹dowej.
5. Szczegó³owe zasady i terminy przekazywania rodków
finansowych na realizacjê przez gminê zadañ przyjêtych na podstawie porozumieñ, o których mowa w
ust. 4, okrelaj¹ te porozumienia.
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6. W przypadku niedotrzymywania terminów, o których
mowa w ust. 5, gminie przys³uguj¹ odsetki w wysokoci ustalonej dla zaleg³oci podatkowych.
7. W celu wykonywania zadañ w³asnych gmina mo¿e
tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
8. Gmina oraz inna gminna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej, wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w ustawie z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
9. Zadaniami u¿ytecznoci publicznej w rozumieniu statutu s¹ zadania w³asne gminy, okrelone w ust. 1, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie
zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze wiadczenia
us³ug powszechnie dostêpnych.
§8
Gmina tworzy, przekszta³ca, likwiduje Publiczny Samodzielny Zak³ad Opieki Zdrowotnej oraz sprawuje nad nim
kontrolê.
§9
1. Dla wykonania zadañ w³asnych przekraczaj¹cych mo¿liwoci organizacyjne, mo¿e ona przystêpowaæ do
zwi¹zku gmin.
2. Przyst¹pienie do zwi¹zku wymaga zgody wyra¿aj¹cej
przez radê gminy.
3. Wykonanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych mo¿liwoci gminy nastêpuje na drodze wspó³dzia³ania miêdzygminnego.
4. Gmina mo¿e tworzyæ  byæ cz³onkiem stowarzyszenia.
W tym przypadku stosuje siê przepisy o stowarzyszeniach.
ROZDZIA£ III
W£ADZE GMINY, ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA
ORAZ TRYB PRACY
§ 10
Mieszkañcy gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (przez wybory i referendum) lub
za porednictwem organów gminy.
§ 11
Kwestie dotycz¹ce referendum rozstrzyga ustawa
z dnia 11 padziernika 1991 r. o referendum gminnym
(Dz. U. z 1996, Nr 84 poz. 386 z pón. zm.).
§ 12
1. Gmina dzia³a poprzez swoje organy.
2. Organami gminy s¹ rada gminy i wójt.
§ 13
1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Obywatele maj¹ prawo do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji,
a tak¿e prawo dostêpu do dokumentów organów gminy wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych,
w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji rady gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1642 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 udostêpnione s¹
na pisemny wniosek z³o¿ony wójtowi gminy.
§ 14
1. Dokumenty rady gminy i wójta o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê we w³aciwej komórce organizacyjnej urzêdu gminy zgodnie z zakresem dzia³ania okrelonym w regulaminie organizacyjnym, w obecnoci
pracowników tam zatrudnionych, w godzinach pracy
urzêdu gminy.
2. Osoba, której zosta³y udostêpnione dokumenty mo¿e
z nich sporz¹dziæ notatki.
§ 15
1. Dokumenty rady gminy i wójta o ograniczonej jawnoci udostêpnione s¹ na pisemny wniosek z³o¿ony wójtowi gminy, za porednictwem Pe³nomocnika ds.
Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 s¹ udostêpniane
po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
§ 16
Uprawnienia okrelone w § 13-15 nie znajduj¹ zastosowania:
1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
2. W przypadku podjêcia przez radê gminy, komisjê lub
wójta decyzji o wy³¹czeniu jawnoci dokumentów
i posiedzeñ w sytuacjach przewidzianych przez przepisy rangi ustawowej.
§ 17
1. Rada gminy z zastrze¿eniem § 11 jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy i dzia³a w oparciu o REGULAMIN RADY GMINY LINIA uchwalany przez radê
w drodze uchwa³y.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci rady gminy nale¿y:
1) uchwalenie statutu gminy oraz statutu jednostki pomocniczej okrelaj¹cego organizacjê i zakres jej dzia³ania,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz sekretarza gminy  na wniosek wójta,
4) uchwalenie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³ w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi z tego tytu³u,
5) uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalenie programów gospodarczych,
7) ustalenie zakresu dzia³ania jednostki pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) ustalenie zasad, na jakich przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej bêdzie
przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y z
tytu³u uczestnictwa w pracach rady gminy,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawie podatków i op³a-
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tach w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
10) okrelenie zasad postêpowania w sprawach dotycz¹cych spraw maj¹tkowych gminy przekraczaj¹cy zakres zwyk³ego zarz¹dzania. Do czasu okrelenia tych zasad, wójt mo¿e dokonywaæ tych czynnoci za zgod¹ rady gminy,
11) okrelenie wysokoci sum, do której wójt mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej oraz zadañ z zakresu dzia³alnoci powiatu i województwa,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego maj¹tku,
13 a)podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy
ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz postêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych
14) podejmowanie uchwa³ w sprawie herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenie
pomników jak równie¿ ustanowienie w drodze
uchwa³y w³asnej flagi, emblematu oraz insygniów
i innych symboli w trybie i na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 21 grudnia 1997 r. o odznaczeniach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 i z
1998 Nr 162, poz. 1126),
15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
ustawami do kompetencji rady gminy,
17) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeprowadzenia referendum,
18) uchwalanie przepisów gminnych,
19) podejmowanie uchwa³ w sprawie ustawienia na terenach gminnych kapliczek przydro¿nych i krzy¿y
w uzgodnieniu z kocio³em.
20) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
3. Do spraw przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹dzania nale¿y:
1) nabycie, zbycie i obci¹¿enie nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awienie lub najem na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile ustawy szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej,
2) emitowanie obligacji oraz okrelenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
3) zaci¹ganie d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
4) ustalanie maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez wójta w
roku bud¿etowym,
5) zaci¹ganie zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ przez radê gminy,
6) tworzenie i przystêpowanie do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywanie i wystêpowanie z nich,
7) okrelenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez wójta,
8) tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿enie ich w maj¹tek,
9) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez wójta w roku bud¿etowym.
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4. Rada gminy kontroluje dzia³alnoæ wójta, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹
§ 18
1. Rada gminy sk³ada siê z 15 radnych wybranych na
okres 4 lat licz¹c od dnia wyborów.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady gminy zwo³uje
przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7
dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do
rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu
wyników wyborów do rady gminy.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady gminy, do czasu
wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji
§ 19
1. Na pierwszej sesji nowo wybrana rada gminy wybiera
ze swojego grona przewodnicz¹cego i jego zastêpców
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady okrelonego
w § 18 ust. 1 w g³osowaniu tajnym.
2. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego.
3. Odwo³anie przewodnicz¹cego i zastêpcy przewodnicz¹cego rady nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu rady z zachowaniem trybu (porz¹dku) przewidzianego w ust. 1.
§ 20
1. Rada gminy obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego w miarê potrzeby nie rzadziej ni¿
raz na kwarta³. O sesji rady gminy nale¿y powiadomiæ
pisemnie cz³onków rady co najmniej na 5 dni przed
terminem posiedzenia, wskazuj¹c miejsce, dzieñ i godzinê pierwszego posiedzenia oraz proponowany porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
2. Przewodnicz¹cy rady gminy obowi¹zany jest zwo³aæ
w terminie 7 dni sesjê rady na wniosek:
1) co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady okrelonego w § 18 ust. 1,
2) wójta gminy.
3. Termin okrelony w ust. 2 liczy siê od dnia z³o¿enia
wniosku. Wniosek powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1.
4. Do zmiany porz¹dku obrad sesji rada gminy mo¿e
wprowadziæ zmiany bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu rady, z tym, ¿e do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 2
wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
5. Na wniosek wójta, przewodnicz¹cy rady gminy jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady gminy projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³
do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji rady gminy.
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§ 22

1. Rada gminy ze swojego grona mo¿e powo³aæ sta³e lub
dorane komisje, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz
sk³ad osobowy.
2. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu
3. Rada gminy powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Kultury i Owiaty,
2) Gospodarcz¹,
3) Spo³eczno  Socjaln¹,
4) Rewizyjn¹,
5) £adu, Porz¹dku Publicznego i Ochrony rodowiska.
4. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) kontrola wójta i jednostek organizacyjnych gminy
w zakresie spraw, dla których komisja zosta³a powo³ana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
komisji przez radê oraz spraw przedk³adanych przez
cz³onków komisji,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz
przygotowanie projektów uchwa³ rady,
4) kontrola wykonywania uchwa³ rady.
5. Zakres dzia³ania komisji niesta³ych (doranych) okrela rada w uchwale o ich powo³aniu.
6. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady gminy.
7. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w
Gdañsku.
8. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez radê w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie
narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji, powo³anych przez radê gminy na podstawie art. 21 ust.
1 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
9. Komisje sk³adaj¹ siê z nieparzystej liczby radnych, nie
wiêkszej ni¿ 7 osób.
10. Uchwa³y komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
przy obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji
§ 23
Komisja rewizyjna sk³ada siê z 5 osób i podlega radzie,
przedk³ada jej plany pracy oraz sprawozdania ze swej
dzia³alnoci.
§ 24
1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach.
2. Pierwsze posiedzenie nowo powo³anej komisji zwo³uje przewodnicz¹cy rady lub jego zastêpca. Na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego.

§ 21

§ 25

1. Uchwa³y organów gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e ustawa o samorz¹dzie gminnym, stanowi inaczej.

1. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej kieruje pracami
komisji, a w szczególnoci:
1) opracowuje projekty pó³rocznych planów pracy komisji i przedstawia radzie do zatwierdzenia,
2) ustala terminy i porz¹dek dzienny posiedzeñ,
3) czuwa nad przygotowaniem posiedzeñ,
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4) zapewnia cz³onkom komisji otrzymanie w odpowiednim czasie nale¿ycie przygotowanych materia³ów,
5) przekazuje przewodnicz¹cemu rady gminy uchwa³y
komisji,
6) wyznacza sprawozdawców na posiedzenia komisji,
7) przedstawia wnioski i protokó³ kontroli przeprowadzonej przez komisjê radzie i wójtowi.
2. Przewodnicz¹cy komisji, opracowuj¹c projekty planów
pracy komisji oraz ustalaj¹c porz¹dek posiedzeñ, bierze pod uwagê wnioski poszczególnych cz³onków komisji i radnych.
3. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej informuje przewodnicz¹cego rady o biegu prac komisji.
§ 26
Komisja rewizyjna na swych posiedzeniach w szczególnoci:
1) rozpatruje projekty uchwa³ w sprawie wykonania bud¿etu gminy i zarz¹dzania mieniem,
2) rozpatruje sprawy zwi¹zane z wprowadzeniem w ¿ycie i wykonaniem uchwa³ rady w kwestiach okrelonych w pkt 1.
3) Rozpatruje wyniki kontroli dzia³alnoci wójta i gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 27
1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê w terminach okrelonych przez sam¹ komisjê lub przewodnicz¹cego komisji. Na ¿¹danie przewodnicz¹cego rady
lub na pisemny wniosek 2/3 ogólnej liczby cz³onków
komisji, przewodnicz¹cy komisji obowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie w celu rozpatrzenia okrelonej sprawy. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci quorum komisji.
2. O terminie i porz¹dku posiedzenia komisji zawiadamia
siê jej cz³onków oraz przewodnicz¹cego rady.
3. Komisja przedstawia radzie sprawozdania ze swej dzia³alnoci na ka¿dej sesji rady gminy,
§ 28
Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej mo¿e zaprosiæ okrelone osoby do wziêcia udzia³u w posiedzeniu w celu z³o¿enia informacji i wyjanieñ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad lub badañ komisji.
§ 29
1. W posiedzeniach komisji rewizyjnej, bez prawa udzia³u w g³osowaniu, mog¹ braæ udzia³ radni nie bêd¹cy
jej cz³onkami.
2. Z przebiegu kontroli komisji sporz¹dza siê protokó³
wraz z wnioskami.
§ 30
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wiê
z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców gminy
postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.
2. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach rady
gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.

§ 31
1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni sk³adaj¹ lubowanie:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej, lubujê
uroczycie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców.
2. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z
dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz
radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹
obecni.
4. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.
§ 32
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych oparte na zasadzie
przynale¿noci politycznej.
2. Klub tworzy co najmniej 5 radnych. Radny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu. Kluby mog¹ na zasadzie
wzajemnych porozumieñ ustanawiaæ wspólne stanowiska. W³adze klubów podaj¹ do wiadomoci przewodnicz¹cego rady sk³ady osobowe oraz regulaminy wewnêtrzne. Radny mo¿e zabieraæ g³os w toku obrad rady
w imieniu klubu, do którego nale¿y.
§ 33
1. Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w
Urzêdzie Gminy Linia, je¿eli w niej uzyska³ mandat.
2. Radny nie mo¿e pe³niæ funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastêpcy
§ 34
1. Osoba wybrana na radnego nie mo¿e wykonywaæ pracy w ramach stosunku pracy w Urzêdzie Gminy Linia,
jeli w niej uzyska³a mandat oraz wykonywaæ funkcji
kierownika lub jego zastêpcy w jednostce organizacyjnej Gminy Linia. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowi¹zana jest z³o¿yæ wniosek
o urlop bezp³atny w terminie 7 dni od dnia og³oszenia
wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy.
2. Radny, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje urlop bezp³atny w okresie sprawowania mandatu oraz 3 miesiêcy po jego wyganiêciu.
3. Radny otrzymuje urlop bezp³atny bez wzglêdu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy
zawarty na czas okrelony, który usta³by przed terminem zakoñczenia urlopu bezp³atnego, przed³u¿a siê do
3 miesiêcy po zakoñczenia tego urlopu.
4. W przypadku radnego wykonuj¹cego funkcjê kierownika lub jego zastêpcy w jednostce organizacyjnej przejêtej lub utworzonej przez gminê w czasie kadencji, termin, o której mowa w ust. 1, wynosi 6 miesiêcy od
dnia przejêcia lub utworzenia tej jednostki.
5. Niez³o¿enie przez radnego wniosku, o którym mowa
w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem siê mandatu.
6. Postanowienia ust. 1-5 stosuje siê odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w drodze uchwa³y
rady gminy podjêtej na podstawie przepisów ustawy
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z 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602
i Nr 160, poz. 1060).
§ 35
Po wyganiêciu mandatu pracodawca przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzêdnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadaj¹cym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywa³by, gdyby nie przys³uguj¹cy urlop bezp³atny. Radny zg³asza gotowoæ przyst¹pienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wyganiêcia
mandatu.
§ 36
Wójt nie mo¿e powierzyæ radnemu gminy, w której radny uzyska³ mandat, wykonywania pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
§ 37
1. Radni nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani
otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art.
23a ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
2. Radni nie mog¹ powo³ywaæ siê na swój mandat w
zwi¹zku z podjêtymi dodatkowymi zajêciami b¹d dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ prowadzona na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
§ 38
1. Radni nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoci na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyska³
mandat a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ
przedstawicielem czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci.
2. Radni nie mog¹ byæ cz³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych
lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikami handlowymi spó³ek prawa handlowego z udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych
w których uczestnicz¹ takie osoby. Wybór lub powo³anie radnego do tych w³adz s¹ z mocy prawa niewa¿ne.
3. Je¿eli wybór lub powo³anie, o którym mowa w ust. 2,
mia³o miejsce przed rozpoczêciem wykonywania mandatu, radny jest obowi¹zany zrzec siê stanowiska lub
funkcji w terminie do 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia lubowania, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o
samorz¹dzie gminnym. W razie niezrzeczenia siê stanowiska lub funkcji, radny traci je z mocy prawa po
up³ywie trzech miesiêcy od dnia z³o¿enia lubowania.
4. Radni nie mog¹ posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10%
udzia³ów lub akcji w spó³kach prawa handlowego z
udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹ takie osoby. Udzia³y lub akcje przekraczaj¹ce ten pakiet powinny byæ zbyte
przez radnego przed pierwsz¹ sesj¹ rady gminy, a w
razie niezbycia ich nie uczestnicz¹ przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wyganiêciu w
wykonaniu przys³uguj¹cych im uprawnieñ (prawa g³osu, prawa do dywidendy, prawa do podzia³u maj¹tku,
prawa poboru).
5. Naruszenie przez radnego obowi¹zków okrelanych w
pkt 1-4 powoduje odpowiedzialnoæ regulaminow¹
oraz utratê w danym roku prawa do diety.
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§ 39

1. Radni s¹ zobowi¹zani z³o¿yæ owiadczenie o swoim
stanie maj¹tkowym, zawieraj¹ce w szczególnoci informacje o zasobach pieniê¿nych, nieruchomociach,
udzia³ach i akcjach w spó³kach prawa handlowego oraz
o nabyciu od Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej osoby prawnej, gminy lub zwi¹zku miêdzygminnego mienia, które podlega³o zbyciu w drodze przetargu, a tak¿e dane o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej oraz
dotycz¹ce zajmowania stanowisk w spó³kach prawa
handlowego. Owiadczenie powinno zawieraæ informacje dotycz¹ce maj¹tku objêtego wspólnot¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹.
2. Wiadomoci zawarte w owiadczeniu o stanie maj¹tkowym stanowi¹ tajemnicê s³u¿bow¹, chyba ¿e osoba, która je z³o¿y³a, wyrazi³a pisemn¹ zgodê na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
przewodnicz¹cy rady gminy mo¿e podj¹æ decyzjê o
ujawnieniu owiadczenia, pomimo braku zgody sk³adaj¹cego owiadczenie, po zasiêgniêciu opinii komisji
rewizyjnej.
3. Prezes Rady Ministrów okrela, w drodze rozporz¹dzenia, wzór formularza owiadczenia, o którym mowa w
ust. 1.
4. Owiadczenie, o którym mowa w ust. 1, sk³ada siê przewodnicz¹cemu rady gminy w terminie 30 dni od dnia
objêcia mandatu. Kolejne owiadczenia radni sk³adaj¹
co roku do dnia 31 marca, wed³ug stanu na dzieñ
31 grudnia roku poprzedniego, oraz na dwa miesi¹ce
przed dat¹ wyborów do rad gmin. Analiza zawartych
w owiadczeniu danych dokonuje przewodnicz¹cy rady
gminy. Owiadczenie przechowuje siê przez 6 lat.
5. Przewodnicz¹cy rady gminy sk³ada owiadczenie, o
którym mowa w ust. 1, wójtowi. Przepisy pkt 2 zdanie
drugie i pkt 4 stosuje siê odpowiednio.
6. W przypadku naruszenia terminów okrelonych w ust.
4, radnemu nie przys³uguje dieta do czasu z³o¿enia
owiadczenia.
7. Podanie nieprawdy w owiadczeniu o stanie maj¹tkowym powoduje odpowiedzialnoæ na podstawie
art. 247 § 1 kodeksu karnego.
§ 40
Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w radzie,
ani w komisjach, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 41
Mandatu radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora;
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du
terytorialnego
§ 42
Zmiany w sk³adzie osobowym rady uregulowane s¹ w
przepisach ustawy z 16 lipca 1998 r.  Ordynacja Wyborcza do rad gmin rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060).
§ 43
1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2. Kadencja wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
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kadencji rady gminy lub wyboru go przez radê gminy
i up³ywa z dniem up³ywu kadencji rady gminy.
3. Po up³ywie kadencji wójta pe³ni on swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego wójta.
§ 44
1. Wójt, w drodze zarz¹dzenia, powo³uje oraz odwo³uje
swojego zastêpcê.
2. Po up³ywie kadencji wójta, zastêpca wójta pe³ni swoje
obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
powo³anego zastêpcê wójta.

6.

7.

§ 45
1. Funkcji wójta oraz jego zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta lub jego zastêpcy w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem
lub zastêpc¹ wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
2. Do Wójta i jego zastêpcy stosuje siê odpowiednio przepis § 37 ust. 1 statutu.
§ 46
1. Uchwa³a rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi
absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania wójta. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy zapoznaje siê
z wnioskiem i opini¹, o których mowa w art. 18a ust. 3.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady gminy.
3. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania wójta z przyczyny
okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿
po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium.
4. Przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust. 3, rada
gminy zapoznaje siê z opini¹ regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwa³y rady gminy o nieudzieleniu
wójtowi absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ wójta.
5. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady, w g³osowaniu imiennym.
§ 47
1. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania wójta z przyczyny
innej ni¿ nieudzielenie wójtowi absolutorium jedynie
na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹.
3. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania wójta na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego
sk³adu rady, w g³osowaniu imiennym.
5. Je¿eli zg³oszony w trybie art. 28b wniosek o podjêcie

8.
9.

uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania wójta nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek mo¿e byæ zg³oszony w tym trybie nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
W przypadku wyganiêcia mandatu wójta przed up³ywem kadencji, przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okrelonych w ustawie o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw.
Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji wójta.
Wyganiêcie mandatu wójta przed up³ywem kadencji
jest równoznaczne z odwo³aniem jego zastêpcy lub zastêpców.
W przypadku wyganiêcia mandatu wójta przed up³ywem kadencji jego funkcjê, do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego wójta, pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 48

Objêcie obowi¹zków przez wójta nastêpuje z chwil¹
z³o¿enia wobec rady gminy lubowania o nastêpuj¹cej
treci:
Obejmuj¹c urz¹d wójta gminy, uroczycie lubujê, ¿e
dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci
mieszkañców gminy. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z
dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.
§ 49
1. Wójt wykonuje uchwa³y rady gminy i zadania gminy
okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady gminy,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) opracowywanie planu ochrony przed powodzi¹
oraz og³aszanie i odwo³ywanie alarmu przeciwpo¿arowego,
7) zarz¹dzanie ewakuacji terenów bezporednio zagro¿onych,
8) przygotowywanie projektu bud¿etu oraz informacji o stanie mienia komunalnego i objanieñ,
9) przesy³anie projektu bud¿etu regionalnej izbie obrachunkowej,
10) przedk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoci miêdzy sesjami rady,
11) przedk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej,
12) informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, limitach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
13) sk³adanie owiadczeñ woli w zakresie zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem,
14) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz ustalanie ugody w sprawach cywilnoprawnych,
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15) podejmowanie decyzji w formie zarz¹dzeñ o zaskar¿eniu do s¹du administracyjnego rozstrzygniêæ
wskazanych w art. 91 ust. 3 ustawy,
16) wydawanie w formie zarz¹dzenia, w przypadkach
nie cierpi¹cych zw³oki, przepisów porz¹dkowych,
17) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych
og³aszanych przez gminê,
18) rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkañców dotycz¹cych pracy urzêdu gminy,
19) podejmowanie innych decyzji, postanowieñ, stanowisk, zarz¹dzeñ, apeli, owiadczeñ i opinii bêd¹cych w zakresie kompetencji wójta oraz zadañ
okrelonych odrêbnymi przepisami.
3. W realizacji zadañ w³asnych gminy wójt podlega wy³¹cznie radzie gminy.
§ 50
Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 51
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzêdu gminy.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu gminy
okrela regulamin organizacyjny, nadany przez wójta
w drodze zarz¹dzenia.
3. Kierownikiem urzêdu jest wójt.
4. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
gminy w swoim imieniu zastêpcy wójta lub sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzêdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika
s³u¿bowego w stosunku do pracowników urzêdu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 52
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
2. Wójt mo¿e upowa¿niæ swoich zastêpców lub innych
pracowników urzêdu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu
wójta.
3. Do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy mo¿e upowa¿niæ równie¿ organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz
organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art.
9 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
4. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym
mowa w ust. 4, s³u¿y odwo³anie do samorz¹dowego
kolegium odwo³awczego, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) powo³ania  zastêpca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego,
3) aktu mianowania lub umowy o pracê  pozostali pracownicy.
2. Dyrektorzy szkó³ s¹ wy³aniani w drodze konkursów, a
nastêpnie zatrudniani na podstawie aktu powo³ania
podpisanego przez wójta gminy.
§ 55
1. Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników
urzêdu gminy oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
2. Wójt zawiera i rozwi¹zuje umowy o pracê z pracownikami samorz¹dowymi oraz ustala ich wynagrodzenie.
3. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych s¹
zwierzchnikami s³u¿bowymi podleg³ych im pracowników i posiadaj¹ wobec tych pracowników uprawnienia kierowników zak³adów pracy.
§ 56
1. Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym
przez Radê Gminy Linia w ramach stosunku pracy na
podstawie wyboru,
2. Stosunek pracy z wójtem nawi¹zuje przewodnicz¹cy
rady okrelaj¹c jego wynagrodzenie ustalone przez
radê gminy odrêbn¹ uchwa³¹.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 57
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.
2. Projekt bud¿etu przygotowuje wójt. Bez zgody wójta
rada gminy nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków
nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach
lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów. Projekt
bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia gminnego
i objanieniami wójt przedk³ada radzie gminy najpóniej do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy i przesy³a projekt regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania.
3. Bud¿et jest uchwalony do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
4. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie
z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 53

§ 58

Sekretarz gminy:
1) zapewnia sprawne funkcjonowanie urzêdu oraz organizuje pracê urzêdu,
2) prowadzi sprawy powierzone przez wójta.

1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy odpowiada wójt.
2. Wójtowi gminy przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w
ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,
3) dokonywanie wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszanie propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
5) dysponowanie rezerwami bud¿etu gminy,
6) blokowanie rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.

ROZDZIA£ IV
ZASADY ZATRUDNIANIA W URZÊDZIE GMINY
§ 54
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w urzêdzie gminy i jednostkach organizacyjnych s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru  wójt gminy,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 538
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§ 59
1. Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca wójta samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez wójta
osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (g³ównego ksiêgowego bud¿etu) lub osoby przez niego upowa¿nionej.
3. Skarbnik gminy (g³ówny ksiêgowy), który odmówi
kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiaj¹c o tym radê gminy oraz
regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
wójta.
§ 60
1. Dochodami gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone w odrêbnych ustawach jako dochody gminy,
2) dochody z maj¹tku gminy,
3) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy i darowizny,
4) inne dochody w tym przewidziane przez inne akty
prawne w randze ustawy.

jak radnych, przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.
§ 64
Szkic mapy Gminy Linia z granicami so³ectw stanowi
za³¹cznik Nr 2 do statutu.
§ 65
1. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz zakres dzia³ania so³ectwa okrela odrêbny statut ustanowiony przez radê
zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
2. Statut, o którym mowa w ust. 1 okrela zakres zarz¹dzania i korzystania przez so³ectwo z mienia gminnego oraz rozporz¹dzenia dochodami z tego ród³a. So³ectwo samodzielnie dokonuje czynnoci zachowawcze w sprawach zwi¹zanych z normaln¹ eksploatacj¹
przekazanego mu mienia gminnego. Wszelkie czynnoci rozporz¹dzaj¹ce mieniem lub dochodami uzyskiwanymi z tytu³u sprawowania nad nim w³adztwa wymagaj¹ zgody skarbnika gminy, wyra¿onej w formie
pisemnej. To samo dotyczy zaci¹gania zobowi¹zañ
maj¹tkowych, a tak¿e przekazywania mienia osobom
trzecim w najem, dzier¿awê lub do bezp³atnego u¿ywania.
3. So³ectwo otrzymuje do swojej dyspozycji rodki finansowe wyodrêbnione co najmniej w uk³adzie dzia³owym
w za³¹czniku do uchwa³y bud¿etowej gminy. Gospodarkê kasow¹ prowadzi urz¹d gminy. Wójt gminy udziela so³tysowi pe³nomocnictwa, okrelaj¹c w nim zakres
uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa.
§ 66
Rada gminy odrêbn¹ uchwa³¹ mo¿e przekazaæ so³ectwu czêæ mienia nale¿¹cego do gminy.

ROZDZIA£ VI
POSTANOWIENIA SZCZEGÓ£OWE DOTYCZ¥CE
TWORZENIA SO£ECTW

ROZDZIA£ VII
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
PODPORZ¥DKOWANE RADZIE GMINY

§ 61

§ 67

Inny podzia³ gminy na so³ectwa ni¿ obowi¹zuj¹cy dotychczas tj. 12 so³ectw (Linia, Strzepcz, Lewino, Kobylasz,
T³uczewo, Niepoczo³owice, Kêtrzyno, Mi³oszewo, Pob³ocie, Sma¿yno, Osiek, Zakrzewo) nastêpuje w drodze
uchwa³y rady, z zastrze¿eniem § 62.

1. W gminie istniej¹ nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
1) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej,
2) Zespó³ Szkó³ w Lini,
3) Zespó³ Szkó³ w Strzepczu,
4) Szko³a Podstawowa w Kêtrzynie,
5) Szko³a Podstawowa w Mi³oszewie,
6) Szko³a Podstawowa w Niepoczo³owicach,
7) Szko³a Podstawowa w Pob³ociu,
2. W gminie istnieje instytucja kultury w postaci Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lini z fili¹ w Strzepczu.
3. Szczegó³owy zakres dzia³ania oraz organizacjê jednostek organizacyjnych gminy i gminnej instytucji kultury okrelaj¹ statuty tych jednostek i instytucji.

§ 62
1. Jednostkê pomocnicz¹  so³ectwo tworzy, ³¹czy, dzieli
i znosi rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
2. Konsultacje przeprowadza siê poprzez umo¿liwienie
mieszkañcom projektowanych so³ectw zg³aszania
uwag do projektu uchwa³y o utworzeniu so³ectwa przez
okres 30 dni w siedzibie urzêdu gminy.
3. Na wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do g³osowania mieszkañców projektowanego so³ectwa rada
przeprowadza konsultacje w sprawie utworzenia so³ectwa na zebraniu wiejskim
§ 63
1. So³tys mo¿e uczestniczyæ w pracach rady gminy. Mo¿e
on sk³adaæ interpelacje i otrzymywaæ nañ odpowiedzi;
nie ma prawa udzia³u w g³osowaniu.
2. Przewodnicz¹cy rady gminy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania, na takich samych zasadach

ROZDZIA£ VIII
UCHWALANIE I ZMIANY W STATUCIE
§ 68
Rada gminy uchwala i zmienia statut zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu rady.
§ 69
Zmiany w statucie uchwala siê odpowiednio jak w § 67.
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ROZDZIA£ IX
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 70

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje siê
przepisy:
1) art. 16 oraz art. 163  172 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984),
3) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie gminnym i ustawê
o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541; 1991 r.
Nr 34, poz. 151; 1992 r. Nr 6, poz. 20, 1993 r. Nr 40,
poz. 180; 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285, 1996 r.
Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496; 1997 r. Nr 9,
poz. 43),
4) ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r.  przepisy
wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê
publiczn¹ (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126),
5) ustaw wymienionych w art. 1 pkt 1  5 ustawy wymienionej w punkcie poprzedzaj¹cym.

539
UCHWA£A Nr 25/III/IV/2002
Rady Gminy Linia
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Linia na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 61
ust. 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984); art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r. poz. 1014 z pón. zm.), art. 13,
pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718, zm. z 2001 r. Nr 46,
poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) Rada
Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 8.674.941 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 9.174.941 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do
niniejszej uchwa³y.
Okrelone wysokoci wydatków bud¿etowych obejmuj¹:
a) wydatki na realizacjê zadañ inwestycyjnych w wysokoci 1.510.000 z³. zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*
do niniejszej uchwa³y,
b) wyodrêbnione rodki dla so³ectw w wysokoci
44.000 z³. zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do niniejszej
uchwa³y,

*) Za³¹czników Nr 1-10 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
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c) dotacjê dla Niepublicznej Szko³y Podstawowej w
kwocie 67.000 z³,
d) dotacjê dla Samorz¹dowej Instytucji Kultury w kwocie 65.000 z³.
3. ród³em pokrycia niedoboru s¹ przychody bud¿etu z
tytu³u innych rozliczeñ krajowych w kwocie 500.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do niniejszej
uchwa³y.
2. Ustala siê dochody i wydatki zadañ bie¿¹cych na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
w wysokoci 300 z³.
§3
Ustala siê dochody i wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych w drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 60.812 z³.
§4
Ustala siê przychody i rozchody dla rodka specjalnego  wietlica w Lini zgodnie z za³¹cznikiem nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§5
Ustala siê przychody i rozchody Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê wysokoæ rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 110.000 z³.
 rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000 z³,
 rezerwa celowa dot.dzia³u owiata i wychowanie
 60.000 z³.
§7
Ustala siê prognozê d³ugu publicznego zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do niniejszej uchwa³y.
§8
Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem nr 10* do niniejszej
uchwa³y.
§9
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
 przenoszenia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
 zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci 300.000 z³,
 zaci¹gania kredytów i po¿yczek do wysokoci 300.000 z³,
 lokowania wolnych rodków na rachunkach bankowych.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr II/27/2002
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 7 grudnia 2002 r.
w sprawie odp³atnoci w Gminnym Przedszkolu w
Smo³dzinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5
ust. 5 i 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 Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê miesiêczn¹ za pobyt w oddziale w
przedszkolu, za dziecko zg³oszone przez rodziców lub
opiekunów prawnych w wysokoci:
1) za pierwsze dziecko  90 z³,
2) za ka¿de nastêpne  70 z³.
§2
1. Zajêcia prowadzone w oddziale klas 0 s¹ bezp³atne.
2. Przebywanie dziecka z oddzia³u klasy 0 w przedszkolu
po zajêciach objête jest op³at¹ w wysokoci 50 z³. miesiêcznie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Smo³dzinie.
§4

sokoci 450.000 z³., która podlegaæ bêdzie sp³acie w okresie 9 lat, w tym:
w roku 2003  w kwocie 50.000 z³,
w roku 2004  w kwocie 50.000 z³,
w roku 2005  w kwocie 50.000 z³,
w roku 2006  w kwocie 50.000 z³,
w roku 2007  w kwocie 50.000 z³,
w roku 2008  w kwocie 50.000 z³,
w roku 2009  w kwocie 50.000 z³,
w roku 2010  w kwocie 50.000 z³,
w roku 2011  w kwocie 50.000 z³.
§2
Odsetki naliczone na dzieñ 31 grudnia 2002 r. nale¿y
sp³aciæ w 12-tu miesiêcznych ratach w roku 2003.
§3
Bie¿¹ce odsetki od kredytu bêd¹ sp³acane w ratach
miesiêcznych do dnia sp³aty zaci¹gniêtego kredytu.
§4
Ustala siê jednolit¹ stopê procentow¹ dla zaci¹gniêtego kredytu.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Smo³dzino.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Traci moc uchwa³a Nr XI/55; 2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 29 listopada 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha
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UCHWA£A Nr II/29/2002
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 7 grudnia 2002 r.
w sprawie restrukturyzacji zaci¹gniêtych kredytów d³ugoterminowych na pokrycie deficytu bud¿etowego.
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014
z pón. zm.) i art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê zaci¹gniête kredyty, uchwa³ami Rady
Gminy w Smo³dzinie Nr IX/84/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r.
w wysokoci 250.000 z³ i Nr IV/36/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w wysokoci 200.000 z³, w Banku Spó³dzielczym w Ustce zrestrukturyzowaæ do ³¹cznej kwoty w wy-
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UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy Lipusz
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali u¿ytkowych w gminie Lipusz
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz 1591 wraz z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce miesiêczne stawki czynszu najmu lokali u¿ytkowych na terenie gminy:
1. Za najem lokali na cele u¿ytecznoci publicznej w zakresie ochrony zdrowia, ochrony socjalnej, owiaty,
³adu i porz¹dku publicznego i na inne cele niezarobkowe nie zwi¹zane z finansowaniem przez bud¿et gminy
kwotê 1,40 z³ za m² powierzchni plus podatek od wartoci dodanej (Vat).
2. Za najem lokali na prowadzenie dzia³alnoci wytwórczej, us³ugowej i handlowej kwotê 9,00 z³ za m² powierzchni plus podatek od wartoci dodanej (Vat).
§2
Traci moc obowi¹zuj¹ca uchwa³a Nr XXXII/121/2001
Rady Gminy w Lipuszu z dnia 28 listopada 2001 r. w spra-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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wie ustalenia stawek czynszu najmu lokali u¿ytkowych
w gminie Lipusz.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Lipiñski
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UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r.

poz. 1368; Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363
i 365; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271
i Nr 156, poz. 1300) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr III/9/2002 Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków bud¿etowych, których nie zrealizowane kwoty nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego 2002:
1) dotychczasowy Za³¹cznik Nr 1 otrzymuje brzmienie
okrelone w Za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) dotychczasowy Za³¹cznik Nr 2 otrzymuje brzmienie
okrelone w Za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.

w sprawie nadania nazwy nowo powsta³ej ulicy w Pruszczu Gdañskim.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

Na podstawie art. l8, ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62,poz. 558, Nr 1 l3, poz. 984) Rada Miasta uchwala,
co nastêpuje:

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IV/35/2002 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 23 grudnia 2002 r.

§1
Nadaje siê ni¿ej okrelonej, nowo powsta³ej ulicy, po³o¿onej w Pruszczu Gdañskim nastêpuj¹c¹ nazwê:
ulicy bocznej od Obroñców Westerplatte w kierunku
wschodnim ozn. jako dzia³ka Nr 24/3 nazwê: Franciszka
Karpiñskiego.
§2

Wykaz wydatków, które nie wygasaj¹
z up³ywem roku bud¿etowego 2002
1. Inwestycje drogowe miejskie  365.090 z³.
2. Odtworzenie obiektów sportowych MOSiR po powodzi  222.510 z³.

Szczegó³owy przebieg ulicy, o której mowa w § 1, okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IV/35/2002 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 23 grudnia 2002 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
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UCHWA£A Nr IV/35/2002 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany wykazu wydatków bud¿etowych,
których nie zrealizowane kwoty nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego 2002.
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 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 130 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz. 360; Nr 49,
poz. 485; Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255; z 2000 r.
Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 136; Nr 48 poz. 550; Nr 95,
poz. 1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z 2001 r.
Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 88, poz. 961; Nr 98,
poz. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125,

Plan finansowy wydatków, które
nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego 2002
Dzia³
600
926

Rozdzia³

Wyszczególnienie

Kwota (w z³)

Transport i ³¹cznoæ
60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki maj¹tkowe:
- wydatki inwestycyjne
jednostek bud¿etowych
Kultura fizyczna i sport
Usuwanie skutków klêsk
92678
¿ywio³owych
Wydatki maj¹tkowe:
- wydatki inwestycyjne
jednostek bud¿etowych
Ogó³em:

365 090
365 090
365 090
365 090
222 510
222 510
222 510
222 510
587 600

545
UCHWA£A Nr V/36/2002 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Pruszcz Gdañski
na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i e, pkt 10

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 545, 546
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i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)
oraz art. 109, 110, 116, 124, ust. 1-3, art. 128 ust. 2 i art. 134
ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300) Rada
Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta na rok 2003 w wysokoci 33.785.236 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do
uchwa³y.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 260.000 z³.
§2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta na rok 2003 w wysokoci 39.281.139 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do
uchwa³y.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z
zawartych porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*
do uchwa³y,
2) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 260.000 z³.
3. Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do uchwa³y.
4. Okrela siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem rodków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do uchwa³y.
§3

§7
Ustala siê przychody i wydatki:
1) zak³adów bud¿etowych i rodków specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10* do uchwa³y, w tym:
a) przychody w kwocie 1.142.950 z³,
b) wydatki w kwocie 1.133.350 z³.
2) Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11* do uchwa³y,
w tym:
a) przychody w kwocie 56.600 z³,
b) wydatki w kwocie 70.400 z³.
§8
1. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 100.000 z³.
2. Tworzy siê rezerwy celowe z przeznaczeniem na:
1) dotacje celowe z bud¿etu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokoci
20.000 z³.
2) zadania z zakresu owiaty w wysokoci 125.000 z³.
3) zadania inwestycyjne w wysokoci 300.000 z³.
§9
Upowa¿nia siê Burmistrza Pruszcza Gdañskiego do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach,
3) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
miasta do kwoty 600.000 z³,
4) zaci¹gania zobowi¹zañ dotycz¹cych wieloletnich programów inwestycyjnych, okrelonych w § 2 ust. 4 do
kwoty 1.000.000 z³.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wasilewski
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Ustala siê plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do uchwa³y.

UCHWA£A Nr 25/II/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

§4

w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
£eba.

1. Ustala siê przychody bud¿etu miasta w wysokoci
5.895.903 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do uchwa³y.
2. Ustala siê rozchody bud¿etu miasta w wysokoci
400.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do uchwa³y.
§5
Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu na koniec roku bud¿etowego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do uchwa³y.
§6
Ustala siê wykaz dotacji podmiotowych i przedmiotowych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do uchwa³y.

*) Za³¹czników Nr 1-12 nie publikuje siê.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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.) oraz na
podstawie art. 4 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z 2001 r. z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Dysponentem lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej £eba jest Burmistrz Miasta
£eby.
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§2

Podstaw¹ do ubiegania siê o przydzia³ lokalu jest:
 wniosek o przydzia³ lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony,
 wniosek o zamianê lokalu miêdzy stronami,
 wniosek o przydzia³ lokalu socjalnego.
§3
1. Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy.
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony:
a) wnioskodawca lub wspó³ma³¿onek nie jest najemc¹, wspó³najemc¹ lub w³acicielem innego lokalu
mieszkalnego,
b) wnioskodawca jest zameldowany na pobyt sta³y na
terenie miasta £eby co najmniej 3 lata przed dniem
z³o¿enia wniosku,
c) powierzchnia pokoi w przeliczeniu na 1 osobê zameldowan¹ na pobyt sta³y w lokalu z którego sk³adany jest wniosek jest mniejsza ni¿ 5m2 na osobê a
wnioskodawca i wspó³ma³¿onek zamieszkuj¹ w lokalu w charakterze osób bliskich,
d) kryterium powierzchniowego nie stosuje siê, gdy
wnioskodawcy zameldowani s¹ w lokalu s³u¿bowym
i nie s¹ jego najemcami,
e) redni miesiêczny dochód na osobê z ostatnich dwunastu miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku
mieci siê w granicach:
 w stosunku do osób samotnych do 150% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia
wniosku,
 w stosunku do rodzin do 100% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wniosku.
2. Wnioski o zamianê lokalu na lokal mniejszy lub wiêkszy podlegaj¹ realizacji pod warunkiem, ¿e spe³niaj¹
kryteria powierzchniowe i dochodowe okrelone w
niniejszej uchwale oraz nie posiadaj¹ zad³u¿enia wynikaj¹cego z op³at czynszowych.
3. Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego:
a) wnioskodawca lub wspó³ma³¿onek nie jest najemc¹ lub w³acicielem innego lokalu,
b) wnioskodawca zameldowany jest na pobyt sta³y na
terenie miasta £eby co najmniej 3 lata przed z³o¿eniem wniosku,
c) powierzchnia pokoi w przeliczeniu na 1 osobê zameldowan¹ na pobyt sta³y w lokalu, z którego sk³adany jest wniosek jest mniejsza ni¿ 5m2 na osobê, a
wnioskodawca i wspó³ma³¿onek zamieszkuj¹ w charakterze osób bliskich,
d) redni, miesiêczny udokumentowany dochód na
osobê z ostatnich dwunastu miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku mieci siê w granicach:
 w stosunku do osób samotnych do 100% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia
wniosku,
 w stosunku do rodzin do 50% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wniosku,
e) lokal socjalny przys³uguje osobom w stosunku, do
których s¹d nakaza³ eksmisjê z lokalu mieszkalnego
z prawem do lokalu socjalnego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w
lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po mierci najemcy:
a) w przypadku, gdy najemca lokalu wchodz¹cego w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy wymelduje siê
z tego lokalu, a w lokalu pozostan¹ osoby bliskie w
stosunku do dotychczasowego najemcy, zameldowane na pobyt sta³y, umowa najmu mo¿e zostaæ
zawarta, je¿eli nie maj¹ tytu³u prawnego do innego
lokalu mieszkalnego,
b) osoby obce pozostaj¹ce w lokalu po wymeldowaniu siê najemcy, zamieszkuj¹ce w tym lokalu bez tytu³u prawnego maj¹ obowi¹zek z³o¿yæ wniosek o
przydzia³ lokalu. Wnioski tych osób kwalifikowane
s¹ zgodnie z kryteriami okrelonym w niniejszej
uchwale. W stosunku do osób nie spe³niaj¹cych kryteriów i w stosunku do osób, które nie z³o¿y³y wniosków wszczyna siê postêpowanie egzekucyjne,
c) osoby pozostaj¹ce w lokalu po mierci najemcy w
stosunku, do których nie zachodz¹ przes³anki okrelone w art. 691 Kodeksu cywilnego, maja obowi¹zek z³o¿yæ wniosek o przydzia³ lokalu. Wnioski tych
osób kwalifikowane sa zgodnie z kryteriami okrelonymi w niniejszej uchwale. W stosunku do osób,
które nie spe³niaj¹ kryteriów i w stosunku do osób,
które nie z³o¿y³y wniosków wszczyna siê postêpowanie egzekucyjne.
5. Normy zasiedlania lokali.
a) lokale komunalne:
 dla rodzin 1, 2-osobowych do 15 m2 powierzchni
pokoi,
 dla rodzin 3-osobowych do 20 m2 pokoi,
 dla rodzin 4 i wiêcej osobowych od 5 do 7m2 powierzchni pokoi na osobê.
b) lokale socjalne:
 powierzchnia pokoi do 5 m2 na osobê.
6. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2
Przy przydziale tego rodzaju lokalu nale¿y w szczególnoci mieæ na uwadze:
 wnioski z³o¿one przez osoby niepe³nosprawne, o ile
po³o¿enie lokalu nie stanowi przeszkód w zamieszkaniu przez osobê niepe³nosprawn¹,
 rodziny wielodzietne,
 rodziny dwupokoleniowe.
 osoby, którym z racji zatrudnienia przys³uguje oddzielny pokój.
W przypadku wyczerpania wy¿ej okrelonych mo¿liwoci umowa zostaje zawarta na ogólnych zasadach.
7. Zasady powo³ywania i dzia³ania Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej:
a) w sk³ad Komisji wchodzi 5 osób.
b) cz³onkowie Komisji musz¹ byæ:
 osobami pe³noletnimi
 zameldowanymi na pobyt sta³y w £ebie.
c) wykluczone z prac Komisji s¹ osoby:
 które maj¹ interes prawny zwi¹zany z prac¹ Komisji,
 których cz³onkowie rodziny maja interes prawny
zwi¹zany z prac¹ Komisji,
 których cz³onkowie rodzin ju¿ powo³ani s¹ do sk³adu komisji.
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d) Komisja powo³ywana jest na okres czterech lat licz¹c od dnia jej powo³ania zarz¹dzeniem Burmistrza
Miasta £eby,
e) za pracê w Komisji nie przys³uguje wynagrodzenie.
f) Burmistrz Miasta £eby udziela Komisji pomocy niezbêdnej do jej prawid³owej pracy,
g) Komisja podejmuje decyzje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 60% pe³nego sk³adu
Komisji,
8. Komisja sprawuje spo³eczny nadzór nad polityk¹ mieszkaniow¹ Gminy Miejskiej £eba.
Nadzór polega w szczególnoci na:
 weryfikacji dokumentów sk³adanych na przydzia³ lokali mieszkalnych,
 rozpatrywania spraw wnoszonych w zakresie prawid³owoci przydzia³u lokali,
 sporz¹dzania w terminie do dnia 31 marca ka¿dego
roku listy osób zakwalifikowanych do przydzia³u w
pierwszej kolejnoci komunalnych i socjalnych lokali
mieszkalnych,
 Przewodnicz¹cy Komisji raz do roku przedk³ada Burmistrzowi Miasta £eby sprawozdanie z pracy Komisji.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr 50/IX/94 Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
§5
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik
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UCHWA£A Nr II/4/2002
Rady Miasta w Pucku
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia bazowych stawek czynszu na
dzier¿awê gruntów po³o¿onych na obszarze Miasta
Puck.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miasta Puck uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki bazowe czynszu za dzier¿awê gruntów komunalnych po³o¿onych na obszarze miasta Puck,
wg celów na jakie grunty zostaj¹ wydzier¿awione zgodnie z tabelami stanowi¹cymi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Rada Miasta upowa¿nia Burmistrza do rozpatrywania
podañ o obni¿enie czynszu dzier¿awnego po zasiêgniêciu opinii w³aciwej Komisji.
§3
Traci moc Uchwa³a XXX/3/2001 Rady Miasta w Pucku
z dnia 29 listopada 2001 r, w sprawie ustalenia wytycznych dotycz¹cych okrelenia stawek czynszu za dzier¿awê gruntów po³o¿onych na obszarze miasta Puck.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Pucka.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-stu dni od
daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
K. Kaleta
Za³¹cznik Nr 1

WYKAZ
STAWEK ZA DZIER¯AWÊ GRUNTÓW MIEJSKICH PO£O¯ONYCH NA TERENIE MIASTA PUCK
Pozycja Nr 1
Stawki w z³/m2 gruntu w stosunku miesiêcznym wydzier¿awione na cele n/w w okresie ca³orocznym.

za ka¿dy m2 do 100 m2
za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 100 m2 do 250 m2
za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 250 m2

handlowo - us³ugowe
5,60
2,80
1,40

sk³adowo  przemys³owe
1,21
1,21
1,21

gara¿e
1,70
1,70
1,70

Pozycja Nr 2
Stawki w z³/m2 gruntu w stosunku rocznym wydzier¿awione na cele:
uprawy
sadowniczo – warzywnicze
0,17 z³

drobne uprawy
kwiatów i krzewów
0,21 z³

uprawy w szklarniach
i inspektach
0,34 z³

Dziennik Urzêdowy
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Pozycja Nr 3
Stawki w z³/m2 gruntu w stosunku miesiêcznym wydzier¿awione na cele n/w w okresie sezonu letniego.
W przypadku pozostawienia obiektu po sezonie op³aty za grunt ponoszone s¹ zgodnie z poz. 1 niniejszego za³¹cznika
 cele handlowo-us³ugowe.
handlowo – us³ugowe i handel obwony.
za ka¿dy m2 do 2 m2

120 z³

za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej2 m2 do 5 m2

90 z³

za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 5 m2 do 10 m2

50 z³

za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 10m2

13,50 z³

Pozycja Nr 4
Stawki w z³/m2 powierzchni gruntu w stosunku miesiêcznym wydzier¿awione na cele imprez
widowiskowych i rozrywkowych (cyrk, weso³e miasteczka, strzelnice sportowe)  3,00 z³.
Pozycja Nr 5
Stawka w z³/m2 za grunty w stosunku miesiêcznym za grunty wydzier¿awione pod wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, wodnego itp.
wypo¿yczalnia sprzêtu sport.
za ka¿dy m2 do 100 m2

5,50 z³

za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 100 m2

2,75 z³

Pozycja Nr 6
Stawka w z³/m2 za grunty w stosunku miesiêcznym nie wymienione w tabelach od 1 do 4  1,70 z³.
Pozycja Nr 7
Wysokoæ czynszu dzier¿awnego za grunty orne i u¿ytki zielone w kwintalach ¿yta za 1 ha gruntów.
grunty rolne
klasa gruntu

I

II

III A

III B

IV A

IV B

iloæ kwintali

3,8

3,5

3,1

2,6

2,1

1,6

u¿ytki zielone
klasa gruntu

I

iloæ kwintali

3,8

II

III

IV

3,1

2,4

1,8
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UCHWA£A NR IV/17/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/76/95 Rady Gminy
Wejherowo z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie umieszczania og³oszeñ i reklam na obiektach stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Wejherowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142

poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Wejherowo uchwala,
co nastêpuje:
§1
Za³¹cznik do uchwa³y Rady Gminy Wejherowo Nr IX/
76/95 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 kwietnia 1995 r.
sprawie op³at za reklamy otrzymuje brzmienie:
wysokoæ minimalnych rocznych op³at za umieszczenie og³oszeñ i reklam na obiektach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Wejherowo.
1. Minimalne roczne stawki op³at za m2 wynosz¹:

Dziennik Urzêdowy
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a) reklamy w formie tablic  115,-z³,
b) reklamy wietlne  125,- z³,
c) reklamy malowane na cianach budynków i innych
obiektach  38,- z³,
d) zbiorcze reklamy w formie tablic umieszczane na budynkach i innych obiektach  115,-z³,
e) gabloty przeznaczone do og³oszeñ i reklam wymiennych  38,- z³.
2. Op³atê pobiera siê za rok kalendarzowy w terminie do
dnia 15 marca ka¿dego roku licz¹c miesi¹c rozpoczêty
jako ca³y.
3. Przy obliczaniu op³at zaokr¹gla siê wartoæ powierzchni
reklamy do jednoci w ten sposób, ¿e:
 0.5 m2 i wiêcej podwy¿sza siê do jednoci mniej ni¿
0,5 m2 podwy¿sza siê do 0,5 m2.
4. Do wskazanych powy¿ej stawek nale¿y doliczyæ podatek VAT je¿eli obowi¹zek naliczania podatku wynika z
przepisów prawa.

UCHWALA Nr IV/18/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie cen biletów i wysokoci innych op³at w komunikacji podmiejskiej w £ê¿ycach na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) w zwi¹zku z art. 8.1. ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 z 2001 r.
poz. 1050) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ cen biletów jednorazowych w
komunikacji podmiejskiej we wsi £ê¿yce wed³ug za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2

§2

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Wejherowo nr XLIII/
342/2001 z dnia 22 listopada 2001 r.

Ustala siê wysokoæ cen biletów okresowych w komunikacji podmiejskiej we wsi £ê¿yce wed³ug za³¹cznika
nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§3

§3

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

Ustala siê wysokoæ op³at dodatkowych w komunikacji podmiejskiej we wsi £ê¿yce wed³ug za³¹cznika nr 3 do
niniejszej uchwa³y,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Kot³owski

§4
Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Kot³owski
Za³¹cznik Nr 1

Projekt taryfy dla Gminy Wejherowo
Ceny biletów jednorazowych
Rodzaj linii

Przejazdy w obrêbie sieci komunikacyjnej

Przejazdy w granicach Redy z Wejherowem
normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

Zwyk³a

1,60 z³

80 gr

3,00 z³

1,50 z³

Pospieszna,

2,00 z³

1,00 z³

3,50 z³

1,75 z³

Za³¹cznik Nr 2
Ceny biletów okresowych
Bilet miesiêczny imienny

Rodzaj linii

Wa¿ny od poniedzia³ku

Zwyk³e, popieszne i nocne w granicach Redy
z Wejherowem
Zwyk³e pospieszne i nocne w granicach Rumii
i Redy
z Wejherowem

Bilet na okaziciela

Wa¿ny codziennie

Wa¿ny codziennie

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

Przez miesi¹c

Przez dekadê

42 z³

21 z³

50z³

25 z³

61 z³

23 z³

60 z³

30 z³

70 z³

35 z³

81 z³

29 z³
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Za³¹cznik Nr 3
Op³aty dodatkowe

1. Oplata dodatkowa za przejazd bez wa¿nego biletu 
100 z³.
2. Oplata dodatkowa za przewo¿enie bez wa¿nego bilety
zwierz¹t i rzeczy objêtych op³at¹ taryfow¹ lub za przewo¿enie rzeczy wy³¹czonych z przewozu rodkami
miejskiego  40 z³.
3. Op³ata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianê trasy
rodka transportu  300 z³.
4. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej bezporednio kontroluj¹cemu, wysokoæ opi¹³ dodatkowych
okrelonych w pkt 1 i 2 obraza siê o 50%.
5. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej w ci¹gu 7
dni od daty wys³awienia dokumenty zobowi¹zuj¹cego
do uiszczenia tej op³aty, wysokoæ op³at dodatkowych
okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 30%.
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UCHWA£A Nr IV/20/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wejherowo miejsc sprzeda¿y napojów Alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z zmianami) w zwi¹zku z art. 12 ust 2 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231, Dz. Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy
Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona
jedynie w godzinach wskazanych w uchwale Nr XII/99/
95 Rady Gminy Wejherowo z 23 sierpnia 1995 r., w sprawie okrelenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zak³adów gastronomicznych
§2
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y nie mog¹ byæ usytuowane:
 w so³ectwach licz¹cych wiêcej ni¿ 4800 mieszkañców w odleg³oci mniejszej ni¿ 75 m,
 w so³ectwach licz¹cych mniej ni¿ 4800 mieszkañców
w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m.
1. Mierzonej rodkiem najkrótszej trasy dla pieszych na
drodze publicznej od wejcia do punktu do granicy
dzia³ki, na której zlokalizowane s¹:
a) szko³y i inne placówki owiatowo wychowawcze
i opiekuñcze,
b) dworce kolejowe.
2. Mierzonej rodkiem najkrótszej trasy dla pieszych na
drodze publicznej od wejcia do wejcia do nastêpuj¹cych obiektów:
a) miejsc kultu religijnego,
b) zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem
sprzeda¿y w poszczególnych miejscowociach winny byæ
tak usytuowane, aby ich lokalizacja nie powodowa³a nadmiernego skupienia w jednym rejonie.
§4
Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e odbywaæ siê na
imprezach na otwartym powietrzu:
 Bolszewo teren przy Remizie OSP oraz park wiejski
 Gniewowo teren przy starej szkole,
 Gocicino teren boiska wiejskiego,
 Góra Pomorska teren przy Remizie OSP oraz boiska
wiejskiego,
 Gowino teren przy Remizie OSP oraz boiska wiejskiego,
 K¹pino teren boiska wiejskiego,
 Kniewo teren przy Remizie OSP i boiska wiejskiego,
 £ê¿yce teren boiska wiejskiego,
 Nowy Dwór teren boiska wiejskiego,
 Orle teren przy Remizie OSP i boiska wiejskiego,
 Reszki teren przy starej szkole,
 Sopieszyno teren boiska wiejskiego,
 Warszkowo teren przy wietlicy wiejskiej,
 Zbychowo teren przy Remizie OSP.
§5
Traci moc:
1) uchwa³a Rady Gminy Wejherowo Nr XL/300/2001
z 13 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków
sprzeda¿y tych napojów.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Kot³owski
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UCHWA£A Nr VII/58/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 oraz art. 14 ust. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, zm.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 167 poz. 1372), art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153
poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806), Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
Miejsca sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych

Dziennik Urzêdowy
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mog¹ byæ usytuowane nie bli¿ej ni¿ w odleg³oci 50 m
liczonej wzd³u¿ ogólnodostêpnego ci¹gu pieszego od
wejcia do punktu sprzeda¿y do wejcia do:
1) siedziby Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej
przy ul. Starowiejskiej 46,
2) siedziby Caritas przy ul. Zawadzkiego 8.
§2
Miejsca sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w tzw. ogródkach gastronomicznych, nie mog¹ byæ usytuowane bli¿ej ni¿ w odleg³oci
50 m liczonej wzd³u¿ ogólnodostêpnego ci¹gu pieszego
od wejcia do punktu sprzeda¿y do granicy posesji placówek owiatowych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 167
poz. 1372), 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, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806), Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1

Miejsca sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
mog¹ byæ usytuowane na terenie imprez odbywaj¹cych
siê na otwartym powietrzu, z wy³¹czeniem imprez na
boiskach placówek owiatowo-wychowawezych i opiekuñczo-wychowawczych.

1. Ustala siê dla miasta Rumi 32 punkty sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y.
2. Liczba punktów, o której mowa w pkt 1 winna byæ rozdysponowana nastêpuj¹co:
1) 50% przeznacza siê dla sklepów o powierzchni sali
sprzeda¿nej do 150 m2,
2) 50% przeznacza siê dla sklepów o powierzchni sali
sprzeda¿nej powy¿ej 150 m2.

§4

§2

§3

Miejsca sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
nie mog¹ byæ usytuowane na terenie:
1) obiektów sportowych, z zastrze¿eniem § 3,
2) targowisk, z zastrze¿eniem § 3,
3) parkingów,
4) placów zabaw,
5) cmentarzy.
§5
Zezwolenia wa¿ne w dniu wejcia w ¿ycie uchwa³y zachowuj¹ wa¿noæ do dnia oznaczonego w zezwoleniu.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/297/97 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych warunków sprzeda¿y tych napojów, zmieniona uchwa³¹ Nr
XXXVIII/317/97 z dnia 3 kwietnia 1997 r. oraz uchwal¹ Nr
LIII/536/98 z dnia 28 maja 1998 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski

552
UCHWA£A VII/59/2002
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y

Traci moc uchwa³a nr XXXV/370/2001 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
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UCHWA£A Nr VII/60/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego programu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2003 r.
Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231, z 2002 r. Nr 167, poz. 1371) w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1996 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, 2002 r. Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Gminny program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2003 r. stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
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§3

Traci moc Uchwa³a nr XLIII/644/2002 r. Rady Miejskiej
Rumi z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przyjêcia Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych na 2002 r..
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
Za³¹cznik
Do Uchwa³y Nr VII/60/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 stycznia 2003 r.
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych  2003 r.
WSTÊP
W myl ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi organy w³adzy i administracji
pañstwowej oraz samorz¹du terytorialnego s¹ obowi¹zane do podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczania spo¿ycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spo¿ywania, inicjowania i wspierania przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zmianê obyczajów w zakresie
sposobu spo¿ywania tych napojów,dzia³ania na rzecz
trzewoci w miejscu pracy, przeciwdzia³ania powstawaniu i usuwania nastêpstw nadu¿ywania alkoholu a tak¿e
wspierania dzia³alnoci w tym zakresie.
I. Cele
Zapobieganie powstawaniu problemów zwi¹zanych z
nadu¿ywaniem alkoholu, tworzenie warunków sprzyjaj¹cych powstrzymywaniu siê od spo¿ywania alkoholu, w
szczególnoci poprzez prowadzenie dzia³añ:
1. Zwiêkszaj¹cych dostêpnoæ pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy prawnej i psychospo³ecznej.
3. Podejmowanie dzia³añ i decyzji s³u¿¹cych profilaktyce, edukacji, w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
4. Wspieranie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie dzia³añ ograniczaj¹cych dostêpnoæ
alkoholu.
II. Podstawowe strategie zmierzaj¹ce
do uzyskania celów wymienionych w pkt I
Ad. 1
a) udostêpnienie wstêpnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzale¿nionym i wspó³uzale¿nionym poprzez podjêcie wspó³pracy z s¹siednimi
gminami, orodkami i instytucjami dzia³aj¹cymi w
zakresie leczenia i terapii uzale¿nieñ np.: Wejherow-
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ski Orodek Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, Zak³ad Karny w Gdañsku, Oddzia³y
Odwykowe Szpitali Izba Wytrzewieñ w Gdyni, itp.
b) systematyczne szkolenie osób zajmuj¹cych siê pomoc¹ uzale¿nionym.
Ad. 2
a) prowadzenie programów terapeutycznych dla dzieci oraz innych cz³onków rodziny w placówkach
owiatowo-wychowawczych, Poradnictwie Rodzinnym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
b) prowadzenie programu przeciwdzia³ania przemocy
w szko³ach poprzez warsztaty dla dzieci, przedstawienia teatralne itp.
c) kontynuacja dy¿urów punktu konsultacyjnego dla
osób stykaj¹cych siê z uzale¿nieniami najbli¿szych
oraz dowiadczaj¹cych przemocy w rodzinie,
d) szkolenie z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ i udzielania pomocy osobom dotkniêtym przemoc¹ np.: pracownicy socjalni, nauczyciele, pracownicy s³u¿by
zdrowia,
e) objêcie szkoleniem z zakresu profilaktyki radnych nowej kadencji.
Ad. 3
a) realizowanie w szko³ach programów profilaktycznych dla dzieci, m³odzie¿y oraz rodziców na temat
wszystkich uzale¿nieñ,
b) propagowanie zdrowego sposobu spêdzania czasu
wolnego poprzez zwiêkszenie iloci zajêæ pozalekcyjnych np. sportowych, zakup sprzêtu sportowego, zakup urz¹dzeñ sportowych i rekreacyjnych na
boiska i place zabaw, kontynuacja prac na boisku
przy ul. 1 Maja w Rumi,
c) prowadzenie profilaktyki wychowawczej poprzez
kontynuacjê dzia³alnoci opiekuna niezorganizowanych boisk, objêcie dodatkow¹ opiek¹ dzieci i m³odzie¿ z innych boisk w okresie nie d³u¿szym ni¿ maj
 wrzesieñ,
d) nawi¹zanie wspó³pracy z liderami m³odzie¿owymi,
OHP, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej.
e) prowadzenie dzia³alnoci edukacyjnej poprzez rozprowadzanie ulotek, broszur itp.
Ad.4
a) wsparcie dzia³alnoci Klubu Abstynenta:
 pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeñ przy
ul. Starowiejskiej 46.
 pomoc w propagowaniu zdrowego i trzewego
spêdzania czasu wolnego dla osób wychodz¹cych
z problemu nadu¿ywania alkoholu oraz cz³onków
ich rodzin.
b) wspomaganie dzia³alnoci grup samopomocowych,
c) pomoc dla wietlicy Nasz dom, Ogniska Wychowawczego oraz CARITAS,
d) pomoc dla innych organizacji pozarz¹dowych, których forma dzia³alnoci ma za zadanie pracê z dzieæmi i rodzinami z problemem alkoholowym.
e) dofinansowanie obozów i turnusów realizuj¹cych
programy profilaktyczne.
Ad.5.
Utrzymanie obowi¹zuj¹cych na terenie gminy zasad
usytuowania punktów sprzeda¿y napojów o zawartoci
powy¿ej 4,5% alkoholu, które zapewniaj¹:
a) utrudnianie dokonywania zakupów alkoholu przez
m³odzie¿ poprzez zwiêkszenie kontroli punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych,
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b) zmniejszaj¹ ryzyko zetkniêcia siê z osobami nietrzewymi w pobli¿u szkó³, przedszkoli, obiektów kultu religijnego, placówek s³u¿by zdrowia,
c) nie wydawanie zezwoleñ jednorazowych na sprzeda¿
napojów alkoholowych na imprezy organizowane dla
dzieci i m³odzie¿y.
III. Realizatorzy programu
1. Burmistrz Miasta.
2. Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
a) cz³onkowie komisji otrzymuj¹ diety za posiedzenia,
które odbywaj¹ siê poza godzinami pracy,
b) cz³onkowie komisji otrzymuj¹ diety za odbywaj¹ce
siê w razie potrzeby/nie wiêcej jak dwa razy w miesi¹cu/posiedzenia komisji, na których opiniowane s¹
wnioski na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y
b) dieta za udzia³ w posiedzeniu komisji wynosi 6,5%
minimalnego wynagrodzenia za pracê.
c) cz³onkowie zespo³u konsultacyjnego za posiedzenia,
na których rozpatruje siê wnioski o leczenie odwykowe otrzymuj¹ dietê za udzia³ w posiedzeniu w
wysokoci 13% minimalnego wynagrodzenia za pracê.
d) diety nie przys³uguj¹ w przypadku nieobecnoci na
posiedzeniu komisji.
e) diety wyp³acane bêd¹ na podstawie listy obecnoci
podpisanej przez przewodnicz¹cego komisji.
3. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej.
4. Policja
5. Stra¿ Miejska.
6. Placówki s³u¿by zdrowia.
7. Placówki owiatowo  wychowawcze.
8. Parafie.
9. Organizacje pozarz¹dowe.
IV. Sposób realizacji programu
1. Kontynuacja i koordynacja dzia³añ przez Pe³nomocnika Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.
2. Przygotowanie preliminarza wydatków w porozumieniu z jego realizatorami.
3. Preliminarz stanowi za³¹cznik do niniejszego programu.
V. Finansowanie programu
rodki na realizacjê Gminnego programu pochodziæ
bêd¹ z nastêpuj¹cych róde³:
1. Z bud¿etu gminy z przeznaczeniem na realizacjê zadañ w³asnych gminy, wynikaj¹cych z ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz dodatkowych kwot pochodz¹cych z
wp³at za zezwoleniem na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
2. Ze rodków uzyskanych od innych jednostek samorz¹du terytorialnego  na podstawie odrêbnych porozumieñ.

554
UCHWA£A Nr VII/67/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie w³¹czenia nowopowsta³ych ulic do obwodów szkolnych miasta Rumi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r.o systemie owiaty (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zm. z 1997 r. Nr 106, poz. 496,
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984 i Nr 141, poz. 1185) Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
Do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 9, ustalonego w
§ 3 Uchwa³y Nr VIII/65/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia
4 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodów szkó³
podstawowych, zmienionego Uchwa³¹ Nr XXXI/321/2001
Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 stycznia 2001 r. w³¹cza siê
ulicê Dzia³kowców.
§2
Do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 10, ustalonego
w § 4 Uchwa³y Nr VIII/65/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia
4 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodów szkó³
podstawowych, zmienionego Uchwa³¹ Nr XXXI/321/2001
Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 stycznia 2001 r. oraz Uchwa³¹ Nr XLIII/647/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r. w³¹cza siê
ulicê Tkack¹.
§3
Do obwodu Gimnazjum Nr 2, ustalonego w § 2 Uchwa³y
Nr VIII/60/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodów gimnazjów w Rumi, zmienionego Uchwa³¹ Nr XXXI/322/2001 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 25 stycznia 2001 r. w³¹cza siê ulicê Dzia³kowców.
§4
Do obwodu Gimnazjum Nr 4, ustalonego w § 3 Uchwa³y
Nr VIII/60/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodów gimnazjów w Rumi, zmienionego Uchwa³¹ Nr XXXI/322/2001 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 25 stycznia 2001 r. oraz Uchwa³¹ Nr XLIII/646/2002
Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2002 r. w³¹cza siê
ulicê Tkack¹.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
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UCHWA£A Nr IV/29/2003
Rady Powiatu w Chojnicach
z dnia 3 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chojnickiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwaliæ Statut Powiatu Chojnickiego o nastêpuj¹cej
treci:
ROZDZIA£ 1
Przepisy ogólne
§2
Powiat Chojnicki, zwany dalej  powiatem, stanowi
lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasto Chojnice,
2) miasto i gminê Brusy,
3) miasto i gminê Czersk,
4) gminê Chojnice,
5) gminê Konarzyny.
§3
Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Chojnice.
§4
1. Powiat ma osobowoæ prawn¹.
2. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§5
Powiat posiada w³asny herb i flagê ustanowione przez
Radê Powiatu:
1) Herb Powiatu Chojnickiego o wizerunku: pole dwudzielne w poprzek, w górnym polu  z³otym umieszczono sylwetkê czarnego gryfa; w polu niebieskim
 dolnym umieszczono czarn¹ g³owê tura ze z³otymi
rogami i z³otym kolcem (obrêcz¹) w nozdrzach.
2) Flaga Powiatu Chojnickiego o wizerunku: pole trójdzielne w poprzek  barwa z³ota (zamiennie ¿ó³ta) 
3/7, czarna- 1/7 i b³êkitna 3/7.
§6
1. Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie
okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zakresu dzia³ania powiatu, o którym mowa w ust. 1
nale¿y równie¿ wykonywanie zadañ powiatowych s³u¿b
inspekcji i stra¿y.
3. Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te sprawy jako nale¿¹ce do zakresu dzia³ania powiatu.
§7
1. W celu wykonywania zadañ powiat mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej

wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1, nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Powiatu.
ROZDZIA£ 2
Organy powiatu
§8
Organami powiatu s¹:
1) Rada Powiatu,
2) Zarz¹d Powiatu.
Rada Powiatu
§9
1. Rada Powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
powiatu.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
3. Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu
okrela ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zm.).
4. W sk³ad Rady Powiatu wchodzi 21 radnych.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek Starosty,
Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Powiatu
oraz rozpatrywania sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du, w tym z dzia³alnoci finansowej,
5) uchwalanie bud¿etu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz
podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarz¹du z tego tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych powiatu dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci
oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile przepisy ustaw nie
stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d oraz maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania lub wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania za-
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sad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i gminami, je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia
maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
9) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu
i flagi powiatu,
11) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.
§ 11
1. Uchwa³y Rady Powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu jawnym, chyba,
¿e przepisy ustawowe stanowi¹ inaczej.
2. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o
nieudzieleniu Zarz¹dowi absolutorium i stanowi wniosek o odwo³anie Zarz¹du.
§ 12
1. Rada Powiatu wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i 2 wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Radny wchodz¹cy w sk³ad Zarz¹du Powiatu nie mo¿e
pe³niæ funkcji, o których mowa w ust. 1.
3. Wy³¹cznym zadaniem przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy Rady Powiatu oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego,
jego zadania wykonuje upowa¿niony wiceprzewodnicz¹cy.
4. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego sk³adu Rady, w trybie okrelonym w
ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
§ 13
1. Rada Powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego, w miarê potrzeby, co najmniej jednak raz na kwarta³.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady
lub Zarz¹du Przewodnicz¹cy jest obowi¹zany zwo³aæ
sesjê, która powinna siê odbyæ w ci¹gu 7 dni od dnia
z³o¿enia wniosku. (Termin 7 dni nie dotyczy § 15 ust. 3).
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w terminie przypadaj¹cym w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów na obszarze ca³ego
kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w
ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady
powiatu.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny.

§ 14
1. Rada Powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem
pracy.
2. W razie potrzeby, Rada Powiatu mo¿e dokonywaæ
zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu przygotowuje i zwo³uje
sesje Rady.
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie powinno zawieraæ:
1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) porz¹dek obrad.
3. Materia³y na sesje dorêcza siê na 7 dni przed rozpoczêciem sesji z tym, ¿e projekty uchwa³ dotycz¹ce:
uchwalenia bud¿etu powiatu oraz udzielenia b¹d nieudzielenia absolutorium dorêcza siê radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
§ 16
1. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym
oraz innych ustawach, a tak¿e przepisach wydanych
na podstawie ustaw.
2. Rada Powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹
kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych.
§ 17
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, po
zasiêgniêciu opinii Starosty, ustala listê goci zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady Powiatu uczestnicz¹, z g³osem doradczym, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.
3. Do udzia³u w sesjach Rady Powiatu mog¹ zostaæ zobowi¹zani przez Starostê kierownicy powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarz¹d Powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji Rady Powiatu.
§ 18
1. Sesje Rady Powiatu s¹ jawne, chyba ¿e przepisy ustaw
stanowi¹ inaczej.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady Powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.
3. Porz¹dek obrad sesji Rady Powiatu powinien zostaæ
wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na
wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub Radnego, Rada
Powiatu mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i ich
kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, Rada Powiatu
mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie Powiatu podejmowanie
uchwa³.
5. W protokole obrad Rady odnotowuje siê przerwanie
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obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
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chwili obrad.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom
zaproszonym na sesjê Rady.

§ 19

§ 23

1. Rada Powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.
4. Otwarcie sesji Rady Powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y:
Otwieram obrady sesji Rady Powiatu.
5. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia porz¹dek obrad; z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ
Zarz¹d Powiatu, Komisje, Klub Radnych lub Radny,
3) poddaje pod g³osowanie z³o¿ony wniosek o zmianê
porz¹dku obrad, z tym ¿e zmiana porz¹dku obrad
wymaga uzyskania bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów
ustawowego sk³adu rady.
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub
zmianê ustalonego porz¹dku obrad, wy³¹cznie z wa¿nych powodów, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady,
Komisji, Klubu Radnych lub Zarz¹du z zastosowaniem
ust. 5 pkt 3.
7. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w
szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Starosty z dzia³alnoci Zarz¹du miêdzy sesjami,
3) rozparzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
8. Ust. 7 nie dotyczy sesji zwo³anej w trybie § 13 ust. 2.

1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji, jego decyzje w tym zakresie s¹ ostateczne.
2. Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji,
Przewodnicz¹cy Rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole
sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób uczestnicz¹cych w sesji Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad Rady osobom
bêd¹cym publicznoci¹, które swoim zachowaniem
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.

§ 20
1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do Zarz¹du Powiatu albo Komisji Rady, za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady.
2. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub w okresie
miêdzy sesjami.
3. Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty jej z³o¿enia.
§ 21
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów powiatu, w szczególnoci w celu uzyskania informacji o okrelonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siê odpowiednio przepisy § 20 ust. 3.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu prowadzi obrady zgodnie z porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
2. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej

§ 24
1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
3. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu 1 g³osu za i 1 g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 25
1. Po udzieleniu g³osu wszystkim zg³oszonym mówcom
Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby, Przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu
umo¿liwienia wnosz¹cemu projekt uchwa³y, zajêcie stanowiska wobec zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia
i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 26
1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1) co najmniej 5 radnych,
2) Przewodnicz¹cy Rady,
3) Klub Radnych,
4) Komisja Rady,
5) Zarz¹d Powiatu,
6) Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
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2. Projekty uchwa³ opiniuj¹ w³aciwe Komisje Rady.
3. Projekty uchwa³ zg³oszone przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1- 4 oraz pkt 6 opiniuje Zarz¹d Powiatu.
4. Przewodnicz¹cy Rady uwzglêdnia w porz¹dku obrad
najbli¿szej sesji projekty uchwa³, o ile zachowane s¹
terminy okrelone w § 15
§ 27
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
4) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y,
5) sposób podania uchwa³y do wiadomoci publicznej,
6) oznaczenie i podpis wnosz¹cego projekt uchwa³y,
7) stwierdzenie zgodnoci projektowanej uchwa³y z
obowi¹zuj¹cym stanem prawnym.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeby podjêcia
uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia. Uzasadnienie
podpisuje wnioskodawca.
§ 28
1. Uchwa³y Rady Powiatu podpisuje Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu, uchwa³y podpisuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady
prowadz¹cy sesjê.
§ 29
1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi
numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê
opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady Powiatu. Rejestr uchwa³ prowadzi Starosta.
§ 30
1. Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich
publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeñ lub na tablicach og³oszeñ. Przepisy
te wchodz¹ w ¿ycie, zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000 r.
ze zm.).
2. Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa.
§ 31
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie
g³osy Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, mo¿e on przy tym
korzystaæ z pomocy radnych.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.

§ 32
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych w ustawach.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ Rady.
3. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana przez Radê Powiatu sporód radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
6. Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 33
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przyjêta zostaje uchwa³a lub wniosek, które uzyska³y
wiêksz¹ iloæ g³osów za nad g³osami przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych nie zalicza siê do ¿adnej z grup
g³osuj¹cych.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêta zostaje uchwa³a lub wniosek, które uzyska³y co najmniej o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów  to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê. W razie parzystej liczby wa¿nie
oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi
50% wa¿nie oddanych g³osów plus 1 wa¿nie oddany.
W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów,
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych
g³osów.
§ 34
1. Z przebiegu sesji Rady Powiatu sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji,
godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenia prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ wyst¹pieñ,
teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez
Radê, protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
4. Protokó³ z sesji Rady Powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 7 dni przed terminem kolejnej sesji.
5. Protokó³ z poprzedniej sesji Rady Powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia
do protoko³u powinny byæ wnoszone przez radnych
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nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji Rady, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.
§ 35
Obs³ugê Rady Powiatu i jej komisji zapewnia Biuro Rady
wchodz¹ce w sk³ad Starostwa Powiatowego.
§ 36
1. Rada Powiatu kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu
powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami
zarz¹du.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu i wystêpuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w
zakresie kontroli zlecane przez Radê Powiatu.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez Radê Powiatu.
§ 37
1. Prac¹ Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodnicz¹cy.
2. Rada Powiatu wybiera przewodnicz¹cego, zastêpcê
przewodnicz¹cego i pozosta³ych cz³onków Komisji Rewizyjnej. Sk³ad liczbowy Komisji Rewizyjnej okrela odrêbna uchwa³a.
3. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli uchwalonego przez Radê Powiatu.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 30 listopada roku poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.
5. Za zgod¹ Rady Powiatu, Komisja Rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
§ 38
1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Z posiedzeñ komisji sporz¹dza siê protokó³, który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja Rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, za zgod¹ Rady Powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 39
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych bior¹c pod uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny sk³adaj¹cy siê z co najmniej 2 cz³onków komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli
okrelaj¹c w nim zakres kontroli.
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3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na
7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na
pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem
do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o
którym mowa w ust. 2.
§ 40
1. Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych
albo powinowatych.
2. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
§ 41
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 42
1. Zespó³ kontrolny, w terminie 14 dni od zakoñczenia
kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹
cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u.
Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³
Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarz¹du Powiatu, wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ Komisjê Rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni
od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ siê do Rady Powiatu. Rozstrzygniêcie Rady Powiatu jest ostateczne.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radê,
wyników kontroli wykonania bud¿etu powiatu oraz z
realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na
6 miesiêcy.
§ 43
Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej s¹ obowi¹zani prze-
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strzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
§ 44
1. Rada Powiatu, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ
ze swojego grona, sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz
sk³ad osobowy.
2. Prac¹ Komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany
i odwo³ywany przez Radê Powiatu. Komisja powo³uje
ze swego sk³adu zastêpcê przewodnicz¹cego komisji
informuj¹c o tym Radê.
3. Radny jest cz³onkiem co najmniej jednej komisji sta³ej.
Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym tylko jednej komisji sta³ej.
4. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
tym sk³adzie przedstawia Przewodnicz¹cy Rady na
wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych
lub komisji.
§ 45
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ przygotowuj¹c projekt uchwa³y,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³
Rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Zarz¹d lub inne komisje.
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z pó³rocznym planem pracy przyjêtym przez Radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian
w przyjêtym planie.
3. Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ Radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej 2 razy w roku
oraz w ka¿dym czasie  na ¿¹danie Rady.
§ 46
1. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹
tak¿e uczestniczyæ: Przewodnicz¹cy Rady, radni nie bêd¹cy cz³onkami komisji oraz cz³onkowie Zarz¹du Powiatu, którzy mog¹ zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ
wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 47
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zwo³uje posiedzenia komisji,
3) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub Przewodnicz¹cego Rady, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licz¹c od daty z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje zastêpca przewodnicz¹cego komisji.

§ 48
1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w g³osowaniu jawnym.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê, umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako
wnioski mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ Rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny sprawozdawca.
§ 49
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub radnych mo¿e utworzyæ co najmniej 4 radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 50
1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu Rady w ci¹gu 30 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazwê klubu  je¿eli klub j¹ posiada.
3. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu powiatu.
4. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ
sprzeczny ze statutem powiatu.
5. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ Przewodnicz¹cemu Rady regulaminy klubów w
terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów radnych mog¹ przedstawiaæ
stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych
przedmiotem obrad Rady.
Zarz¹d Powiatu
§ 51
1. Zarz¹d Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W sk³ad Zarz¹du Powiatu wchodz¹: Starosta jako jego
Przewodnicz¹cy, Wicestarosta i pozostali cz³onkowie
w liczbie 3 osób.
3. Cz³onkowie Zarz¹du Powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu Rady.
§ 52
1. Z cz³onkami Zarz¹du spoza sk³adu Rady nawi¹zuje siê
stosunek pracy na podstawie wyboru.
2. Przepis ust. 1 mo¿e dotyczyæ równie¿ radnych wybranych do Zarz¹du, o ile Rada tak postanowi.
§ 53
1. Zarz¹d Powiatu wykonuje uchwa³y Rady Powiatu i zadania Powiatu okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du Powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) wykonywanie uchwa³ Rady,
3) gospodarowanie mieniem Powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu Powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z zastrze¿eniem § 66 ust. 5.
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§ 57

3. Zarz¹d Powiatu wykonuje zadania z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej, przeciwpo¿arowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska przy pomocy Powiatowego
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego wchodz¹cego w
sk³ad Starostwa Powiatowego.
4. W realizacji zadañ Zarz¹d Powiatu podlega wy³¹cznie
Radzie Powiatu.
5. Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych
powiatu, które wspólnie tworz¹ powiatow¹ administracjê zespolon¹.

1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im
Starosta a w razie jego nieobecnoci Wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie zarz¹du  z g³osem stanowi¹cym, a Sekretarz i Skarbnik
Powiatu  z g³osem doradczym.
3. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, w³aciwych ze
wzglêdu na przedmiot obrad.
4. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby.

§ 54

§ 58

1. Starosta organizuje pracê Zarz¹du Powiatu i Starostwa
Powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami powiatu
oraz reprezentuje powiat na zewn¹trz.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych
spowodowaæ znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbêdne czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci Zarz¹du Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.
3. Czynnoci, o których mowa w ust. 2, wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du Powiatu.
4. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego,
zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników Starostwa
i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
5. Starostwa wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci powiatu, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez Zarz¹d Powiatu.
6. Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie Wicestarostê,
poszczególnych cz³onków Zarz¹du Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których
mowa w ust. 5.

1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
2. Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, Zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce opinie i stanowiska Zarz¹du.
3. Uchwa³y Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du obecni na posiedzeniu.
4. Uchwa³y Zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta.
W decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków
Zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.
5. Do podejmowania uchwa³ przez Zarz¹d stosuje siê
odpowiednio § 11 ust. 1.

§ 55
Do zadañ Starosty w zakresie organizowania pracy Zarz¹du Powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzenia zarz¹du,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego
porz¹dku obrad,
4) zapewnianie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.
§ 56
1. Cz³onkowie Zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w jego pracach.
2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na dwa tygodnie.
3. W razie potrzeby, Starosta mo¿e zwo³aæ Zarz¹d w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.
4. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków Zarz¹du, w terminie 7 dni od z³o¿enia wniosku.

§ 59
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom Zarz¹du oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.
2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ Rady
Powiatu, chyba ¿e Rada okreli zasady wykonywania
swojej uchwa³y.
§ 60
1. Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków
Zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy³y równie¿
inne osoby, w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczy³y w posiedzeniu.
3. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du powinien dok³adnie
odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi
przez Zarz¹d.
4. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
5. Cz³onkowie Zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia
mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub uzupe³nienie.
6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia, na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
Zarz¹d.
7. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ, do
publicznego wgl¹du, o ile nie narusza to przepisów o
ochronie tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej albo
ochronie danych osobowych.
8. Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ Zarz¹du maj¹ prawa
wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ Zarz¹du.
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§ 61
Starosta sk³ada Radzie Powiatu na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
§ 62
1. Skarbnik Powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu
powiatu.
2. Zadania Skarbnika jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu powiatu, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Skarbnik Powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce czynnoci prawnych mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych.
4. Do kontrasygnaty czynnoci, o których mowa w ust. 3,
Skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê.
5. Skarbnik Powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma
jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenia Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym
Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
§ 63
1. Sekretarz Powiatu lub osoba wykonuj¹ca zakres jego
obowi¹zków, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad
wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki organizacyjne Starostwa, w szczególnoci nad terminowym
i prawid³owym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem
regulaminu organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Ponadto Sekretarz Powiatu lub osoba wykonuj¹ca zakres jego obowi¹zków zapewnia metodyczn¹ i techniczno  organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Zarz¹d Powiatu
i Starostê.
§ 64
Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania
powiatu z zakresu ochrony praw konsumenta okrelone
w odrêbnych ustawach.
Zasady dostêpu i korzystania
z dokumentów rady powiatu, zarz¹du i komisji rady
§ 65
1. Udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
a) protoko³y z sesji rady, zarz¹du i komisji rady
b) wnioski i opinie komisji rady
c) uchwa³y rady i zarz¹du
d) interpelacje i wnioski radnych
e) zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych
przez powiat.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem.
3. Dokumenty z zakresu dzia³ania rady i komisji rady udostêpnia siê w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu dzia³ania zarz¹du udostêpnia siê w Wydziale Organizacyjno  Prawnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w poniedzia³ki, wtorki i pi¹tki w godzinach
od 8.00 do 12.00.
4. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi oraz je kopiowaæ.

5. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 4 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w budynku Starostwa Powiatowego i w asycie pracownika urzêdu.
6. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzanych przez siebie notatek i kserokopii z dokumentów
wymienionych w ust. 1. Czynnoci te dokonywane s¹
odp³atnie. Wysokoæ odp³atnoci ustali Rada Powiatu
odrêbn¹ uchwa³¹.
7. Uprawnienia okrelone w ust. 1-6 nie znajduj¹ zastosowania:
 w przypadku podjêcia przez radê, zarz¹d lub komisjê rady uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
 w przypadku informacji niejawnych w rozumieniu
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zm.) lub
objêtych ochron¹ na podstawie innych ustaw, informacji objêtych tajemnic¹ skarbow¹, bankow¹ i statystyczn¹, informacji w zakresie objêtym ochron¹
zbiorów danych osobowych, informacji mog¹cych
naruszaæ prywatnoæ osób fizycznych lub tajemnicê przedsiêbiorcy,
 do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
kodeksu postêpowania administracyjnego.
ROZDZIA£ 3
Jednostki organizacyjne powiatu,
powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e
§ 66
1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu
wykonywania zadañ powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 nale¿¹ wszystkie ujête w wykazie przewidzianym i ustalonym zgodnie z ust. 6.
3. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca
i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek Rada Powiatu.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarz¹d Powiatu, z zastrze¿eniem
ust. 5.
5. Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹
odrêbne przepisy.
6. Zarz¹d Powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych powiatu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w Starostwie Powiatowym.
§ 67
1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e s¹ tworzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi ustawami.
2. Starosta, sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje lub opiniuje powo³anie lub odwo³anie kierowników tych s³u¿b,
2) zatwierdza lub opiniuje programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie
kontroli.
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3. Uprawnienia Starosty i Rady Powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
ROZDZIA£ 4
Gospodarka finansowa powiatu
§ 68
1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu powiatu.
2. Bud¿et powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym
dochody i wydatki powiatu.
3. Bud¿et powiatu jest uchwalany przez radê powiatu na
rok kalendarzowy zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 69
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian
tego bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji Zarz¹du Powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie
Powiatu, nie póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu,
uwzglêdniaj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy prawa oraz ustalenia Rady Powiatu.
3. Bez zgody Zarz¹du Powiatu, Rada Powiatu nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenia
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 70
Rada Powiatu okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, w toku prac nad
projektem bud¿etu powiatu,
2) wymagan¹ przez Radê Powiatu szczegó³owoæ projektu, z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które zarz¹d powiatu powinien przedstawiæ Radzie Powiatu wraz z projektem uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem bud¿etu powiatu.
§ 71
1. Uchwa³a bud¿etowa powiatu powinna byæ uchwalona
przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.
2. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez
Radê Powiatu, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca
roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej
jest projekt bud¿etu przed³o¿ony Radzie Powiatu.
3. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie, o
którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez
Regionalna Izbê Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w
ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki pañstwa okrela
ustawa o prowizorium bud¿etowym, Rada Powiatu
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mo¿e uchwaliæ prowizorium bud¿etowe powiatu na
okres objêty prowizorium bud¿etowym pañstwa.
5. Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której
mowa w ust. 4, Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 72
1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada Zarz¹d Powiatu.
2. Zarz¹dowi Powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Powiatu,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu powiatu,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
3. Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê
w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest
spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
ROZDZIA£ 5
Mienie powiatu
§ 73
1. Mieniem powiatu jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby
prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, s¹
inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym
ustawy przyznaj¹ taki status, a tak¿e te osoby prawne,
które mog¹ byæ tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu nie nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 74
1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d
w drodze uchwa³y.
2. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników Starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, do sk³adania
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu.
3. Je¿eli czynnoæ prawa mo¿e spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby
przez niego upowa¿nionej.
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§ 75
Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis
ustawy stanowi inaczej.
§ 76
1. Zarz¹d mieniem powiatu i jego ochrona powinny byæ
wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.
2. Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest Zarz¹d Powiatu, a tak¿e kierownicy
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych powiatu.
ROZDZIA£ 6
Przepisy koñcowe
§ 77
Zmian Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§ 78
Traci moc Uchwa³a Nr III/9/99 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 5 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chojnickiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
1999 r. Nr 5, poz. 14 z pón. zm).
§ 79
Statut Powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dnia od daty jego og³oszenia.
Przewodnicz¹ca Rady
R. Szymañska
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UCHWA£A Nr IV/30/2003 r.
Rady Powiatu w Chojnicach
z dnia 3 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Chojnickiego
na 2003 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art. 51
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. z. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó. zm.) oraz
art. 109, 116, 122, 124, 128, 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pó. zmianami/Rada Powiatu uchwala co, nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu powiatu na rok 2003 w
wysokoci  44 269 311,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu powiatu na rok 2003 w
wysokoci  44 769 311,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* niniejszej uchwa³y
w tym:
a) wydatki bie¿¹ce w kwocie  41 582 591,w tym:
 wynagrodzenia i pochodne w kwocie  28 477 560, dotacje w kwocie  1 016 400, wydatki z tytu³u porêczeñ i gwarancji w kwocie 
1 500 816,b) wydatki maj¹tkowe w kwocie  3 186 720,-

w tym:
wydatki maj¹tkowe wieloletnie w kwocie  2 847 720,3. Bud¿et zamyka siê deficytem w kwocie  500 000,ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego w kwocie 
500 000,jest:
a) nadwy¿ka z lat ubieg³ych w kwocie  500 000,§2
1. Z planu dochodów i wydatków bud¿etowych wyodrêbnia siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych jednostce samorz¹du terytorialnego ustawami w
kwocie 5 241 800,- zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do
niniejszej uchwa³y.
2. Plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych jednostce samorz¹du
terytorialnego ustawami stanowi za³¹cznik nr 3a i 3b*.
§3
Ustala siê plan przychodów i rozchodów bud¿etowych
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
§4
1. Ustala siê plan finansowo-rzeczowy inwestycji wieloletnich na rok 2003 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do
niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê plan finansowo-rzeczowy inwestycji bie¿¹cych na rok 2003 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§5
Ustala siê plan przychodów i wydatków:
1. Gospodarstw pomocniczych:
przychody  279 000,wydatki  279 000,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do niniejszej uchwa³y.
2. rodków specjalnych:
przychody  1 114 152,wydatki  1 131 544,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
przychody  540 000,wydatki  540 000,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y.
2. Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej:
przychody  130 000,wydatki  190 750,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10* do niniejszej uchwa³y.
§7
Ustala siê dotacje z bud¿etu powiatu na 2003 rok zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11* do niniejszej uchwa³y.
§8
Ustala siê rezerwê w kwocie 661 672,w tym:
*) Za³¹czników Nr 1-11 nie publikuje siê.
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1) rezerwa ogólna w kwocie 161 672,2) rezerwa celowa  kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 300 000,3) rezerwa celowa  owiata i wychowanie w kwocie
200 000,§9
Prognoza d³ugu stanowi za³¹cznik nr 12* do niniejszej
uchwa³y.
§ 10
Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie, polegaj¹cych na przeniesieniach wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) przekazania uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przesuniêæ planowanych wydatków miêdzy paragrafami w ramach
rozdzia³u,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach,
4) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
do wysokoci 2 000 000,- z³.
5) zaci¹gania d³ugu oraz do sp³at zobowi¹zañ jednostki
samorz¹du terytorialnego do 2 000 000,- z³.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 12
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Starostwa Powiatowego i wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.
Przewodnicz¹ca Rady
R. Szymañska
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UCHWA£A Nr IV/29/2003
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ od podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r.o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pó¿n.zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku nieruchomoci s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb w zakresie: pomocy spo³ecznej, kultury, ochrony przeciwpo¿arowej, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych oraz zaopatrzenia w wodê (urz¹dzenia wybudowane w latach 19982003).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk

558
ZARZ¥DZENIE Nr 28/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 2.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej
w Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 2 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Zbigniewa WRONOWSKIEGO wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 18 maja 2003 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 28/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 marca 2003 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 28 marca 2003 r.
do 2 kwietnia 2003 r.
do 16 kwietnia 2003 r.
do godz. 24.00

do 25 kwietnia 2003 r.

do 2 maja 2003 r.
do 9 maja 2003 r.
17 maja 2003 r.
18 maja 2003 r.
godz. 6.00-20.00

Treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta
informacji o granicach okrêgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okrêgu
Nr 2 oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
- powo³anie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej dla
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 2
- zg³aszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych w
okrêgu wyborczym
- powo³anie przez Burmistrza Miasta Obwodowej Komisji Wyborczej na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta
informacji o granicy i numerze obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej
Komisji Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach
uzupe³niaj¹cych
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Miasta
- przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców
- g³osowanie
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