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559
UCHWA£A Nr XL/597/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miecie ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591)  Rada Miejska w ¯ukowie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Nadaje siê ulicy w miecie ¯ukowo  dzia³ka oznaczona geodezyjnie nr 620/15 nazwê  ul. J. Sobieskiego.
Mapka z oznaczon¹ ulic¹ stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowi
J. ¯urawicz

3) wie Wdzydze Tucholskie, dz. nr 179/6(czêæ)  z teren
projektowanego campingu i zajazdu pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
4) wie Wiele, dz. nr 679/1, 679/2, 679/3  z terenów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne i drogê dojazdow¹,
5) wie Przytarnia, dz. nr 171(czêæ)  z terenów rolnych
pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
6) wie Miedzno, dz. nr 28/9, 28/10, 28/2, 28/4  z terenów rolnych pod budownictwo letniskowe,
7) wie Miedzno, dz. nr 24/1, 24/2, 24/3 z terenu rolnego
pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
8) wie Miedzno, dz. nr 33 (czêæ) z terenu rolnego pod
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
9) wie B¹k, dz. nr 135/1, 135/2, 136/1  z terenu rolnego
pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, a cz.
dz. nr 135/3 pod drogê dojazdow¹,
10) wie Borsk, dz. nr 46 (czêæ)  z terenu sezonowego
zespo³u urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego pod
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
11) wie Borsk, dz. nr 139/3, 139/5, 139/2, 139/13  z terenów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne.
§2
Ustalenia planu dla terenów w/w s¹ nastêpuj¹ce:

560
UCHWA£A Nr XLII/307/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karsin, fragmentów wsi:
Karsin, Wdzydze Tucholskie, Wiele, Przytarnia, Miedzno, B¹k, Borsk.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr
111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszarów:
1) wie Karsin, dz. nr 344  z terenów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodznne,
2) wie Karsin, dz. nr 842  z terenu us³ug mechanizacyjnych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1
1.
2.
3.
4.

WIE KARSIN
Nr DZIA£KI 344 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 0,25 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
KD  drogi dojazdowe
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys. planu
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 1000m²
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem zabudowy gara¿owej
d) powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o przy
proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0 m, lub
10.0 m
Poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu.
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7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
Dojazd przez istniej¹cy wjazd od ul. D³ugiej. Przy wydzieleniu dzia³ki jako odrêbnej w³asnoci, nale¿y zapewniæ s³u¿ebnoæ przejazdu. Parkowanie na terenie
w³asnej dzia³ki.
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni.
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

WIE KARSIN
Nr DZIA£KI 842 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 1400 m2
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN teren budownictwa mieszkaniowego
KD  drogi dojazdowe
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 1400 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem zabudowy gara¿owej
d) powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o przy
proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0 m, lub
10.0 m
Poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej
dzia³ki. KD  teren o szer. 2,0 m przewidziany do poszerzenia drogi gminnej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezod-
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p³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 3
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

WIE WDZYDZE TUCHOLSKIE
Nr DZIA£KI 179/6
POWIERZCHNIA ok. 3800m²
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN teren budownictwa mieszkaniowego
KD  drogi dojazdowe
ZK  zieleñ krajobrazowa
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: trzy
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa, z dopuszczeniem zabudowy gara¿owej. Architektura
nawi¹zuj¹ca do charakteru architektury regionalnej
d) powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o przy
proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0 m, lub
10.0 m
Poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej
dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: lokalne ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów ko-
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munalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo
wywozowe
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ka znajduje siê na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuje rozporz¹dzenie nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r., Dz. Urz.
Woj. Gd. nr 27/94, zmiana: Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. i rozporz¹dzenie nr 6/01
Wojewody pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2001 r.
r.Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64/2001, pod ochron¹ konserwatorsk¹ jest uk³ad ruralistyczny wsi Wdzydze
Tucholskie
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

WIE WIELE
Nr DZIA£KI 679/1, 679/2, 679/3
POWIERZCHNIA ok.1300m²
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
KD  drogi dojazdowe
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: trzy
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 1000m²
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem zabudowy gara¿owej
d) powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o przy
proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0m, lub
10.0m
Poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, drog¹ prywatn¹, wymagana s³u¿ebnoæ przejazdu do dzia³ek.
Parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami okrelonymi przez
w³aciwy zak³ad energetyczny
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo
wywozowe
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9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

WIE PRZYTARNIA
Nr DZIA£KI 171 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 3000 m2
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
KD  pas szer. 2,0 m poszerzenia drogi gminnej
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: trzy
b) powierzchnia dzia³ki: 1000m²
c) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem zabudowy gara¿owej
d) powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o
przy proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej
ni¿ 9.0m, lub 10.0m
Poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki. KD  teren o szer. 2,0m przewidziany do
poszerzenia drogi gminnej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
teren po³o¿ony jest w Otulinie WPK obowi¹zuje rozporz¹dzenie nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8
listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj. Gd. nr 27/94, zmiana:
Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
i rozporz¹dzenie nr 6/01 Wojewody Pomorskiego z
dnia 27 sierpnia 2001 r. r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64/
2001
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 7

11. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

WIE MIEDZNO
Nr DZIA£KI 28/9, 28/10, 28/2, 28/4
POWIERZCHNIA ok.0,71ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo letniskowe
SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL  teren budownictwa letniskowego
ZK  zieleñ krajobrazowa
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys. planu
b) powierzchnia dzia³ki: jak na rys planu, min. 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa letniskowa, parterowa
d) powierzchnia zabudowy: maks. 180 m2
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o
przy proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej
ni¿ 9.0 m, lub 10.0 m
Poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków  zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ki znajduj¹ siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuje rozporz¹dzenie nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj.
Gd. nr 27/94, zmiana: Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r. zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ
STAWKA PROCENTOWA
0%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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

7.
8.

9.
10.

11.

WIE MIEDZNO
Nr DZIA£KI 24/1, 24/2, 24/3
POWIERZCHNIA ok..0,87ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego,
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: zachowaã powierzchniæ min. 1500 m2
b) powierzchnia dzia³ki: min. 1500 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa, kontynuacja zabudowy wiejskiej, dopuszcza siê budowê
gara¿y, lub budynku gospodarczego.
d) powierzchnia zabudowy: maks. 180 m2
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o
przy proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej
ni¿ 9.0m, lub 10,0 m
Poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków  zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ki znajduj¹ siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuje rozporz¹dzenie nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj.
Gd. nr 27/94, zmiana: Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98 z
dnia 03. 09. 98 r.
STAWKA PROCENTOWA
0%

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 8
1.
2.
3.
4.

WIE MIEDZNO
Nr DZIA£KI 33 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 0,17ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: min. 1500 m2
c) rodzaj zabudowy: adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê zagrodow¹, dopuszcza siê budowê drugiego
domu mieszkalnego dla rodziny w³aciciela dzia³ki. Zabudowa parterowa, kontynuacja zabudowy
wiejskiej.
d) powierzchnia zabudowy: 10 na 8 m
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o
przy proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej
ni¿ 9.0 m, lub 10.0 m
Poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków  zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ki znajduj¹ siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuje rozporz¹dzenie nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj.
Gd. nr 27/94, zmiana: Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98 z
dnia 3 wrzenia 1998 r.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 9
1.
2.
3.
4.

WIE B¥K
Nr DZIA£KI 135/1 135/2, 136/1, 135/3 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 0.45ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
KD  droga dojazdowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: dwie
b) powierzchnia dzia³ki: jak na rys. planu
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym
d) powierzchnia zabudowy: maks. 150 m2

7.
8.

9.
10.

11.

Poz. 560

e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o
przy proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej
ni¿ 9.0 m, lub 10.0 m
Poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ki znajduj¹ siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu i Otulinie WPK, obowi¹zuje rozporz¹dzenie nr
5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.,
Dz. Urz. Woj. Gd. nr 27/94, zmiana: Dz. Urz. Woj. Gd.
nr 59/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. i rozporz¹dzenie
nr 6/01 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 sierpnia
2001 r. r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64/2001
STAWKA PROCENTOWA
0%

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 10
1.
2.
3.
4.

WIE BORSK
Nr DZIA£KI 46 (czêæ)
POWIERZCHNIA ok. 0,10.ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
A  istniej¹cy budynek do likwidacji
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ki: ok. 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, architektura nawi¹zuj¹ca do charakteru architektury regionalnej. Dopuszcza siê us³ugi wbudowane
d) powierzchnia zabudowy: maks. 180 m2, przy lokalizacji budynku, uwzglêdnic normatywn¹ odleg³oæ
od istniej¹cych linii energetycznych NN
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku

Poz. 560

7.
8.

9.
10.

11.
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zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o
przy proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej
ni¿ 9.0m, lub 10.0 m
Poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu
f) istniej¹cy budynek A do likwidacji
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z istniej¹cej drogi lokalnej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ki znajduj¹ siê na terenie WPK, obowi¹zuje rozporz¹dzenie nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8
listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj. Gd. nr 27/94, zmiana:
Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
i rozporz¹dzenie nr 6/01 Wojewody Pomorskiego z
dnia 27 sierpnia 2001 r. r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64/
2001
STAWKA PROCENTOWA
0%

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 11
1.
2.
3.
4.

WIE BORSK
Nr DZIA£KI 139/3, 139/5, 139/2, 139/13
POWIERZCHNIA ok. 0.50 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren budownictwa mieszkaniowego
ZK  zieleñ krajobrazowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys planu
b) powierzchnia dzia³ki: jak na rys. planu, zalecane powiækszenie do min. 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa charakterystyczna wiejska, prostok¹tna, parterowa d/powierzchnia zabudowy: maks. 150 m2
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o spadku
zbli¿onym do 45o przy proporcjach rzutu bry³y budynku jak 1 do 1,3/2,4, dach o spadku oko³o 22o przy
proporcjach jak 1 do 1.5/1.7. Wysokoæ budynku od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9.0 m, lub
10.0 m
Poziom posadowienia do 0,50 m od poziomu terenu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi lokalnej dz. nr 139/1, parkowanie na
terenie w³asnej dzia³ki.
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê: ujêcia indywidualne
b) cieki: odprowadzenie cieków   docelowo do
kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN, zgodnie z warunkami okrelonymi przez w³aciwy zak³ad energetyczny
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dzia³ki znajduj¹ siê na terenie WPK, obowi¹zuje rozporz¹dzenie nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8
listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj. Gd. nr 27/94, zmiana:
Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
i rozporz¹dzenie nr 6/01 Wojewody Pomorskiego z
dnia 27 sierpnia 2001 r. r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64/
2001
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
gminy Karsin (za³¹czniki graficzne nr 1  11).
§4
Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 0%.
§5
Niniejszy plany zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Karsin, Wdzydze tucholskie, Wiele, Przytarnia, Miedzno, B¹k, Borsk obejmuj¹cy obszar wymieniony w § 1 pkt 1, stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin, zatwierdzonego uchwa³¹ nr XV/79/
91 Rady Gminy w Karsinie z dnia 3 lipca 1991 r. (Dz.
Urz.Woj. Gd. Nr 15 poz. 120 z 1991 r. z pón. zm.), który to
plan traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszych planów (za³¹czniki graficzne nr 1-11).
§6
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Karsin,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 5 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon

561
UCHWA£A Nr LXIX/75/2002
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kosakowo.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm:) Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Kosakowo stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Kosakowo Nr XII/56/
96 z dnia 15 padziernika 1996 r. z pón. zm. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Kosakowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr LXIX/75/2002
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 10 padziernika 2002 r.
ROZDZIA£ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Gmina Kosakowo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób
maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie gminy.
2. Wspólnota samorz¹dowa realizuje swoje cele lokalne
poprzez udzia³ w referendum, poprzez wybran¹ przez
siebie Radê Gminy i Wójta Gminy.
§2
1. Gmina Kosakowo po³o¿ona jest w województwie pomorskim i obejmuje obszar 5013 ha.

2. Granice gminy okrela mapa w skali 1: 100 000 stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1* do Statutu.
3. Siedzib¹ w³adz gminy jest miejscowoæ Kosakowo.
4. Terytorium Gminy Kosakowo obejmuje 10 so³ectw: Kazimierz, Dêbogórze  Wybudowanie, Dêbogórze, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze,
Rewa i Suchy Dwór.
§3
1. Herbem gminy jest kotwica, w rodku której umieszczono ¿ó³ty k³os sk³adaj¹cy siê z 9 ziaren oznaczaj¹cych rolniczy charakter gminy.W/w kotwica umieszczona jest na tle dwóch stykaj¹cych siê pól o kolorze zielono  niebieskim. Wzór herbu okrela za³¹cznik Nr 2*
do Statutu.
2. Herb Gminy Kosakowo jest znakiem umieszczanym:
1) na budynkach bêd¹cych siedzib¹ Rady i Urzêdu Gminy,
2) w gabinecie Wójta, sali lubów, sali obrad Rady, bibliotece, szko³ach, masztach gminnych;
3) na drukach wysy³anych przez Przewodnicz¹cego
Rady, Wójta, Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego
w Kosakowie,
4) w biuletynie wydawanym przez Urz¹d Gminy,
5) na sztandarze Gminy Kosakowo ustanowionym odrêbn¹ uchwa³¹ Rady,
3. Inne u¿ycie herbu wymaga zgody Rady Gminy.
§4
1. Gmina posiada sztandar którego:
 awers stanowi god³o Rzeczypospolitej Polskiej (wizerunek or³a bia³ego w z³otej/¿ó³tej koronie na czerwonym tle)
 rewers na bia³ym tle na rodku znajduje siê herb gminy Kosakowo nad nim napis GMINA KOSAKOWO,
w naro¿nikach sztandaru znajduje siê ornament kwiatowy kaszubski który ³¹czy siê z p³atem sztandaru
otoczony zielon¹ obwódk¹;
 trzy szarfy zielono niebieskie s¹ spiête rozet¹ bia³o 
czerwon¹ i obramowane z³otymi (¿ó³tymi frêdzlami.
 frêdzle stanowi¹ce ozdobne obramowanie p³ata materii sztandaru s¹ koloru z³otego (¿ó³tego)
 drzewce pokryty gwodziami  blaszkami z wygrawerowanymi nazwiskami fundatorów jest zakoñczone wizerunkiem or³a osadzonym na puszce maj¹cej
kszta³t ³odzi rybackiej, której lewa burta ma napis
GMINA KOSAKOWO, a prawa burta zawiera napis 1998, w puszce znajduje siê akt erekcyjny.
2. Wzór sztandaru stanowi za³¹cznik nr 3* do statutu.
3. Prezentacja sztandaru mo¿e odbywaæ siê za wiedz¹
i zgod¹ Wójta lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
4. Poczet sztandarowy stanowi¹ przede wszystkim wyznaczeni radni Gminy Kosakowo lub pracownicy samorz¹dowi.
§5
1. Gmina wydaje biuletyn informuj¹cy spo³eczeñstwo
Gminy o pracach Rady, Wójta Gminy i wydawanych
przepisach gminnych.
2. Zasady wydawania biuletynu s¹ okrelane przez Radê
Gminy w odrêbnej uchwale.

*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.
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Poz. 561
ROZDZIA£ II
ZAKRES DZIA£ANIA, ZADANIA GMINY
ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI
§6

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pe³nego uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty.
§7
Zaspakajanie zbiorowych potrzeb gminy jako zadañ
w³asnych obejmuje 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 komunalnych, utrzymanie czystoci oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych;
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 urz¹dzeñ sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ;
13) cmentarzy gminnych;
14) porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa obywateli,
ochrony przeciwpo¿aroweji przeciwpowodziowej
15) utrzymanie gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej w tym zapewnienie kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspieranie i upowszechnianie idei samorz¹dowej;
18) promocja gminy;
19) wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi;
20) wspó³praca ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
§8
Zakres dzia³ania gminy okrelaj¹:
1) ustawy i akty prawne wydane w granicach upowa¿nieñ ustaw,
2) porozumienia zawarte z innymi gminami i organami
administracji rz¹dowej,
3) uchwa³y Rady podjête w ramach rozstrzygniêtych wyników referendum gminnego oraz inne uchwa³y podjête w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.
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nicznych w tym organizacji pozarz¹dowych na podstawie zawartych w nimi umów i porozumieñ;
4) jednostki pomocnicze, których zakres i zadania okrela Rada Gminy w odrêbnym statucie.
2. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych stanowi
za³¹cznik nr 4 do niniejszego statutu.
§ 10
1. Dla wykonania zadañ w³asnych przekraczaj¹cych mo¿liwoci realizacyjne gminy, mo¿e ona przystêpowaæ do
zwi¹zków gmin.
2. Wykonywanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych
mo¿liwoci gminy nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania
miêdzygminnego.
3. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu, województwa oraz zlecone prze
z administracjê rz¹dow¹ na podstawie porozumieñ z
tymi jednostkami.
ROZDZIA£ III
Rada Gminy
Postanowienia ogólne
§ 11
1. Organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie jest
Rada, do której nale¿y rozstrzyganie we wszystkich
sprawach publicznych przewidzianych ustaw¹ do jej
kompetencji.
2. Zasady i tryb wyboru cz³onków Rady okrela ustawa.
3. Ustawowy sk³ad Rady Gminy w Kosakowie wynosi 15
radnych.
§ 12
1. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada na pierwszej sesji po wyborze Rady
nowej kadencji w g³osowaniu tajnym.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady porzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju.
3. Zwo³anie pierwszej sesji obejmuje:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem radnemu obecnemu na sesji;
5) wybór Przewodnicz¹cego Rady.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3, powinien obejmowaæ sprawozdanie o stanie finansowym
Gminy.
§ 13
1. Rada Gminy dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta Gminy wykonuj¹cego jej uchwa³y.
2. Wójt Gminy i Komisje Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady
Gminy, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.

§9

§ 14

1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:
1) dzia³alnoæ swych organów;
2) utworzone gminne jednostki organizacyjne;
3) dzia³alnoæ innych podmiotów  krajowych i zagra-

1. Obs³ugê zwi¹zan¹ z prac¹ Rady Gminy i jej organów
sprawuje pracownik Urzêdu Gminy wyznaczony prze
z Wójta po otrzymaniu rekomendacji Przewodnicz¹cego Rady.
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2. Zakres zadañ pracownika w czêci dotycz¹cej obs³ugi
Rady wynika z Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu
Gminy Kosakowo.
3. Zadania dotycz¹ce obs³ugi Rady nie okrelone w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy Kosakowo
s¹ pisemnie wyznaczane pracownikowi wy³¹cznie przez
Przewodnicz¹cego Rady w uzgodnieniu z Wójtem.
4. Prawo wydawania poleceñ pracownikowi w ramach
jego zadañ, o jakich mowa w pkt 2 i 3 oraz prawo kontroli nad terminem i sposobem wykonania tych poleceñ przys³uguj¹ wy³¹cznie Przewodnicz¹cemu Rady lub
Wiceprzewodnicz¹cemu Rady za zgod¹ Przewodnicz¹cego Rady.
5. Podczas nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady uprawnienia okrelone w pkt
4 przys³uguj¹ wy³¹cznie Wójtowi.
6. Wójt mo¿e pisemnie wyznaczyæ pracownikowi obs³ugi Rady inne zadania, nie dotycz¹ce obs³ugi Rady, o ile
Przewodnicz¹cy Rady wyrazi na to zgodê.
7. Prawo wydawania poleceñ pracownikowi w ramach
jego zadañ wyznaczonych w trybie i na zasadach pkt 6
oraz prawo kontroli nad terminem i sposobem wykonania tych poleceñ przys³uguj¹ wy³¹cznie Wójtowi.
8. Kompetencje w zakresie ustalania wynagrodzenia pracownikowi, stosowania wobec niego nagród i kar oraz
rozwi¹zywania z nim stosunku pracy przys³uguj¹ wy³¹cznie Wójtowi jako zwierzchnikowi s³u¿bowemu pracownika wg zasad okrelonych w ust. 1.
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 15
1. Przewodnicz¹cy zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w Statucie jest upowa¿niony do reprezentowania Rady na zewn¹trz.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e upowa¿niæ innego radnego do
reprezentowania Rady na zewn¹trz.
§ 16
1. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê i Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie jego nieobecnoci lub nieobsadzenia stanowiska.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace Komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1,
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 18
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje porz¹dkiem obrad i czuwa nad zachowaniem
powagi obrad,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) reprezentuje Radê na zewn¹trz,

8) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu,
9) koordynuje prace Komisji Rady,
10) przyjmuje skargi mieszkañców na dzia³anie Wójta
Gminy,
11) deleguje radnego na wyjazd s³u¿bowy maj¹cy bezporedni zwi¹zek z wykonywaniem mandatu.
§ 19
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada dokona wyboru na
wakuj¹ce stanowisko na sesji na której nast¹pi³o odwo³anie lub stwierdzono wyganiêcie mandatu.
Radni
§ 20
Radni maj¹ prawo inicjatywy uchwa³odawczej, o ile
ustawa nie stanowi inaczej, udzia³u w g³osowaniu na sesjach Rady oraz wystêpowania z interpelacjami i zapytaniami.
§ 21
1. Radny jest obowi¹zany braæ czynny udzia³ w pracach
Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany.
2. Radny utrzymuje sta³¹ wiê z wyborcami, przyjmuje
ich postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.
3. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy i nie jest zwi¹zany instrukcjami wyborców.
§ 22
1. Radny ma prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady
sesji Rady Gminy lub posiedzeñ i innych prac komisji
spraw, które uwa¿a za spo³ecznie pilne i uzasadnione.
2. Radny ma prawo podejmowaæ interwencje, których
wnioski te dotycz¹.
3. Radny ma prawo kierowaæ do Wójta Gminy interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorz¹dowej.
4. Radny przy pe³nieniu swoich obowi¹zków ma prawo
wgl¹du do dokumentów znajduj¹cych siê w Biurze
Rady Gminy z wy³¹czeniem dokumentacji Komisji Rewizyjnej.
5. Prawo wgl¹du do dokumentów znajduj¹cych siê w
Urzêdzie Gminy i jednostkach organizacyjnych ograniczone jest przepisami prawa: ustaw¹ o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, ustaw¹ o zamówieniach publicznych, ustaw¹ o ochronie obrotu gospodarczego, kodeksem handlowym w zakresie tajemnicy handlowej, kodeksem cywilnym w zakresie ochrony dóbr osobistych, kodeksem postêpowania administracyjnego i innymi aktami prawnymi.
6. Wójt udostêpnia dokumenty, o jakich mowa w ust. 5
radnemu, Komisjom Rady po przed³o¿eniu przez nich
pisemnego wniosku, w którym konkretnie sprecyzowane zostanie, jakiej informacji chce zainteresowany.
§ 23
Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
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§ 24

Radni mog¹ stosownie do potrzeb przyjmowaæ obywateli gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach dotycz¹cych gminy i jej mieszkañców.
§ 25
1. W przypadku wniosku zak³adu pracy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 26
Podstaw¹ do udzielenia radnemu przez pracodawcê
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie
art. 25 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie terytorialnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu i charakteru zajêæ, podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy Rady wystawia radnemu dokument,
w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Wójt udziela radnym pomocy w realizowaniu ich
uprawnieñ i pomaga w wykonywaniu ich obowi¹zków.
3. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio na sesji Rady
Gminy we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funkcji radnego.
§ 28
Na zasadzie ustalonej przez Radê Gminy radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
Sesje Rady Gminy
§ 29
1. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³
wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz innych
ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydanych
w wykonaniu i na podstawie ustaw.
2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach
zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych
i kontrolnych w formie uchwa³.
3. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy dzia³ania.
4. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Regulaminie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
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nej do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje umieszczone w planach
pracy Rady Gminy.
3. Sesjami zwyczajnymi mog¹ byæ tak¿e sesje nieprzewidziane w planie pracy, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie
przewidzianym w § 33 niniejszego Statutu.
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e odbywaæ sesje nadzwyczajne zwo³ane bez wzglêdu na plan pracy Rady na wniosek Wójta Gminy lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê Rady w ci¹gu siedmiu dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawieraæ porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³ oraz byæ poparty uzasadnieniem przemawiaj¹cym za potrzeb¹ i celowoci¹ zwo³ania sesji w trybie pilnym.
§ 32
1. W okresie 3 miesiêcy od rozpoczêcia kadencji, Rada
Gminy na wniosek Przewodnicz¹cego Rady okrela
g³ówne kierunki pracy i sposoby realizacji zadañ Rady.
2. Na ostatniej sesji w roku, Rada Gminy na wniosek Przewodnicz¹cego ustala ramowy plan pracy i sposoby
jego realizacji w nastêpnym roku.
3. Rada Gminy w ka¿dym czasie mo¿e dokonaæ zmian
i uzupe³nieñ planów pracy wskazanych w ustêpie 1 i 2.
Przygotowanie sesji
§ 33
1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady
Gminy, proponuj¹c porz¹dek obrad, dzieñ i godzinê
rozpoczêcia sesji.
2. O terminie i miejscu obrad Rady Gminy powiadamia
siê jej cz³onków najpóniej na 7 dni przed terminem
obrad w skuteczny sposób, przy czym zawiadomienie
wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej
uchwaleniu bud¿etu oraz zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy przesy³a siê radnym
najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
3. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ porz¹dek obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³.
4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w
ust. 2, Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego na pocz¹tku obrad przed przyst¹pieniem do
uchwalenia porz¹dku obrad.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy powinno byæ podane do publicznej
wiadomoci w sposób przyjêty zwyczajowo, co najmniej na 3 dni przed sesj¹.
§ 34
Wójt Gminy obowi¹zany jest udzieliæ Radzie Gminy
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
Obrady

§ 30

§ 35

1. Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne w iloci potrzeb-

1. Sesje Rady Gminy s¹ jawne, co oznacza, ¿e podczas
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obrad na sali mo¿e byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
2. Utrwalanie i transmitowanie przebiegu obrad przy pomocy urz¹dzeñ audiowizualnych mo¿e odbyæ siê wy³¹cznie za zgod¹ Rady.
§ 36
1. Sesja nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 8 godzin.
2. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu.
Jednak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego obrad, b¹d
radnego, Rada Gminy mo¿e postanowiæ o przerwaniu
sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym
terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji. W takim wypadku drugie posiedzenie równie¿ nie powinno trwaæ d³u¿ej jak 8 godzin.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na:
1) niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia,
2) potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów,
3) up³ywu 8 godzin trwania sesji,
4) inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie Gminy w³aciwe obradowanie lub rozstrzygniêcie spraw.
4. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach jednej sesji ustala Przewodnicz¹cy obrad i zawiadamia radnych obecnych ustnie na posiedzeniu. Radnych nieobecnych powiadamia siê telefonicznie.
§ 37
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia Przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli
nie mo¿na zwo³aæ quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym ¿e uchwa³y podjête do
tego momentu zachowuj¹ swoj¹ moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych,
którzy opucili obrady, odnotowuje siê w protokóle,
zaznaczaj¹c przy tym, którzy z radnych usprawiedliwili
powód opuszczenia obrad, a którzy radni opucili obrady bez uspawiedliwienia.
§ 38
Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 39
1. Sesje otwiera i prowadzi Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
2. Przewodnicz¹cy obrad i protokólant zajmuj¹ miejsce
przy stole prezydialnym.
3. W lokalu nale¿y zapewniæ osobne miejsce dla cz³onków Rady, a tak¿e osobne miejsce dla publicznoci.
§ 40
Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego formu³y: otwieram sesjê Rady Gminy w
Kosakowie.
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza prawomocnoæ obrad, a w przypadku braku quorum wyznacza
nowy termin tej samej sesji.
§ 41
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad.

2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny lubWójt.
3. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
4. Po wykonaniu czynnoci wskazanych w ust. 1  2 Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie przedstawiony przez siebie projekt porz¹dku obrad oraz wnioski, o jakich mowa w ust. 2.
5. Rada Gminy bezporednio po uchwaleniu porz¹dku
Sesji mo¿e na wniosek Przewodnicz¹cego obrad lub
radnych ograniczyæ iloæ wyst¹pieñ i ustaliæ maksymalny czas ich trwania.
§ 42
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protokó³u z obrad poprzedniej sesji;
2) sprawozdanie Wójta ze swojej dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym;
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub
zajêcie stanowiska;
4) informacjê z prac Rady i Komisji Rady;
5) interpelacje, zapytania, wolne wnioski i odpowiedzi;
§ 43
Protokó³ z obrad poprzedniej sesji winien byæ udostêpniony radnym do wgl¹du przed terminem obrad i nie musi
byæ odczytywany w toku sesji.
§ 44
1. Sprawozdanie z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym sk³ada Wójt, przy czym w kwestiach dotycz¹cych
sprawozdania mo¿e sk³adaæ wyjanienia osoba wyznaczona przez Wójta.
2. Przewodnicz¹cy Rady sk³ada krótk¹ informacjê o dzia³aniach podejmowanych w imieniu Rady od czasu
ostatniej sesji.
3. Sprawozdania Komisji Rady sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy,
Wiceprzewodnicz¹cy Komisji lub sprawozdawca wyznaczony przez Komisje.
§ 45
1. Interpelacje s¹ kierowane do Wójta Gminy.
2. Interpelacje sk³ada siê w istotnych sprawach wspólnoty samorz¹dowej, przy czym powinny one byæ sformu³owane jasno i zwiêle, zawieraæ przedstawienie stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
3. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, który niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego
Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
6. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 46
1. Zapytania kieruje siê do Wójta Gminy.
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2. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji
o konkretnym stanie faktycznym.
3. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady. Jeli
odpowied wymaga formy pisemnej obowi¹zuje termin 14 dni  § 45 ust. 5  6 stosuje siê odpowiednio.
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 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod dyskusjê po dopuszczeniu dwóch g³osów za i dwóch
g³osów przeciwko wnioskowi, po czym rozstrzyga
siê sprawê w g³osowaniu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

§ 47

§ 51

1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug uchwalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów, w uzasadnionych wypadkach Przewodnicz¹cy mo¿e dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych wypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie bêd¹cej radnym.

1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicz¹cy zamyka dyskusjê. W razie potrzeby Przewodnicz¹cy zarz¹dza przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub
Wójtowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie
debaty wniosków lub przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy rozpoczyna
procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ radnemu g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku
g³osowania.

§ 48

1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam..sesjê
Rady Gminy w Kosakowie .
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Radny mo¿e w jednej kwestii zabraæ g³os tylko dwukrotnie. W uzasadnionych wypadkach mo¿e dodatkowo zaj¹æ g³os po uzyskaniu zgody Przewodnicz¹cego.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnoci w uzasadnionych wypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.
4. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i publicznoci.
6. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 49
Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy przyjmuje do
protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.
§ 50
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci
dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
 zarz¹dzenia przerwy,

§ 52

§ 53
1. Po og³oszeniu zamkniêcia sesji przez Przewodnicz¹cego, Rada jest zwi¹zana uchwa³ami podjêtymi na tej
sesji.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
Protokó³ sesji
§ 54
1. Z ka¿dej sesji Rady Gminy sporz¹dza siê protokó³.
2. Przebieg sesji jest rejestrowany, nagranie s³u¿y jako
materia³ pomocniczy w sporz¹dzeniu protokó³u z sesji
i podlega zabezpieczeniu w Biurze Rady Gminy jako
materia³ dowodowy do czasu przyjêcia protokó³u.
3. W terminie 7 dni od dnia zakoñczenia sesji uchwa³y
i wnioski przekazuje siê Wójtowi Gminy.
§ 55
1. Protokó³ z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlaæ przebieg sesji.
2. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad
i protokólanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady,
d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) uchwalony porz¹dek obrad,
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f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw wstrzymujê siê,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego od treci uchwa³y,
i) podpis przewodnicz¹cego i protokolanta na ka¿dej
stronie protoko³u.
3. Protokó³ numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji.
4. Do protokó³u sesji do³¹cza siê:
a) listê obecnoci radnych oraz odrêbn¹ listê goci,
b) pisemne usprawiedliwienia radnych nieobecnych,
c) tekst przyjêtych przez Radê uchwa³,
d) z³o¿one na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych,
e) owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
f) wnioski z sesji.
§ 56
1. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w
Biurze Rady Gminy.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy tych sesji, które odby³y siê przy drzwiach zamkniêtych.
§ 57
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Rada
po wys³uchaniu protokólanta i przes³uchaniu nagrania
z przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie bêdzie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e z³o¿yæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
Uchwa³y
§ 58
Sprawy rozpatrywane na sesjach, Rada Gminy rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y z zastrze¿eniem § 29 ust. 3.
§ 59
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada Wójt Gminy, Komisje Rady, Kluby Radnych i ka¿dy radny.
2. W przygotowaniu projektów uchwa³ niezbêdn¹ pomoc
zapewniaj¹ wskazani przez Wójta pracownicy Urzêdu.
3. Projekt uchwa³y musi byæ zaopiniowany co do zgodnoci uchwa³y z prawem przez radcê prawnego Urzêdu.
§ 60
Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, które w sposób jasny i wyczerpuj¹cy
przedstawia stan faktyczny w sprawie stanowi¹cej przedmiot objêty uregulowaniem. Nale¿y przytoczyæ argumenty
przemawiaj¹ce za potrzeb¹ i celowoci¹ wydania danej
uchwa³y i informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.

§ 61
1. Uchwa³y Rady Gminy powinny byæ zredagowane w
sposób czytelny, odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ treæ
przy u¿yciu wyra¿eñ w ich podstawowym znaczeniu.
2. Uchwa³a powinna zawieraæ przede wszystkim:
a) datê i tytu³,
b) podstawê prawn¹,
c) dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ,
d) okrelenie organu, któremu powierza siê jej wykonanie,
e) termin wejcia w ¿ycie i ewentualnie czas jej obowi¹zywania.
§ 62
1. Uchwa³y Rady Gminy podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego Rady, prowadz¹cego obrady.
§ 63
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyfr¹ rzymsk¹), kolejny numer uchwa³y (cyfr¹ arabsk¹) i rok
podjêcia uchwa³y.
§ 64
1. Orygina³y uchwa³ Rady Gminy ewidencjonuje siê w
rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protokó³ami sesji.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
3. Uchwa³y Rady maj¹ce charakter prawa miejscowego
og³asza siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, na tablicach og³oszeñ i w Biuletynie Informacyjnym.
Tryb g³osowania
§ 65
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy, przelicza oddane g³osy za, przeciw ,
wstrzymuj¹ce siê, sumuj¹c je i porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji, a nastêpnie nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokóle sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
bezzw³ocznie.
§ 66
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustawowo.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wybranym sporód siebie Przewodnicz¹cym Komisji.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania, objania sposób g³osowania i przeprowadza je.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
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6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protokó³u obrad sesji.
§ 67
1. Przewodnicz¹cy Rady przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest
najdalej id¹cy rozstrzygany jest przez Przewodnicz¹cego.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ
i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów
i zarz¹dza wybory.
4. Nieobecny kandydat mo¿e uprzednio z³o¿yæ zgodê na
pimie.
§ 68
1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego
wniosku, Rada g³osuje w pierwszej kolejnoci nad
wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym¿e mo¿na w pierwszej kolejnoci poddaæ pod g³osowanie te poprawki, których
przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹czne nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
5. W ostatniej kolejnoci zarz¹dza siê g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm. wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy mo¿e odroczyæ g³osowanie, o jakim
mowa w ust. 5, na czas potrzebny do stwierdzenia,
czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami
uchwa³y.
§ 69
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu
mo¿liwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na
któr¹ oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów
oddanych na pozosta³ych.
§ 70
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
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2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem przewy¿szaj¹c¹ po³owê
ustawowego sk³adu Rady.
§ 71
Rada mo¿e zaakceptowaæ tryb g³osowania imiennego
po zg³oszeniu wniosku przez radnego.
Komisje Rady
§ 72
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ Rada powo³uje ze swego grona sta³e i dorane komisje okrelaj¹c ich sk³ad osobowy i zakres dzia³ania w uchwale
o ich powo³aniu.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie Gminy.
3. Komisje Rady Gminy podejmuj¹ i realizuj¹ wszystkie
przedsiêwziêcia objête w³aciwoci¹ Rady, które s³u¿¹
wykonywaniu jej zadañ.
4. W sk³ad komisji wchodz¹ radni.
5. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu komisji.
6. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami, mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji, sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 73
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e zaleciæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
3. Szczegó³owe zasady dzia³ania w tym odbywania posiedzeñ, obradowania, powo³ywania podkomisji i zespo³ów, komisje ustalaj¹ w miarê potrzeb we w³asnym
zakresie, dzia³aj¹c w porozumieniu z Przewodnicz¹cym
Rady Gminy.
§ 74
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Za zgod¹ Przewodnicz¹cego Rady Komisje Rady mog¹
podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami
innych Rad Gmin, a nadto z innymi podmiotami, jeli
jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Przewodnicz¹cy Rady Gminy w ka¿dym czasie mog¿e
zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania z dzia³ania.
§ 75
1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
jego zastêpca.
2. Przewodnicz¹cego Komisji wybiera Rada w g³osowaniu jawnym.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego wybiera Komisja ze swego grona w g³osowaniu jawnym.
4. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym tylko jednej komisji sta³ej.
§ 76
Przewodnicz¹cy komisji sta³ych i doranych przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
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§ 77

1. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii
i wniosków przedk³adanych Radzie Gminy do uchwalenia.
2. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji.
3. Komisja, do której zosta³ skierowany projekt uchwa³y,
przedstawia Radzie opiniê dotycz¹c¹ w/w projektu.
W opinii komisja wnioskuje o:
a) przyjêcie projektu z okrelonymi poprawkami;
b) przyjêcie projektu bez poprawek;
c) odrzucenie projektu.
Odrzucenie projektu nale¿y uzasadniæ. W przypadku
gdy opinia komisji nie jest jednomylna, mniejszoæ
(min. 30% sk³adu komisji) ma prawo przedstawiæ Radzie opiniê mniejszociow¹. Opinia Komisji powinna
zawieraæ uzasadnienie dotycz¹ce celowoci podjêcia
uchwa³y i przewidywane skutki spo³eczno  ekonomiczne.
Komisja Rewizyjna
§ 78
1. Rada Gminy powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ w celu kontrolowania dzia³alnoci Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów.
3. Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy ani Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 79
1. Komisja jest organem kontrolnym Rady Gminy w zakresie prawid³owoci gospodarki prowadzonej przez
Wójta Gminy i podporz¹dkowane mu jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze.
2. 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.
3. Komisja Rewizyjna zajmuje siê równie¿ wykrywaniem
nieprawid³owoci w wykonywaniu zadañ Gminy, niegospodarnoci i marnotrawstwa mienia Gminy lub innych nadu¿yæ. W tym zakresie d¹¿y do ustalenia przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawid³owoci oraz
osób za nie odpowiedzialnych.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez Radê Gminy w zakresie kontroli. Uprawnienie to
nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych Komisji, powo³ywanych przez Radê Gminy.
5. Komisja mo¿e równie¿ wyra¿aæ opinie i rozpatrywaæ
inne sprawy przekazane jej przez Radê Gminy oraz sprawy nale¿¹ce do Komisji z mocy prawa.
§ 80
Realizuj¹c zadania okrelone w § 79 Komisja analizuje
i kontroluje wykonanie uchwa³ Rady Gminy, zgodnoæ
pracy Wójta z normami prawa, Statutem Gminy i Regulaminem Organizacyjnym Urzêdu
§ 81
Komisja przygotowuje wnioski w zakresie:

Poz. 561
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1) zg³oszonych wniosków o przeprowadzenie referendum,
2) wyników kontroli pracy Wójta przeprowadzonych przez
specjalistyczne organy kontroli,
3) sposobu za³atwiania przyjêtych przez Radê lub Wójta
wniosków radnych,
4) skarg i wniosków mieszkañców na dzia³alnoæ jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych.
§ 82
Komisja podejmuje czynnoci kontrolne:
a) na zlecenie Rady Gminy,
b) w nastêpstwie realizacji przyjêtego planu pracy,
c) z w³asnej inicjatywy w przypadkach nie cierpi¹cych
zw³oki przy czym czynnoci Komisji w tym przypadku
wymagaj¹ akceptacji Rady Gminy na najbli¿szej sesji,
a w razie braku akceptacji uwa¿a siê je za nieby³e.
§ 83
1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy, za zespo³ami kontrolnymi wy³onionymi z grona Komisji  cz³onek wyznaczony przez Przewodnicz¹cego.
2. Komisja pracuje na posiedzeniach, w pe³nym sk³adzie
lub w zespo³ach na podstawie upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 3.
3. Do przeprowadzenia kontroli uprawniony jest zespó³
z³o¿ony przynajmniej z dwóch cz³onków Komisji, na
podstawie upowa¿nienia Komisji lub jej Przewodnicz¹cego.
4. Komisja mo¿e wzywaæ na swoje posiedzenie Wójta oraz
za porednictwem Wójta kierowników podleg³ych Wójtowi jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych a tak¿e inne osoby, których obecnoæ ze wzglêdu na okolicznoci rozpatrywanej sprawy uzna za stosown¹.
§ 84
W zwi¹zku z wykonywan¹ czynnoci¹ kontroln¹ Komisja ma prawo:
a) wstêpu do pomieszczeñ kontrolowanej jednostki,
b) wgl¹du do ksi¹g, rejestrów, planów, sprawozdañ
oraz innych akt i dokumentów znajduj¹cych siê w
jednostce kontrolowanej i zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹,
c) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
d) ¿¹dania od wszystkich w³aciwych w sprawie podmiotów z³o¿enia wyjanieñ i informacji,
e) zg³osiæ wniosek o powo³anie bieg³ych do uczestnictwa w pracach kontrolnych, przy czym Wójt jest zobowi¹zany podpisaæ umowê z bieg³ym po zatwierdzeniu przez Radê wniosku komisji.
§ 85
1. Pracownicy kontrolowanej jednostki obowi¹zani s¹
udzielaæ cz³onkom Komisji lub zespo³owi kontrolnemu
ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
2. Do pomocy w czynnociach kontrolnych, Wójt Gminy
wyznacza na wniosek Komisji pracownika Urzêdu.
3. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe, zapewnia kierownik kontrolowanej jednostki.
4. Dzia³alnoæ Komisji lub zespo³u kontrolnego nie mo¿e
naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej
porz¹dku pracy.
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5. Wójt udziela merytorycznej odpowiedzi na pisma Komisji najpóniej w ci¹gu 14 dni, za w przypadku interwencji w ci¹gu 7 dni od daty otrzymania pisma Komisji lub daty podjêcia interwencji.
§ 86
Kontroluj¹cych obowi¹zuj¹ przepisy o postêpowaniu
z informacjami stanowi¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w danej jednostce.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
10. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady poprzez swoich przedstawicieli.
11. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów, Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w
zakresie niezbêdnych do ich funkcjonowania.

§ 87

Absolutorium

1. Z czynnoci kontrolnych komisja lub zespó³ kontrolny
sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ osoby przeprowadzaj¹ce kontrolê oraz kierownik jednostki konrolowanej. Kierownik jednostki ma prawo ustosunkowania siê do wyników kontroli w terminie 3 dni.
2. Komisja przedk³ada Przewodnicz¹cemu Rady Gminy
wyst¹pienie pokontrolne kierowane do Rady Gminy zawieraj¹ce uwagi i wnioski w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci i wyci¹gniêcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za
powstanie tych nieprawid³owoci.
3. Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest w terminie 14 dni od otrzymania wyst¹pienia zawiadomiæ
Komisjê o sposobie wykorzystania uwag i wykonania
wniosków. W razie braku mo¿liwoci wykonania wniosków Przewodnicz¹cy Rady powinien podaæ uzasadnienie przyczyny ich niewykonania i propozycje co do
sposobu i terminów usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci, a nadto powinien rozwa¿yæ potrzebê zwo³ania sesji powiêconej sprawom objêtych wyst¹pieniem pokontrolnym.

§ 91

§ 88

1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Wójt przedk³ada
Radzie Gminy do zaopiniowania najpóniej do dnia 15
marca roku nastêpuj¹cego po roku bud¿etowym, którego dotyczy sprawozdanie oraz przesy³a do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku najpóniej do
dnia 31 marca.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu do dnia
10 kwietnia roku po up³ywie roku bud¿etowego, którego dotyczy sprawozdanie i wystêpuje do Rady z
wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie Wójtowi absolutorium z tego tytu³u.
3. Przed wyst¹pieniem z wnioskiem o jakim mowa w ust.
2, Komisja Rewizyjna wystêpuje do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdañsku o zaopiniowanie tego
wniosku.
4. Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie absolutorium dla
Wójta bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady do dnia 31 kwietnia roku nastêpuj¹cego
po roku bud¿etowym, którego dotyczy sprawozdanie,
po wys³uchaniu opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku.

Komisja przedk³ada Radzie Gminy sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radê oraz innych czynnoci.

Wspólne sesje z radnymi innych samorz¹dów

§ 89

1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi radami
gmin, powiatu i województwa w szczególnoci dla rozpatrzenia ich wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy Rad zainteresowanych jednostek samorz¹dowych.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych rad.
§ 93

W razie ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ, Komisja przekazuje sprawê organom nadzoru lub cigania za
porednictwem Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Kluby radnych
§ 90
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. W sk³ad klubu powinno wchodziæ co najmniej 5 radnych.
3. Klub radnych tworzy siê na podstawie pisemnego zg³oszenia zawieraj¹cego regulamin klubu z³o¿onego prze
z zainteresowanych radnych Przewodnicz¹cemu Rady,
który na najbli¿szej sesji informuje o fakcie utworzenia
siê klubu przez odczytanie otrzymanego zg³oszenia.
4. Klub ma uprawnienia opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady oraz prawo do inicjatywy
uchwa³odawczej.
5. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
6. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
7. Pracê klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
8. Kluby dzia³aj¹ przez okres kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
9. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na

§ 92

1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w
niej co najmniej po³owa radnych z ka¿dej Rady.
2. W drodze g³osowania wybiera siê Przewodnicz¹cego
wspólnej sesji.
3. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie Rady,
bior¹ce udzia³ we wspólnej sesji, chyba ¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
4. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad, a je¿eli to nie nast¹pi stosuje siê
odpowiednio przepisy regulaminów Rad, które bior¹
udzia³ we wspólnej sesji.
ROZDZIA£ IV
ORGANY WYKONAWCZE I ZARZ¥DZAJ¥CE GMINY
§ 94
1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów Wójta okrela odrêbna ustawa.
§ 95
Wójt wykonuje uchwa³y Rady i realizuje zadania Gminy okrelone w ustawach, porozumieniach zawartych z
organami administracji rz¹dowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
§ 96
Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 97
Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) sk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alnoci,
2) przedk³adanie Radzie przygotowanych projektów
uchwa³ oraz okrelanie sposobu ich wykonania;
3) gospodarowanie mieniem komunalnym;
4) wykonywanie bud¿etu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
6) przyjmowanie uwag i wniosków dotycz¹cych dzia³alnoci Urzêdu,
7) reprezentowanie gminy w postêpowaniach s¹dowych,
administracyjnych, o ile przepisy prawa lub uchwa³y
Rady nie stanowi¹ inaczej,
8) udzielanie jednoosobowych upowa¿nieñ pe³nomocnikom procesowym.
§ 98
Okrelenie przez Wójta sposobu wykonywania uchwa³y
Rady obejmuje w szczególnoci:
1) ustalenie terminu wykonania uchwa³y,
2) okrelenie rodków niezbêdnych do wykonania
uchwa³y,
3) wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za
realizacjê uchwa³y.
§ 99
Wójt raz na kwarta³ sk³ada Radzie sprawozdanie z wykonania podjêtych przez Radê uchwa³.
§ 100
Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje lub odwo³uje swojego zastêpcê.
§ 101
Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
§ 102
W Urzêdzie prowadzony jest rejestr wydanych przez
Wójta zarz¹dzeñ.
ROZDZIA£ IV
SO£ECTWA
§ 103
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale so³ectwa, a tak¿e
zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y z
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia so³ectwa jest Rada Gminy lub co najmniej

100 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, którzy zamieszkuj¹ obszar dotycz¹cy takiej inicjatywy oraz
przed³o¿¹ w Urzêdzie Gminy stosowny wniosek;
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi byæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami Gminy;
3) projekt granic so³ectwa sporz¹dza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia takiego so³ectwa;
4) przebieg granic so³ectwa powinien uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne.
§ 104
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji spo³ecznych
na terenie Gminy Kosakowo okrela odrêbna uchwa³a
Rady Gminy.
§ 105
Uchwa³y, o jakich mowa w § 61 ust. 1, powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 106
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie
wiejskie. Cz³onkami zebrania wiejskiego s¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa uprawnieni do udzia³u w g³osowaniu do Rady Gminy, na obszarze której jest so³ectwo.
2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest so³tys wspomagany przez radê so³eck¹.
3. Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectw, w tym tryb i zasady wyboru so³tysów i rad so³eckich oraz sposobu
zwo³ywania i obradowania zebrañ wiejskich okrela
Rada w odrêbnych statutach so³ectw.
§ 107
1. O przekazaniu sk³adników mienia komunalnego gminy so³ectwom rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y.
2. Rada w statucie so³ectwa okrela zasady korzystania
przez to so³ectwo z mienia komunalnego
i rozporz¹dzania dochodami z tego tytu³u oraz zakres
czynnoci dokonywanych samodzielnie przez organy
so³ectwa wzglêdem oddanego mu mienia.
§ 108
1. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy, na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego uchwalonego przez Radê (za³¹cznik
do uchwa³y bud¿etowej).
2. So³ectwa gospodaruj¹ rodkami wydzielonymi do ich
dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê statutowych zadañ.
3. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectw prowadzi
Urz¹d Gminy.
§ 109
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy.
2. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy
nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa okrela statut so³ectwa.
§ 110
1. Reprezentantami so³ectwa wobec w³adz gminnych s¹
so³tysi, którzy:
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a) uczestnicz¹ w sesjach Rady Gminy bez prawa g³osowania,
b) otrzymuj¹ zawiadomienia i materia³y dotycz¹ce obrad na warunkach przys³uguj¹cych radnym zgodnie
z Regulaminem Rady,
c) bior¹ udzia³ w sesjach z prawem g³osu doradczego
(tzn., ¿e so³tysowi prosz¹cemu o g³os w sprawach
so³ectwa nie mo¿na odmówiæ wypowiedzi).
2. Rada ustala zasady na jakich so³tysom przys³uguje dieta
i zwrot kosztów podró¿y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

j¹ przepisy kodeksu pracy i regulamin pracy pracowników Urzêdu Gminy Kosakowo.
§ 114
Ma³¿onkowie oraz osoby pozostaj¹ce ze sob¹ w stosunku pokrewieñstwa do drugiego stopnia w³¹cznie lub
powinowactwa pierwszego stopnia nie mog¹ byæ zatrudnione w Urzêdzie Gminy lub jednostkach organizacyjnych,
je¿eli powstawa³by miêdzy tymi osobami stosunek bezporedniej podleg³oci s³u¿bowej.

ROZDZIA£ VI
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI

ROZDZIA£ VII. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

§ 111

1. Akty prawa miejscowego mog¹ mieæ charakter przepisów:
 maj¹tkowych
 porz¹dkowych,
 ustrojowo  organizacyjnych.

1. Pracownikami samorz¹dowymi s¹ osoby zatrudnione
w Urzêdzie Gminy w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru  wójt;
2) powo³ania  Zastêpca Wójta, Sekretarz, Skarbnik
oraz Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego;
3) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
2. Organem uprawnionym do nawi¹zania stosunku pracy z Wójtem jest Rada Gminy, która w drodze uchwa³y
okrela jego wynagrodzenie. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Wójta jest Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
3. Organem uprawnionym do nawi¹zania stosunku pracy z Z-c¹ Wójta jest Wójt jako zwierzchnik s³u¿bowy,
który okrela jego wynagrodzenie.
4. Sekretarz, Skarbnik i Kierownik USC s¹ powo³ywani
i odwo³ywani przez Radê Gminy na wniosek Wójta Gminy.
5. Wójt dokonuje pozosta³ych czynnoci prawnych w zakresie stosunku pracy Sekretarza, Skarbnika i Kierownika USC oraz ustala warunki wynagrodzenia.
6. Kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych s¹ zatrudniani i zwalniani na podstawie zarz¹dzenia Wójta Gminy.
7. Umowê o pracê z kierownikami i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych podpisuje Wójt.
8. Umowê o pracê z pozosta³ymi pracownikami nawi¹zuje i rozwi¹zuje Wójt.
§ 112
Do obowi¹zków pracownika samorz¹dowego nale¿y
dba³oæ o wykonanie zadañ publicznych Gminy z
uwzglêdnieniem interesów Pañstwa, Gminy oraz indywidualnych interesów obywateli, a w szczególnoci:
1) przestrzeganie prawa;
2) wykonywanie zadañ Urzêdu sumiennie, sprawnie
i rzetelnie;
3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych
oraz udostêpnianie dokumentów znajduj¹cych siê
w posiadaniu Urzêdu, jeli prawo tego nie zabrania;
4) zachowanie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej w zakresie przez prawo przewidzianym;
5) zachowanie uprzejmoci i ¿yczliwoci w kontaktach
ze zwierzchnikami, podw³adnymi, wspó³pracownikami oraz w kontaktach z obywatelami;
6) zachowanie siê z godnoci¹ w miejscu pracy i poza
nim.
§ 113
Odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹ pracowników regulu-

§ 115

§ 116
1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w
formie uchwa³y.
2. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ Wójt w formie zarz¹dzenia.
3. Zarz¹dzenie o której mowa w ust. 2 podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady Gminy. Traci ono moc
w razie odmowy zatwierdzenia b¹d nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji rady.
§ 117
Przepisy maj¹tkowe maj¹ na celu okrelenie zasad zarz¹du mieniem gminy oraz zasad i trybu korzystania
z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.
§ 118
Przepisy porz¹dkowe maj¹ na celu unormowanie lokalnych sytuacji o charakterze nadzwyczajnym, nie uregulowanych w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych,
a dotycz¹cych ochrony ¿ycia lub zdrowia mieszkañców
gminy, oraz zapewnienia na terenie gminy porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego.
§ 119
Przepisy o charakterze ustrojowo  organizacyjnym
maj¹ na celu uregulowanie spraw wewnêtrznego ustroju
gminy oraz jej jednostek pomocniczych, organizacji urzêdów i instytucji gminnych.
§ 120
1. Akty prawa miejscowego og³asza siê przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjêty oraz w Biuletynie Informacyjnym.
2. Data og³oszenia jest dat¹ wejcia w ¿ycie uchwa³y, o
ile sama uchwa³a nie przewiduje póniejszego terminu jej wejcia w ¿ycie.
§ 121
Urz¹d Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostêpny do powszechnego wgl¹du w Biurze Rady
Gminy  siedzibie Urzêdu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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ROZDZIA£ VIII
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA
PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW
WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA ZADAÑ
PUBLICZNYCH PRZEZ RADÊ GMINY,
KOMISJE RADY I ZARZ¥D
§ 122
1. Obywatelom udostêpnia siê w szczególnoci nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protokó³ z sesji Rady Gminy;
2) protokó³ z posiedzenia Komisji Rady w tym Komisji
Rewizyjnej;
3) uchwa³y Rady Gminy;
4) zarz¹dzenia Wójta Gminy;
5) wnioski i opinie Rady Gminy;
6) interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 udostêpnia siê w Biurze Rady i Referacie Organizacyjno  Prawnym w dniach
i godzinach pracy Urzêdu Gminy.
4. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ. Realizacja tych uprawnieñ mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy w obecnoci pracownika Urzêdu.
5. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów wymienionych w ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
6. Czynnoci o jakich mowa w ust. 5 s¹ wykonywane
odp³atnie zgodnie z przepisami o op³acie skarbowej.
7. Odp³atnoæ za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej
ustalona jest zarz¹dzeniem Wójta Gminy Kosakowo.
8. Uprawnienia obywateli okrelone w ust. 1  6 nie maj¹
zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci ze wzglêdu na okrelon¹
w ustawach ochronê wolnoci i praw innych osób
i podmiotów gospodarczych oraz ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa.
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
kodeksu postêpowania administracyjnego.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 123
1. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz zakres dzia³ania jednostek organizacyjnych gminy i jednostek pomocniczych
okrelaj¹ odrêbne statuty ustanowione przez Radê Gminy na wniosek Wójta.
2. Organizacjê oraz zakres dzia³ania Urzêdu Gminy okrela Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy nadany
przez Wójta w drodze zarz¹dzenia.
3. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
4. Wójt informuje mieszkañców gminy o treci Statutu
i jego zmianach przez zamieszczanie stosownych komunikatów w Biuletynie Informacyjnym.

5. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 124
Do zmiany Statutu stosuje siê przepisy do jego uchwalania.
§ 125
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego Statutu traci moc
obowi¹zuj¹c¹ dotychczasowy Statut Gminy, uchwalony
przez Radê Gminy dnia 15 padziernika 1996 r. Uchwa³¹
Nr XII/56/96 z pón. zm.
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UCHWA£A Nr II/18/2002
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu i zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.
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 zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 12
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla terenu Gminy Kosakowo 70 punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y.
§2
Okrela siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy Kosakowo:
1. Ustala siê zakaz sprzeda¿y napojów alkoholowych:
1) w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od Kocio³ów, cmentarzy i miejsc kultu religijnego dla sprzeda¿y alkoholu do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y,
2) na terenie zak³adów opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej,
3) na terenie obiektów sportowych w czasie masowych
imprez sportowych,
4) na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci
i m³odzie¿y,
5) w rodkach komunikacji publicznej i na przystankach,
6) na parkingach,
7) w czasie odbywaj¹cych siê na wolnym powietrzu
zgromadzeñ religijnych,
8) na k¹pieliskach strze¿onych.
2. Odleg³oæ, o której mowa w ust. 1 mierzona jest od
wejcia do lokalu, w którym znajduje siê punkt sprzeda¿y alkoholu wzd³u¿ istniej¹cego ci¹gu pieszego do
najbli¿ej po³o¿onego wejcia lub wyjcia na teren posesji, na której terenie znajduj¹ siê obiekty i miejsca
wymienione w ust. 1.

 1693 

Poz. 562, 563

3. Ustala siê zakaz sprzeda¿y napojów alkoholowych w
formie sprzeda¿y obnonej i obwonej.
§3
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Kosakowo Nr L/65/
2001 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5%
alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów
alkoholowych oraz warunków sprzeda¿y tych napojów
i zmiana  Uchwa³a Rady Gminy Kosakowo Nr LVI/118/
2001 z dnia 5 padziernika 2001 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

563
UCHWA£A Nr/II/19/2002
Rady Gminy Kosakowo.
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniów publicznych gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkó³ wy¿szych.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13 poz 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr123, poz. 775,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 48 poz. 552, Nr 62
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041,
z 2001 r. Nr 45 poz. 497) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê Gminny Fundusz Stypendialny dla uczniów
publicznych gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów kierunków dziennych szkó³ wy¿szych.
§2
Wysokoæ kwoty na stypendia zostanie ka¿dorazowo
okrelona w bud¿ecie Gminy Kosakowo na kolejny rok
kalendarzowy.
§3
Ustala zasady przyznawania stypendiów okrelone w
regulaminie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y.
§4
Tryb przyznawania stypendium okreli Wójt Gminy
Kosakowo z Komisj¹ ds. Owiaty Kultury i Zdrowia
§5
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kosakowo.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/19/2002 r.
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 10 grudnia 2002 r.
REGULAMIN GMINNEGO
FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
dla uczniów publicznych gimnazjów, szkó³
ponadgimnazjalnych i studentów kierunków
dziennych szkó³ wy¿szych
§1

rodki finansowe z Gminnego Funduszu Stypendialnego przeznacza siê na stypendia dla uczniów i studentów wybitnie zdolnych, sta³ych mieszkañców gminy Kosakowo.
§2
O stypendium ubiegaæ siê mog¹:
1) uczniowie publicznych gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych dla m³odzie¿y,
2) studenci kierunków dziennych szkó³ wy¿szych, studiuj¹cy w dowolnej uczelni.
§3
1. Ustala siê kryteria przyznawania stypendiów dla szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
1) laureaci konkursów miêdzynarodowych i ogólnopolskich w ka¿dej dziedzinie bez wzglêdu na redni¹
ocen,
2) laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych na
szczeblu wojewódzkim, rejonowym i gminnym, osi¹gaj¹cy szczególnie wysokie wyniki w nauce:
(rednia ocen za semestr) dla ucznia
gimnazjum minimum 5,0
szko³y ponadgimnazjalnej minimum 5,0
Legitymuj¹cy siê zachowaniem wzorowym, aktywnie dzia³aj¹cy np.: w sporcie, kulturze itp.
3) stypendium mo¿e byæ przyznawane uczniom gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych od drugiego
roku nauki.
2. Ustala siê kryteria przyznawania stypendiów dla studentów dziennych kierunków szkó³ wy¿szych:
1) rednia ocen ze wszystkich egzaminów w ka¿dym
semestrze, zaliczanych w pierwszym terminie, nie
ni¿sza ni¿ 4,5,
2) przy równej redniej ocen (dwóch i wiêcej s³uchaczy/studentów) uwzglêdnia siê liczbê bardzo dobrze
zaliczonych egzaminów.
3) stypendium mo¿e byæ przyznane po zaliczeniu pierwszego roku studiów po spe³nieniu powy¿szych kryteriów.
§4
1. Z wnioskami o stypendium mog¹ wystêpowaæ:
1) dyrektorzy szkó³  dla uczniów gimnazjum, szkó³ ponadgimnazjalnych,
2) uczniowie, rodzice lub opiekunowie uczniów,
3) rektorzy wy¿szych uczelni dla studentów,
4) studenci,
5) organizacje spo³eczne lub samorz¹dowe.
2. Wnioski o których mowa w § 5 pkt 1, 2 musz¹ byæ
zaopiniowane przez radê pedagogiczn¹ i potwierdzone kserokopi¹ wiadectwa.
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3. Wnioski o których mowa w § 5 pkt 3,4 musz¹ byæ zaopiniowane przez dziekana szko³y wy¿szej.
4. Do wniosku o stypendium dla studenta powinien byæ
do³¹czony konspekt prac lub inne dowody/materia³y/
potwierdzaj¹ce spe³nienie warunku okrelonego w § 3
ust 2 pkt 1-3.
5. Wnioski o stypendia dla uczniów i studentów uzyskuj¹cych znacz¹ce osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne
musz¹ byæ poparte dokumentami potwierdzaj¹cymi te
osi¹gniêcia.
6. Wnioski o stypendium sk³ada siê w terminach:
do 15 padziernika i 28 lutego ka¿dego roku.
§5
1. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Kosakowo na wniosek Komisji Stypendialnej w sk³adzie:
1) Przewodnicz¹cy Komisji ds. Owiaty Kultury i Zdrowia,
2) Przedstawiciel Rady Gminy Kosakowo,
3) Inspektor ds. owiaty.
2. W pracach Komisji mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym:
1) Nauczyciel gimnazjum,
2) Nauczyciel szko³y ponadgimnazjalnej,
3) Nauczyciel akademicki,
Na zaproszenie przewodnicz¹cego Komisji.
3. Imienn¹ Komisjê Stypendialn¹ powo³uje Wójt Gminy
Kosakowo.
4. Posiedzenie Komisji powinno odbywaæ siê nie póniej
ni¿ w ci¹gu 15 dni po up³ywie terminu sk³adania wniosków o stypendia.
W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy Komisji uprawniony jest do zwo³ania posiedzenia Komisji w
innym terminie
§6
Stypendia przyznawane s¹ na okres:
 od padziernika do stycznia (4m-c),
 od marca do czerwca (4 m-c).
§7
W przypadku ra¿¹cego naruszenia przez stypendystê
obowi¹zków ucznia/studenta/Wójt na wniosek Komisji,
mo¿e cofn¹æ przyznane stypendium lub wstrzymaæ jego
wyp³atê.
§8
Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³.
§9
Liczba i wysokoæ dochodów uzale¿niona od wysokoci rodków zaplanowanych w bud¿ecie Gminy Kosakowo, ustalana bêdzie corocznie przez Wójta Gminy Kosakowo
§ 10
Wnioskodawcy s¹ pisemnie powiadamiani, komu Komisja przyzna³a stypendium.
§ 11
Stypendia bêd¹ wyp³acane w okresach miesiêcznych
ostatniego dnia danego miesi¹ca.

564
UCHWA£A Nr III/27/2002
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok
2003.
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, zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 12 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi (t. j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) Rada Gminy w Kosakowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§3
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Kosakowo Nr LIX/147/
2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/27/2002
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W GMINIE KOSAKOWO NA 2003 r.
Problemy wynikaj¹ce z nadmiernego spo¿ywania alkoholu s¹ wa¿nym elementem kszta³towania polityki spo³ecznej w gminie Kosakowo.
Realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi zmierza do
ograniczania spo¿ywania alkoholu, a w szczególnoci do
przeciwdzia³ania negatywnym skutkom jego dzia³ania
poprzez dzia³alnoæ profilaktyczn¹ i edukacyjn¹ oraz
wspó³pracê z osobami i instytucjami mog¹cymi oddzia³ywaæ w rodowiskach gminy na kszta³towanie postaw
sprzyjaj¹cych ¿yciu w trzewoci i krzewieniu obyczajów
sprzyjaj¹cych temu celowi.
Dzia³alnoci¹ objêty jest teren gminy Kosakowo sk³adaj¹cy siê z 10 so³ectw. Liczba mieszkañców wynosi 6512
osób. Na terenie gminy znajduje siê 28 sta³ych punktów
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sprzeda¿y alkoholu. W okresie letnim liczba ta wzros³a
do 40 (stan na 2002 r.). Na terenie gminy znajduj¹ siê 3
Szko³y Podstawowe, Gimnazjum, 2 Parafie, Urz¹d Gminy, Orodek Pomocy Spo³ecznej, Orodek Zdrowia, Rewir Dzielnicowych, Stra¿ Gminna oraz wojskowe obiekty
o charakterze specjalnym.
Na zagro¿enia problemem alkoholowym na terenie
gminy istotny wp³yw maj¹ ruchy migracyjne ludnoci.
Po³o¿enie gminy w bezporednim s¹siedztwie aglomeracji trójmiejskiej powoduje znaczny wzrost ludnoci nap³ywowej, zmianê struktury ludnociowej i zawodowej
oraz znaczne rozlunienie tradycyjnych wiêzi rodzinnych
i s¹siedzkich.
Stan bezrobocia w gminie na dzieñ 30.11.2002 r. wynosi: 304 osoby zarejestrowane jako bezrobotne w tym
169 kobiet
Dzia³alnoci¹ Komisji objête s¹ osoby uzale¿nione
i wspó³uzale¿nione a przedmiotem dzia³añ profilaktycznych s¹ wszyscy mieszkañcy gminy.
I. Zamierzenia d³ugofalowe programu:
1. Ograniczenie skutków nadu¿ywania alkoholu.
2. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
3. Udzielanie pomocy psychologicznej terapeutycznej,
prawnej i ochrony przed przemoc¹ rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe.
4. Prowadzenie dzia³alnoci profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej.
5. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ,
klubów i osób fizycznych s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu
problemów alkoholowych.
II. Zamierzenia krótkofalowe programu:
1. Podejmowanie i finansowanie dzia³añ podnosz¹cych
wiadomoæ szkodliwoci i skutków zbyt wczesnego kontaktu z alkoholem.
2. Podwy¿szenie granicy wieku pierwszego kontaktu z
alkoholem.
3. Informowanie o negatywnych skutkach spo¿ywania
alkoholu i zachowaniach sprzyjaj¹cych przemocy w
rodowisku szkolnym i domowym.
4. Dzia³ania prowadz¹ce do zmniejszenia iloci przypadków uzale¿nienia.
5. Ograniczenie liczby przestêpstw powodowanych po
spo¿yciu alkoholu.
6. Objêcie opiek¹ rodzin poszkodowanych na skutek
choroby alkoholowej, w szczególnoci dzieci.
III.Formy realizacji programu
1. Dzia³ania zwiêkszaj¹ce dostêpnoæ pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od
alkoholu:
a) zatrudnienie psychologów, terapeutów i prawników na podstawie umów cywilno-prawnych do
prowadzenia terapii, profilaktyki i doradztwa dla
rodzin z problemem alkoholowym i osób dowiadczaj¹cych przemocy w zwi¹zku z chorob¹
alkoholow¹,
b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzale¿nionych i wspó³uza-le¿nionych,
c) zawarcie porozumienia z miastem Gdynia w sprawie kierowania osób uzale¿nionych z terenu gminy Kosakowo do Orodka Profilaktyki i Terapii
Uzale¿nieñ oraz ³¹cz¹ce siê z tym dofinansowanie tych orodków na podstawie zawartej umowy.

Dziennik Urzêdowy
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2. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym:
a) pomoc terapeutyczna dla rodzin osób uzale¿nionych
(t.j. wspó³-uzale¿nionych) poprzez: prowadzenie
grup edukacyjnych, terapeutycznych, zadaniowych
oraz maratonów zdrowotnych (terapeutycznych),
b) planowane wprowadzenie dy¿uru telefonu zaufania
dla osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
c) wspó³praca z podmiotami organizuj¹cymi wypoczynek letni i zimowy w zakresie opieki nad dzieæmi
i m³odzie¿¹ z rodzin uzale¿nionych,
d) budowanie rodowiska wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym,
e) planowane utworzenie i wspieranie finansowe miejsca tymczasowego pobytu dla osób maltretowanych,
f) kierowanie przez Komisjê d/s Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na badanie przez
bieg³ego w celu wydania opinii w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu osób, które w zwi¹zku z nadu¿y-waniem alkoholu powoduj¹ rozk³ad ¿ycia rodzinnego, demoralizuj¹ ma³oletnich, uchylaj¹ siê od pracy, ³o¿enia na rodzinê, albo systematycznie zak³ócaj¹ spokój lub prz¹dek publiczny,
g) kierowanie do s¹du wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie.
3. Prowadzenie dzia³alnoci profilaktycznej, edukacyjnej
i informacyjnej w zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi:
a) organizowanie i finansowanie szkolnych programów
profilaktycznych,
b) prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci w szko³ach
na terenie gminy,
c) prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i m³odzie¿y oraz rodziców,
d) wprowadzenie programu wspierania rodziny w formie Szko³y dla Rodziców,
e) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców,
nauczycieli i pedagogów,
f) prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w szko³ach
i wietlicy rodowiskowej,
g) kierowanie na szkolenia osób prowadz¹cych zajêcia w wietlicach socjo- terapeutycznych i cz³onków
komisji,
h) uczestniczenie cz³onków komisji w szkoleniach aktualizuj¹cych realizowanie ustawy o wychowaniu w
trzewoci,
i) propagowanie wród personelu s³u¿by zdrowia
metod wczesnego diagnozowania uzale¿nieñ od alkoholu,
j) organizowanie szkoleñ dla osób (np. policjantów,
stra¿ników gminnych, kuratorów, pedagogów, psychologów, lekarzy, nauczycieli i in.) maj¹cych kontakt z problemami uzale¿nieñ,
k) finansowanie zwrotu kosztów wyjazdu uzale¿nionych
i wspó³uzale¿nionych z terenu gminy do orodków
terapeutycznych i szpitali (przy czym nie zwraca siê
kosztów pokrywanych przez Kasê Chorych),
l) finansowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia s³u¿¹cego prowadzeniu dzia³alnoci informacyjnej i propagandowej w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki,
m) organizowanie i dofinansowanie imprez rekreacyj-
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no-sportowych, propaguj¹cych zdrowy styl ¿ycia bez
alkoholu (np. festynów rodzinnych, imprez sportowych, rozgrywek itp.),
n) pog³êbianie treci profilaktycznych poprzez organizowanie i finansowanie ró¿norodnych form dzia³alnoci teatralnej, muzycznej, sportowej promuj¹cej
zdrowy styl ¿ycia bez uzale¿nieñ.
4. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych, s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych:
a) wspomaganie od strony merytorycznej i wspó³finansowanie zadañ okrelonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w realizacji zadañ propaguj¹cych trzewe obyczaje poprzez min. wyposa¿enie i zabezpieczenie
obiektów i lokali na ich dzia³alnoæ na terenie gminy,
b) wspó³praca z podmiotami realizuj¹cymi programy
profilaktyczne i terapeutyczne,
c) wspó³praca z Policj¹ i Stra¿¹ Gminn¹ w zakresie kontroli przestrzegania zasad prawnych s³u¿¹cych kontroli postêpowania osób nietrzewych, w szczególnoci nietrzewych kierowców, sprawców przemocy, a tak¿e osób nieletnich spo¿ywaj¹cych alkohol.
5. Wspó³praca z parafiami, klubami sportowymi oraz innymi instytucjami realizuj¹cymi za³o¿enia programu
profilaktycznego:
a) finansowanie zadañ profilaktycznych wykonywanych we wspó³pracy z grup¹ samopomocow¹ AA
i Al.-Anon przy Parafii w Kosakowie,
b) zorganizowanie i prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób wspó³uzalenionych i grupy samopomocowej, rodzinnej Al.-Anon,
c) finansowanie wyjazdów profilaktyczno-rekreacyjnych dla dzieci z klas I-IV organizowanych we wspó³pracy z parafiami,
d) realizowanie programu przez sport do zdrowia
przeznaczonego dla dzieci i m³odzie¿y, uzale¿nionych
i wspó³uzale¿nionych w ramach zajêæ sportowych
w hali sportowej w Mostach, finansowanych ze rodków gminnego programu profilaktyki,
e) wspó³finansowanie dzia³alnoci dru¿yn pi³karskich
propaguj¹cych styl ¿ycia bez uzale¿nieñ.
6. Dzia³alnoæ kontrolna:
a) kontrola punktów sprzeda¿y i podawania alkoholu,
b) wnioskowanie do Wójta Gminy o cofniêcie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych podmiotom
ra¿¹co naruszaj¹cym przepisy ustawy.
IV. Zasady wynagradzania cz³onków Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Kosakowie:
Ustala siê wynagrodzenie dla cz³onków i Przewodnicz¹cego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Przewodnicz¹cemu Komisji za prace wykonane na
jej rzecz przys³uguje wynagrodzenie miesiêczne w
wysokoci 25% najni¿szego wynagrodzenia ustalonego rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
2. Cz³onkowie Komisji za ka¿de posiedzenie oraz prace wykonane na polecenie Komisji otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysokoci 12,5% najni¿szego wynagrodzenia ustalonego rozporz¹dzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyp³acone jest bez wzglêdu na liczbê posiedzeñ Komisji, za
wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2, na podstawie listy obecnoci podpisanej przez Pe³nomocnika
ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
V. Sposób finansowania programu:
rodki finansowe pochodz¹ z op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych, wnoszonych do Urzêdu Gminy przez w³acicieli
wszystkich punktów sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych dzia³aj¹cych na terenie gminy oraz z
dotacji zewnêtrznych.
Program bêdzie realizowany przez cz³onków Komisji
w okresie ca³ego roku we wspó³pracy z:
 Wójtem i Rad¹ Gminy,
 Szko³ami,
 Parafiami,
 So³ectwami,
 Policj¹,
 Stra¿¹ Gminn¹,
 S³u¿b¹ Zdrowia,
 Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej
 oraz innymi instytucjami.

565
UCHWA£A Nr III/38/2002
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Kosakowo na
2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm. i art. 3 i 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek bud¿etowych samorz¹du terytorialnego w latach 1999 
2002 (Dz. U. Nr 145, poz. 1623 z 2001 r.) oraz art. 124
i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada
Gminy w Kosakowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody gminy Kosakowo w roku 2003 w
wysokoci  15.524.857
(zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* wraz z za³¹cznikiem towarzysz¹cym)
w tym:
a) podatki i op³aty lokalne 8.945.992
z tego:
wp³aty z tytu³u zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych  80.360
b) dochody z maj¹tku gminy  800.000,
c) udzia³y gminy w podatku dochodowym  1.899.831,
d) subwencje  3.100.293,
e) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu adm. rz¹dowej (za³¹cznik
Nr 3*)  475.165
f) pozosta³e dochody  291.476,
g) dotacje celowe otrzymane na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ  12.100.
*) Za³¹czników Nr 1-10 nie publikuje siê.
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2. Ustala siê wydatki gminy Kosakowo w roku 2003 w
wysokoci  15.330.412
(zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do uchwa³y)
w tym:
a) Wydatki bie¿¹ce 12.500.987
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 
5.494.891,30
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce 7.006.095,70
z tego:
wydatki na profilaktykê i rozwi¹zywanie problemów
alkoholowych 80.360
 odsetki 260.333
 wp³aty gmin na zwiêkszenie czêci podst. subwencji ogólnej 1.824.526
 rezerwy ogólne i celowe 232.500
w tym:
 rezerwa celowa dla so³ectw 80.000
(szczegó³owy podzia³ rodków zawiera za³¹cznik
Nr 4* do uchwa³y)
 rezerwa ogólna  152.500,
b) wydatki maj¹tkowe  2.754.894,
w tym:
wydatki inwestycyjne  2.754.894,
c) dotacje  74.531.
§2
1. Wykaz wydatków inwestycyjnych gminy Kosakowo w
2003 r. okrela za³¹cznik Nr 5* do uchwa³y.
2. Wykaz inwestycji wieloletnich gminy Kosakowo okrela za³¹cznik Nr 6* do uchwa³y.
§3
1. Ustala siê przychody bud¿etu gminy Kosakowo w
2003 r. w wysokoci 250.000
2. Ustala siê rozchody bud¿etu gminy Kosakowo w 2003 r.
w wysokoci 444.445 z przeznaczeniem na wykup papierów wartociowych i sp³at otrzymanych krajowych
po¿yczek (za³¹cznik Nr 7* do uchwa³y).
§4
1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania w 2003 r.
po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków do kwoty 300.000 z³.
2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do sp³at zobowi¹zañ gminy Kosakowo.
§5
Zatwierdza siê plan finansowy Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej gminy Kosakowo na 2003 rok, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 8* do uchwa³y.
§6
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian w
bud¿ecie gminy polegaj¹cych na przesuwaniu wydatków
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Miklaszewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

566
UCHWA£A Nr III/23/2003
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowych
zlokalizowanej na dzia³kach nr 46/26 i 46/31 w rejonie
Zwarcienka w obrêbie Zwartowo w gminie Choczewo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 113
poz. 984, Nr 130 poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, 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)
Rada Gminy w Choczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowych zlokalizowanej
na dzia³kach nr 46/26 i 46/31 w rejonie Zwarcienka w
obrêbie Zwartowo w gminie Choczewo obejmuj¹cy obszar oznaczony na rysunku planu.
§2
1. Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) dla terenów przeznaczonych pod zabudowê nieprzekraczalne linie zabudowy:
 10 m od granicy lasu, dla stanowisk archeologicznych projekty zagospodarowania terenu do zaopiniowania w Muzeum Archeologicznym i uzgodnienia przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) dopuszcza siê lokalizacjê sieciowych obiektów infrastruktury technicznej i wydzielenia geodezyjne
z tym zwi¹zane,
3) wysokoæ obiektów budowlanych jest to odleg³oæ
od redniej rzêdnej posadowienia (obliczonej jako
rednia arytmetyczna najni¿ej i najwy¿ej po³o¿onej
czêci terenu przylegaj¹cej do obiektu budowlanego) do najwy¿szej czêci (po³aci dachu  kalenicy),
4) maksymalna wysokoæ obiektów budowlanych za
wyj¹tkiem elektrowni wiatrowych  10 m,
5) przepisy szczególne  po³udniowo-wschodnia czêæ
obszaru planu po³o¿ona w Choczewsko-Saliñskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu, odleg³oæ budynków  30 m od ciany lasu,
6) masy ziemne pochodz¹ce z wykopów zagospodarowaæ na terenie.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszarów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
1) 1EE, 2EE, 3EE, 4EE, 5EE, 6EE, 7EE, 8EE  tereny
lokalizacji elektrowni wiatrowych;  dla terenu 7EE
odleg³oæ od lasu minimum 10 m,
 kszta³t i kolorystyka wiatraków  jednakowe, parametrów urbanistycznych nie ustala siê.
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2) 9MR  teren zabudowy zagrodowej (istniej¹cej)  lokalizacja budynków mieszkalnych, inwentarskich
i gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ rolnicz¹;
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej  nie
ustala siê;
b) dopuszczalne pokrycie dzia³ki zabudow¹  do 25%
c) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,5
d) dachy spadziste o nachyleniu od 25o do 45o
e) standardy jakoci rodowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
3) 10 R.P, 11 R.P, 12 R.P, 13 R.P  tereny rolnicze  uprawy polowe, hodowla, ogrodnictwa, sadownictwa;
dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
i inwentarskich obs³uguj¹cych rolnictwo i nie wymagaj¹cych pozwolenia na budowê;
a) za wyj¹tkiem 13 R.P  tereny potencjalnego wp³ywu oddzia³ywania elektrowni wiatrowych,
4) 14Ls, 15Ls, 16Ls, 17Ls, 18Ls  tereny lene;
a) zakaz zabudowy;
5) 19K  tereny komunikacji  droga gminna (istniej¹ca);
6) 21K, 22K, 23K, 24K  drogi wewnêtrzne o szerokoci minimum 8 m;
7) 25K, 20K  drogi dojazdowe (istniej¹ce);
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd w obszar planu z istniej¹cych dróg gminnych.
Obs³uga zabudowy zagrodowej 9MR z drogi gminnej
19K i dojazdowej 25K. Obs³uga elektrowni wiatrowych
od drogi gminnej przez drogê 20K i drogi wewnêtrzne.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego
zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
2) odprowadzenie cieków komunalnych  do zbiorczej kanalizacji sanitarnej i, po oczyszczeniu, z odprowadzeniem do naturalnego odbiornika;
a) tymczasowo, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej  indywidualne rozwi¹zanie ekologiczne  szczelne monolityczne zbiorniki bezodp³ywowe dla dzia³ek zagrodowych; po wybudowaniu
zbiorczej kanalizacji sanitarnej obowi¹zek pod³¹czenia z jednoczesn¹ likwidacj¹ rozwi¹zania tymczasowego  zbiorników,
3) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne niskoemisyjne rozwi¹zania na bazie paliw ekologicznych;
4) zagospodarowanie odpadów komunalnych  nale¿y segregowaæ, organiczne kompostowaæ w granicach w³asnoci, pozosta³e winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo komunalne;
5) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energa);
a) przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w uzgodnieniu z jej gestorem;
b) odbiór energii elektrycznej w uzgodnieniu z gestorem sieci.
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej zgodnie z warunkami okrelonymi przez jej gestora; do czasu wybudowania gazoci¹gu  z butli gazowych;
7) odprowadzenie wód opadowych  czêciowo powierzchniowo i do zagospodarowania na dzia³kach.

§3
Ustala siê zmianê przeznaczenia 0,883 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, w tym
kl. IIIb  0,0225 ha, IVa  0,5805 ha, IVb  0,1585 ha i V 
0,1215 ha (decyzja Woj. Pom. R/R-III-7711-1/61/2002/DK
z dn. 13.08.2002.).
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowych zlokalizowanej na dzia³kach nr 46/26 i 46/
31 w rejonie Zwarcienka w obrêbie Zwartowo w gminie
Choczewo w skali 1:5000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
Na rysunku planu przedstawiono nastêpuj¹ce ustalenia:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych,
 tereny zabudowy zagrodowej,
 tereny lene,
 tereny rolnicze,
 tereny komunikacji,
 stanowiska archeologiczne.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
na lokalizacjê elektrowni wiatrowych na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Choczewo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Choczewie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie 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.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

567
UCHWA£A Nr V/23/03
Rady Gminy Lipusz
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
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(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z pón.zm.)
oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999
i 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 938 wraz z pón. zm.)
i art. 109,124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014)
i § 3 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami oraz
przekazywania jednostkom samorz¹du terytorialnego
dotacji celowych na realizacjê tych zadañ (Dz. U. Nr 100,
poz. 1077) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dochody bud¿etu Gminy na 2003 r. w wysokoci
4.433.464,- z³, zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Przychody bud¿etu Gminy na 2003 r. w wysokoci
420.000,-z³, zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Wydatki bud¿etu Gminy na 2003 r. w wysokoci
4.843.464,- z³, zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 3*.
4. Rozchody bud¿etu Gminy na 2003 r. w wysokoci
10.000,-z³, zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 4*.
5. Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji pañstwowej na 2003 r. w wysokoci 5.000,- z³,
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 7*.
§2
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Dochody okrelone w § 1 pkt 1 obejmuj¹:
Czêæ owiatow¹ subwencji ogólnej w wysokoci
2.038.299,- z³.
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej w wysokoci 148.840,- z³.
Czêæ podstawow¹ subwencji ogólnej w wysokoci
552.725,- z³.
Udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych w
wysokoci 361.278,  z³.
Dochody z tytu³u przyznanych z bud¿etu pañstwa dotacji na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 432.825,- z³, zgodnie z
Za³¹cznikiem Nr 5*.
Przychody okrelone w § 1 pkt 2 obejmuj¹:
Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym w wysokoci 193.421,-z³
Wolne rodki jako nadwy¿ka rodków pieniê¿nych na
rachunku bie¿¹cym wynikaj¹ca z rozliczeñ kredytu z
lat ubieg³ych w wysokoci 226.579,-z³.
§3
Wydatki okrelone § 1 pkt 3 obejmuj¹:
1) wydatki bie¿¹ce w wysokoci 4.393.464,- z³
w tym:
 wynagrodzenia w wysokoci 2.432.310,- z³,
 pochodne od wynagrodzeñ w wysokoci
541.513,- z³,
 wydatki z tytu³u przyznanych z bud¿etu pañstwa
dotacji celowych na realizacjê zadañ zleconych z
zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci
432.825,- z³, zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 6*.
 dotacjê dla Klubu Sportowego WDA w Lipuszu
w wysokoci 7.000,-z³,

*) Za³¹czników Nr 1-10 nie publikuje siê.
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 dotacjê dla Uczniowskiego Klubu Sportowego
WDA Lipusz (sekcja tenisa ziemnego) w wysokoci 1.500,-z³,
 dotacjê dla instytucji kultury  Gminnej Biblioteki
Publicznej w wysokoci 17.600,-z³,
 wydatki na obs³ugê d³ugu w wysokoci 20.400,-z³.
2) wydatki maj¹tkowe w wysokoci 450.000,-z³,
w tym:
wydatki inwestycyjne w kwocie 450.000,-z³.
§4
1. Uchwala siê dochody z tyt. wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ alkoholu w wysokoci  30.450,- z³.
2. Uchwala siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych
w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w wysokoci  30.450,- z³.
§5
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 8*.
§6
Uchwala siê prognozê kwoty d³ugu zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 9*.
§7
Uchwala siê plan przychodów i wydatków funduszu
celowego  GFO i GW, zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 10*.
§8
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania po¿yczek
i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków do wysokoci 30.000,- z³.
§9
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian w
bud¿ecie gminy, polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami danego dzia³u.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Lipiñski

568
UCHWA£A Nr 34/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Staw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.)  Rada Miejska w Nowym Stawie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Nowy Staw, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nowym Stawie
Nr 93/1999 z dnia 29 padziernika 1999 r.
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§3

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Ilekroæ w statucie jest mowa o:
1) gminie  nale¿y przez to rozumieæ Miasto i Gminê Nowy
Staw,
2) organie stanowi¹cym i kontrolnym  nale¿y przez to
rozumieæ Radê Miejsk¹ w Nowym Stawie,
3) organie wykonawczym  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta Nowy Staw,
4) ustawie gminnej  nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
5) ustawie o pracownikach samorz¹dowych  nale¿y przez
to rozumieæ ustawê z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593 z pón. zm.),
6) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski w
Nowym Stawie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu
Gminy Nowy Staw
REGULAMIN
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

§5

1. Gmina dla realizacji celów statutowych mo¿e wspó³pracowaæ ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi oraz przystêpowaæ do organizacji i zrzeszeñ, w tym
miêdzynarodowych, innych spo³ecznoci lokalnych
i regionalnych.
2. W celu wykonywania zadañ publicznych Gmina mo¿e
uczestniczyæ w zwi¹zkach i porozumieniach komunalnych, spó³kach oraz innych organizacjach.

1. Gmina mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze: so³ectwa,
dzielnice i osiedla.
2. Gmina tworz¹c, znosz¹c, ³¹cz¹c, dziel¹c jednostki pomocnicze musi uwzglêdniæ uk³ad osadniczy i przestrzenny, wiêzi spo³eczne, gospodarcze i kulturalne oraz
zdolnoæ wykonywania zadañ publicznych.
3. Inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ Rada Miejska
w Nowym Stawie lub mieszkañcy obszaru, którego ta
jednostka obejmuje b¹d ma obejmowaæ.
4. Inicjator sk³ada wniosek w sprawie, o której mowa w
ust. 3 do Burmistrza Miasta Nowy Staw. W przypadku,
gdy inicjatorem jest Rada, podejmuje ona odpowiedni¹ uchwa³ê w niniejszej sprawie.
5. Inicjator, do przed³o¿onego wniosku do³¹cza sporz¹dzony przy udziale organu wykonawczego gminy, projekt przebiegu granic jednostki pomocniczej. W miarê
mo¿liwoci nale¿y uwzglêdniæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne oraz wiêzi spo³eczne.
6. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi byæ poprzedzone konsultacjami z
mieszkañcami gminy, objêtymi zmian¹.
7. Rada Miejska w Nowym Stawie wystêpuje z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 5 do ministra w³aciwego do
spraw administracji publicznej za porednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.
8. Uchwa³a Rady o utworzeniu jednostki pomocniczej
wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku, w którym uchwa³a zosta³a podjêta.
9. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych.

§3

§6

1. Gmina Nowy Staw po³o¿ona jest w województwie pomorskim, w powiecie malborskim.
2. Swoim zasiêgiem obejmuje terytorium o powierzchni
115 km2.
3. Siedzib¹ w³adz jest miasto Nowy Staw.
4. Herbem gminy jest trójlistna rolina na bia³ym polu
(Wzór herbu okrela za³. Nr 1 do Statutu).
5. Barwy gminy okrela jej flaga koloru bia³o-zielonego
(Wzór flagi okrela za³. Nr 2 do Statutu).
6. Zasady u¿ywania herbu i barw gminy oraz insygniów
w³adzy okrela odrêbna uchwa³a Rady Miejskiej.

1. Na wniosek zainteresowanych rodowisk gmina mo¿e
utworzyæ Radê M³odzie¿ow¹ o charakterze wy³¹cznie
konsultacyjnym.
2. Regulamin Rady M³odzie¿owej, tryb wyboru jej cz³onków oraz zasady dzia³ania okrela Rada Miejska w odrêbnej uchwale.
3. W sk³ad rady m³odzie¿owej mog¹ wchodziæ osoby w
wieku od 18 do 25 lat.

1. Mieszkañcy miasta Nowy Staw i nastêpuj¹cych wsi:
Brzózki, Chlebówka, Dêbina, Mart¹g, K¹cik, Laski, Lipinka, Lubstowo, Mirowo, Myszewo, Nidowo, Pó³miecie, Prêgowo ¯u³awskie, Stawiec, wierki, Tralewo,
Trêpnowy tworz¹ z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹.
2. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
3. Gmina dzia³a na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym oraz na podstawie i w granicach obowi¹zuj¹cego prawa.
4. Gmina jest jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji zbiorowego lokalnego ¿ycia publicznego na swoim terytorium oraz realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿¹cych do jej zakresu
dzia³ania.
5. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym
i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
6. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
§2
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ROZDZIA£ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA GMINY
§7

Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów w zakresie:
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 komunalnych,
utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
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 urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy komunalnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
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.
§8
1. Zakres dzia³ania gminy okrelaj¹:
1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upowa¿nieñ ustawowych,
2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego i organami administracji rz¹dowej,
3) uchwa³y podjête w celu realizacji rozstrzygaj¹cych
wyników referendum gminnego oraz inne uchwa³y
podjête w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty,
4) umowy z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Gmina nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§9
Gmina wykonuje zadania:
1) poprzez dzia³alnoæ organów:
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a) Rady Miejskiej,
b) Burmistrza,
2) poprzez organy jednostek pomocniczych,
3) poprzez gminne jednostki organizacyjne,
4) poprzez dzia³alnoæ innych podmiotów, na podstawie
zawartych z nimi umów i porozumieñ.
§ 10
Gmina realizuje zadania w³asne, zadania zlecone przez
administracjê rz¹dow¹ oraz zadania przejête z administracji rz¹dowej po zapewnieniu rodków finansowych.
ROZDZIA£ III
W£ADZE GMINY
§ 11
Mieszkañcy gminy uczestnicz¹ w sprawowaniu w³adzy
publicznej bezporednio w drodze wyborów i referendum
lub za porednictwem organów gminy.
§ 12
1. W referendum mieszkañcy gminy wyra¿aj¹ w drodze
g³osowania swoj¹ wolê, co do sposobu rozstrzygania
sprawy dotycz¹cej danej wspólnoty samorz¹dowej,
mieszcz¹cej siê w zakresie i kompetencjach organów
gminy lub w sprawie odwo³ania Rady albo Burmistrza
przed up³ywem kadencji.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego
okrela ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 986 z pón. zm.).
§ 13
1. Organami gminy s¹:
a) Rada Miejska,
b) Burmistrz.
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady okrela ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pón. zm.) oraz wyboru Burmistrza okrela ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.).
RADA MIEJSKA
§ 14
1. Organem stanowi¹cym i kontrolnym jest Rada Miejska w Nowym Stawie, zwana dalej rad¹, do której nale¿y rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, maj¹cych na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców miasta i gminy, je¿eli ustawy nie
stanowi¹ inaczej.
2. Kadencja rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
§ 15
Ustawowy sk³ad rady wynosi 15 radnych.
§ 16
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o
kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie na wniosek Burmistrza
Skarbnika Gminy, który jest g³ównym ksiêgowym
bud¿etu oraz Sekretarza Gminy,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 568

 1702 

4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonanie bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytu³u.
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych gminy, zasad przekazywania im sk³adników
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania
rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te
jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków
i op³at w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile
ustawy szczególne nie ustanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania, wykupu przez Burmistrza,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek krótkoterminowych i kredytów krótkoterminowych,
zaci¹ganych przez Burmistrza w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Burmistrza,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Burmistrza w roku bud¿etowym.
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Burmistrz
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej, o której mowa w
art. 8 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
15) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
16) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
ustawami do kompetencji Rady.
2. Rada nie mo¿e przenosiæ swoich wy³¹cznych kompetencji na ¿aden inny organ.

§ 17
1. Rada Miejska obraduje na sesjach zwo³anych przez
przewodnicz¹cego rady b¹d wyznaczonego wiceprzewodnicz¹cego nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
2. Rada stanowi prawo w formie uchwa³ oraz wyra¿a
swoje opinie w formie stanowisk, owiadczeñ, apeli.
3. Uchwa³y rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
rady, w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi
inaczej.
§ 18
Prawo inicjatywy uchwa³odawczej posiadaj¹:
1) Burmistrz Miasta,
2) Komisje Rady,
3) Radni,
4) Kluby Radnych,
5) Rady jednostek pomocniczych.
§ 19
1. Obrady rady prowadzi Przewodnicz¹cy Rady.
2. Wybór Przewodnicz¹cego nastêpuje na pierwszej sesji nowowybranej rady, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
3. Wybór dwóch wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady,
w g³osowaniu tajnym.
§ 20
1. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady. Wniosek ten mo¿e byæ g³osowany na
sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od
z³o¿enia wniosku.
2. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub któregokolwiek z wiceprzewodnicz¹cych Rada podejmuje
uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej
ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia jej z³o¿enia.
3. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 2 w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem przez radê rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ ona podjêta.
4. Wybór Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego
winien nast¹piæ na sesji, na której rezygnacja zosta³a
przyjêta lub najbli¿szej sesji nastêpuj¹cej po terminie,
o którym mowa w ust. 3.
§ 21
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady 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
do Rady, chyba ¿e przepisy stanowi¹ inaczej.
2. Czynnoci, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonania otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód wybranych radnych obecnych na
sesji.

 1703 

Poz. 568

3. W przypadku, gdy Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej
kadencji nie mo¿e wykonaæ czynnoci okrelonych w
ust. 2, wykonuje je najstarszy wiekiem wiceprzewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji.
§ 22
Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Nowym Stawie okrela Regulamin Rady stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
§ 23
1. Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ i Komisjê Gospodarczo-Finansow¹.
2. Rada mo¿e powo³aæ tak¿e inne komisje sta³e lub dorane, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania i okres funkcjonowania komisji doranych.
3. Do podstawowych obowi¹zków komisji nale¿y:
1) przygotowywanie propozycji programowych dla
Rady i Burmistrza,
2) kontrolowanie dzia³alnoci Burmistrza w zakresie
w³aciwoci merytorycznej,
3) opracowywanie w³asnych planów pracy,
4) realizacja zadañ okrelonych planem pracy,
5) opiniowanie za³o¿eñ i projektu bud¿etu,
6) opiniowanie rocznych i pó³rocznych sprawozdañ
Burmistrza,
7) opiniowanie projektów uchwa³ przekazywanych
przez Przewodnicz¹cego Rady,
8) sk³adanie rocznych sprawozdañ z pracy komisji.
4. Posiedzenia komisji zwo³uje i obrady jej prowadzi Przewodnicz¹cy komisji lub wiceprzewodnicz¹cy komisji
b¹d w razie nieobecnoci Przewodnicz¹cy Rady.
5. Nie wywi¹zywanie siê komisji z na³o¿onych przez Radê
obowi¹zków mo¿e stanowiæ podstawê odwo³ania przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego komisji, a
tak¿e rozwi¹zania komisji.
§ 24
1. W sk³ad komisji wchodz¹ wy³¹cznie radni.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
3. Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy, ani Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
4. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4
do Statutu.
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urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego
i pomylnoci mieszkañców gminy.
lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak
mi dopomó¿ Bóg.
2. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.
§ 28
Burmistrz na nastêpnej sesji po objêciu urzêdu mo¿e
przedstawiæ Radzie swojego zastêpcê, okrelaj¹c zakres
spraw, którymi on bêdzie siê zajmowa³.
§ 29
1. W przypadku wyganiêcia mandatu Burmistrza przed
up³ywem kadencji przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okrelonych w ustawie
o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
2. Do chwili objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego Burmistrza, jego obowi¹zki pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
3. Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed up³ywem kadencji Burmistrza.
§ 30
1. Je¿eli w terminach, o których mowa w art. 11 ust. 2
ustawy o bezporednim wyborze Burmistrza nie zosta³ zg³oszony ¿aden kandydat, wyboru Burmistrza
Miasta dokonuje Rada Miejska.
2. Prawo zg³aszania kandydatów na Burmistrza przys³uguje co najmniej 1/3 ustawowego sk³adu Rady, musi
mieæ formê pisemn¹. Radny mo¿e podpisaæ siê tylko
pod wnioskiem zg³aszaj¹cym jednego kandydata na
Burmistrza.
3. Wybór Burmistrza nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
4. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Burmistrza w terminie
2 miesiêcy od dnia wyborów, obowi¹zki Burmistrza do
koñca kadencji pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa
Rady Ministrów, na wniosek ministra w³aciwego do
spraw administracji.
§ 31

BURMISTRZ MIASTA

Funkcji Burmistrza nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta, burmistrza, prezydenta lub jego zastêpców w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w gminie, w której jest siê Burmistrzem b¹d jego zastêpc¹,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.

§ 26

§ 32

1. Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.
2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radê i up³ywa
z dniem kadencji Rady.

Burmistrz nie mo¿e podejmowaæ dodatkowych zajêæ
ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie
wyborców w wykonywaniu mandatu.

§ 27

1. Do zadañ Burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Rady i zadañ gminy okrelonych przepisami prawa,
2) przygotowywanie projektów uchwa³,
3) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,

§ 25
Obs³ugê Rady i jej organów (komisji) zapewnia pracownik Urzêdu Miejskiego zatrudniony na stanowisku inspektora ds. obs³ugi Rady i jej organów (komisji).

1. Burmistrz na pierwszym posiedzeniu Rady sk³ada wobec niej lubowanie o nastêpuj¹cej treci:
Obejmuj¹c urz¹d Burmistrza Miasta uroczycie lubujê, ¿e dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi

§ 33
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4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) przygotowywanie i wykonywanie bud¿etu gminy,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy,
8) reprezentowanie gminy na zewn¹trz.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Burmistrza nale¿y:
1) w zakresie zarz¹dzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej;
a) zaci¹ganie zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie, w
ustalonych w uchwale bud¿etowej, kwotach wydatków  w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez
Radê,
b) emitowanie papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
c) dokonywanie wydatków bud¿etowych,
d) dysponowanie rezerwami bud¿etowymi, w przypadkach okrelonych ustaw¹,
e) udzielanie pe³nomocnictw, upowa¿nieñ pracownikom urzêdu, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
f) wyra¿ania zgody na zwiêkszenie wydatków nie
maj¹cych pokrycia w planowanych dochodach
gminy lub zwiêkszenia planowanych dochodów
bez jednoczesnego ustalenia róde³ tych dochodów.
2) w zakresie ochrony ¿ycia i mienia mieszkañców;
a) opracowywanie planu operacyjnego przed powodzi¹ i innymi zagro¿eniami,
b) og³oszenie i odwo³anie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, przeciwpo¿arowego,
c) zarz¹dzanie ewakuacji z obszarów bezporedniego zagro¿enia,
d) w przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej podejmowanie dzia³añ okrelonych w innych przepisach prawa.
§ 34
Burmistrz jest zobowi¹zany do przedstawiania Radzie
na ka¿dej sesji Rady Miejskiej  informacji ze swojej bie¿¹cej dzia³alnoci oraz przesy³ania jej radnym w materia³ach sesyjnych.
§ 35
1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia
mog¹ wynikaæ jedynie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesjê Rady i posiedzenia komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy
i Komisji Rady.
3. Ka¿dy obywatel ma prawo dostêpu do dokumentacji z
pracy organów gminy, chyba ¿e z przepisów szczególnych wynika ograniczony dostêp do danej sprawy zawartej w niniejszych dokumentach.
4. Korzystanie i przegl¹danie dokumentów, o których
mowa w ust. 3 odbywa siê w siedzibie urzêdu po
uprzednim z³o¿eniu, przez zainteresowanego, pisemnego wniosku zawieraj¹cego: przedmiot sprawy, b¹d
ogóln¹ materiê z któr¹ chce siê zapoznaæ a tak¿e termin, w którym chcia³by dokonaæ czynnoci,
5. Korzystanie i przegl¹danie dokumentów jest mo¿liwe
wy³¹cznie w obecnoci pracownika(ów) obs³uguj¹cych
organy lub Sekretarza Gminy.

6. W przypadku niemo¿noci udostêpnienia dokumentów
w terminie okrelonym we wniosku, o którym mowa
w ust. 4  Sekretarz Gminy jest zobowi¹zany do powiadomienia wnioskodawcy o tym fakcie, wyznaczaj¹c inny mo¿liwy termin w celu udostêpnienia wgl¹du
w dokumenty.
§ 36
1. Burmistrz w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki mo¿e
wydawaæ, w formie zarz¹dzeñ przepisy porz¹dkowe.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia b¹d nieprzedstawienia go do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji Rady.
3. Burmistrz przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci wójtom, burmistrzom s¹siednich gmin i starocie
powiatu, w którym le¿y gmina.
4. Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w ust. 3 przesy³ane s¹ nastêpnego dnia po ich og³oszeniu.
§ 37
Burmistrz wykonuje uchwa³y Rady i realizuje zadania
Gminy okrelone w ustawach, porozumieniach zawartych
z organami administracji rz¹dowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
§ 38
1. Burmistrz mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych
spraw gminy w swoim imieniu zastêpcy lub sekretarzowi gminy. Powierzenie katalogu spraw winno byæ
w formie zarz¹dzenia.
2. Burmistrz sk³ada jednoosobowo owiadczenie woli w
imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem. Mo¿e do
z³o¿enia owiadczenia woli w powy¿szym zakresie upowa¿niæ swojego zastêpcê samodzielnie albo z inn¹ upowa¿nion¹ przez siebie osob¹.
3. W przypadku, gdy czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, dla jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika
Gminy (g³ównego ksiêgowego bud¿etu) lub osoby
przez niego upowa¿nionej.
4. Je¿eli Skarbnik Gminy odmówi kontrasygnaty, albo
dokona jej na pisemne polecenie zwierzchnika jest zobowi¹zany powiadomiæ o tym Radê oraz Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹.
ROZDZIA£ IV
MIENIE GMINY
§ 39
1. Gminie przys³uguje prawo w³asnoci i inne prawa
maj¹tkowe.
2. Prawa te stanowi¹ mienie komunalne.
§ 40
Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do gminy oraz zwi¹zku, do którego
gmina nale¿y a tak¿e mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiêbiorstw.
PODMIOTY MIENIA KOMUNALNEGO
§ 41
1. Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych, przy za-
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chowaniu wymogów zawartych w odrêbnych przepisach prawa.
2. Gmina nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych gminnych osób prawnych, a te nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za zobowi¹zania gminy.
3. Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu
mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej starannoci przy wykonywaniu zarz¹du zgodnie
z przeznaczeniem tego mienia i jego ochron¹.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 42
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.
2. Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Projekt bud¿etu przygotowuje Burmistrz.
4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 wraz z informacj¹
o stanie mienia komunalnego i objanieniami  Burmistrz przedk³ada Radzie najpóniej do 15 listopada
roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a go
celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
5. Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych
projektowi okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§ 43
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, darowizny,
4) inne dochody.
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2) emitowania papierów wartociowych w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
5) dysponowania rezerwami bud¿etu gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych.
§ 47
1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
2. Burmistrz niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹
i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
3. Burmistrz informuje mieszkañców gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych.
§ 48
1. Kontrolê gospodarki finansowej gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.
2. Fakultatywn¹ kontrolê gospodarki finansowej gminy
i zarz¹du mieniem sprawuje Najwy¿sza Izba Kontroli.
§ 49
1. Rada Miejska udziela Burmistrzowi absolutorium z
wykonania bud¿etu gminy nie póniej ni¿ do dnia 30
kwietnia roku nastêpuj¹cego, po roku za który absolutorium ma byæ udzielone.
2. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia b¹d
nieudzielenia absolutorium Rada zapoznaje siê z wyjanieniami Burmistrza, opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej i opini¹ Komisji Rewizyjnej.
3. Rada g³osuje nad wnioskiem w sprawie absolutorium
przedstawionym przez Komisjê Rewizyjn¹.
4. Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie udzielenia b¹d
nieudzielenia absolutorium bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu jawnym.
§ 50

Dyspozycja rodkami pieniê¿nymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

1. Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi
absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza.
2. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia referendum z
przyczyn okrelonych w ust. 1 mo¿e zostaæ podjêta nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia
uchwa³y w sprawie nieudzielenia absolutorium.
3. Rada przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust. 1
zapoznaje siê z wyjanieniami Burmistrza i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Rada podejmuje uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium  bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.

§ 46

§ 51

1. Burmistrz odpowiada za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje mu
wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,

1. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium, jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹ oraz inn¹ w³aciw¹ komisjê (tj. gospodarczo  finansow¹).

§ 44
1. W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia niedoboru bud¿etu, je¿eli planowane wydatki bud¿etu
przewy¿szaj¹ planowane dochody.
2. Uchwa³y i zarz¹dzenia organów gminy dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ ród³a dochodów, z
których zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2 zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 45
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3. Rada rozpatruje sprawê o przeprowadzenie referendum, o którym mowa w ust. 1 na sesji zwo³anej nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni po sesji, na której zosta³ z³o¿ony wniosek.
4. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia referendum w
innej sprawie ni¿ nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium podejmowana jest wiêkszoci¹ co najmniej 3/5
g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu imiennym.
5. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 1 nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek w
sprawie odwo³ania Burmistrza mo¿e byæ zg³oszony,
w tym trybie, nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy
od poprzedniego g³osowania.
ROZDZIA£ VI
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 52
1. W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, którym przekazuje w zarz¹dzanie maj¹tek gminy s³u¿¹cy zaspokojeniu zbiorowych
potrzeb wspólnoty.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera
za³¹cznik Nr 5.
3. Zasady zarz¹dzania, o których mowa w ust. 1 oraz statuty jednostek organizacyjnych Rada okrela w odrêbnych uchwa³ach.
§ 53
Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego
przez Burmistrza.
ROZDZIA£ VII
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§ 54
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic Rada rozstrzyga w drodze uchwa³y.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
3. Uchwa³y, o których mowa w ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
a) obszar,
b) granice,
c) siedzibê w³adz,
d) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 55
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie
wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkañców posiadaj¹cych sta³e zameldowanie na danym terenie oraz
czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest so³tys wspomagany przez Radê So³eck¹, za kontrolnym Komisja
Rewizyjna.
3. Organizacje i zakres dzia³ania so³ectw w tym tryb i zasady wyboru so³tysów, cz³onków Rad So³eckich, Komisji Rewizyjnych oraz sposób zwo³ywania i obradowania zebrañ wiejskich okrela Rada w odrêbnych statutach so³ectw.

§ 56
1. Organem uchwa³odawczym w innej ni¿ so³ectwo jednostce pomocniczej gminy jest Ogólne Zebranie Osiedla.
2. Organem wykonawczym jest zarz¹d, na którego czele
stoi Przewodnicz¹cy, kontrolnym  Komisja Rewizyjna.
3. Organizacjê i zakres dzia³ania, tryb i zasady dokonywania wyborów rad, komisji, zarz¹dów jednostek pomocniczych okrelaj¹ Statuty tych jednostek uchwalone
przez Radê Miejsk¹.
§ 57
Rada w statucie jednostki pomocniczej okrela sposób bezporedniego korzystania przez tê jednostkê z mienia komunalnego i rozporz¹dzania dochodami przekazanymi z bud¿etu gminy a tak¿e zakres czynnoci dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej wzglêdem mienia oddanego jej do korzystania.
§ 58
1. Jednostki pomocnicze gminy nie tworz¹ w³asnych
bud¿etów, prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy.
2. Jednostki pomocnicze gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji.
3. Rada corocznie uchwala za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych.
§ 59
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy przedk³adaj¹c w tym
zakresie informacjê Burmistrzowi Miasta.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi i kontroli
organów Gminy na zasadach okrelonych w statutach
tych jednostek.
ROZDZIA£ VIII
RADNI
§ 60
1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z
mieszkañcami gminy oraz ich organizacjami. Przyjmuje zg³aszane postulaty kieruj¹c siê dobrem wspólnoty
samorz¹dowej i przedstawia je do rozpatrzenia organom gminy.
2. Radny nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.
§ 61
1. Radni maj¹ prawo zrzeszania siê w klubach radnych.
Kluby radnych mo¿na tworzyæ w oparciu o przynale¿noæ do organizacji politycznych, spo³ecznych, zawodowych, itp.
2. Klub radnych mo¿e liczyæ co najmniej 2 osoby. Cz³onkowie klubu wybieraj¹ sporód siebie przewodnicz¹cego.
3. Zasady przystêpowania do klubu radnych oraz pracê
tych klubów okrelaj¹ Regulaminy dotycz¹ce organizowania siê klubów Radnych.
4. Regulaminy, o których mowa w ust. 3 nie mog¹ zawieraæ uregulowañ sprzecznych z ustaw¹ o samorz¹dzie
gminnym.
5. Regulaminy Klubów Radnych przedk³adane s¹ Przewodnicz¹cemu Rady, który prowadzi odpowiedni rejestr tych klubów.
6. Przynale¿noæ do klubów jest dobrowolna.
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1. Radny przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu
sk³ada na pierwszej sesji Rady lubowanie o nastêpuj¹cej treci:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
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  obecni na sesji powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo: lubujê.
lubowanie mo¿na z³o¿yæ dodaj¹c zdanie: tak mi dopomó¿ Bóg.
3. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu radnego.
4. Radni nieobecni na pierwszej sesji, oraz radni, którzy
uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
§ 63
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest cz³onkiem.
3. Pracodawca zobowi¹zany jest zwolniæ Radnego od
pracy zawodowej, w celu umo¿liwienia mu wykonywania jego obowi¹zków.
4. Radnym przys³uguje dieta i zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê w odrêbnych uchwa³ach  na podstawie obowi¹zuj¹cego
prawa.
5. Na zasadach okrelonych przez Radê w odrêbnych
uchwa³ach so³tysom oraz przewodnicz¹cym zarz¹dów
jednostek pomocniczych innych ni¿ so³ectwo przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów podró¿y.
§ 64
Mandatu radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organizacji innej jednostki samorz¹du terytorialnego,
4) pe³nieniem funkcji dyrektora, kierownika lub zastêpcy
w jednostkach organizacyjnych gminy,
5) wykonywaniem pracy w Urzêdzie, w gminie w której
uzyska³ mandat.
§ 65
1. Radni nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z
wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której
radny uzyska³ mandat, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzia³alnoci.
2. Je¿eli radny przed rozpoczêciem wykonywania mandatu prowadzi³ dzia³alnoæ gospodarcz¹, o której mowa
w ust. 1 jest obowi¹zany do zaprzestania prowadzenia
tej dzia³alnoci gospodarczej w ci¹gu 3 miesiêcy od
dnia z³o¿enia lubowania. Niewype³nienie obowi¹zku,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawê do stwierdzenia wyganiêcia mandatu radnego w
trybie art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pón. zm.).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Radni i ich ma³¿onkowie oraz ma³¿onkowie; Burmistrza,
Zastêpcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz
osób zarz¹dzaj¹cych i cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych gminnymi osobami prawnymi nie mog¹ byæ
cz³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikami spó³ek handlowych z
udzia³em gminnych osób prawnych lub przedsiêbiorców, w których uczestnicz¹ takie osoby.
Wybór lub powo³anie tych osób na te funkcje s¹ z mocy
prawa niewa¿ne.
§ 66
1. Burmistrz nie mo¿e powierzyæ radnemu gminy, w której uzyska³ mandat wykonywania pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
2. Radni nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani
otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu.
3. Radni nie mog¹ powo³ywaæ siê na swój mandat w
zwi¹zku z podjêtymi dodatkowymi zajêciami, b¹d dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
§ 67
1. Radny, Burmistrz, jego zastêpca, Skarbnik, Sekretarz
Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inne
osoby wymienione w art. 24h ustawy o samorz¹dzie
gminnym s¹ zobowi¹zane do z³o¿enia owiadczenia o
swoim stanie maj¹tkowym, zwanego dalej owiadczeniem maj¹tkowym, które zawiera informacje o:
1) zasobach pieniê¿nych, nieruchomociach, udzia³ach
i akcjach w spó³kach handlowych oraz o nabyciu od
Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej osoby prawnej,
jednostek samorz¹du terytorialnego, ich zwi¹zków
lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które
podlega³o zbyciu w drodze przetargu, a tak¿e dane
o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej oraz dotycz¹ce zajmowania stanowisk w spó³kach handlowych,
2) dochodach osi¹ganych z tytu³u zatrudnienia lub innej dzia³alnoci zarobkowej lub zajêæ z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u,
3) mieniu ruchomym o wartoci powy¿ej 10.000,- z³,
4) zobowi¹zaniach pieniê¿nych o wartoci powy¿ej
10.000,- z³, w tym zaci¹gniêtych kredytach i po¿yczkach oraz warunkach, na jakich zosta³y udzielone.
2. Osoba sk³adaj¹ca owiadczenie maj¹tkowe okrela w
nim przynale¿noæ poszczególnych sk³adników maj¹tkowych, dochodów i zobowi¹zañ do maj¹tku odrêbnego i maj¹tku objêtego ma³¿eñsk¹ wspólnoci¹ maj¹tkow¹.
3. Owiadczenie maj¹tkowe wraz kopi¹ swojego zeznania o wysokoci osi¹gniêtego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korekt¹ sk³ada siê
w dwóch egzemplarzach:
1) Radny  Przewodnicz¹cemu Rady,
2) Burmistrz, Przewodnicz¹cy Rady  wojewodzie,
3) Zastêpca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz Gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarz¹dzaj¹ca oraz inne osoby wymienione w art. 24h
ust. 3 pkt 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym  Burmistrzowi.
4. Radni i Burmistrz sk³adaj¹ pierwsze owiadczenia ma-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 568

 1708 

j¹tkowe w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia lubowania.
Do pierwszego owiadczenia maj¹tkowego radny jest
zobowi¹zany do³¹czyæ informacjê o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyska³
mandat, a Burmistrz o zaprzestaniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli tak¹ dzia³alnoæ prowadzi
przed dniem wyboru.
5. Kolejne owiadczenia maj¹tkowe sk³adane przez Radnego i Burmistrza co roku do dnia 30 kwietnia, wed³ug
stanu na dzieñ 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego, oraz
na 2 miesi¹ce przed up³ywem kadencji.
6. Owiadczenia maj¹tkowe przechowuje siê przez 6 lat.
7. Niez³o¿enie owiadczenia w terminach, o których
mowa w ust. 4 i 5 przez:
1) radnego  powoduje utratê diety do czasu z³o¿enia
owiadczenia lub informacji,
2) Burmistrza i inne osoby wymienione w art. 24h ustawy o samorz¹dzie gminnym  powoduje utratê ich
wynagrodzenia za okres od dnia, w którym winny
byæ z³o¿one owiadczenia lub informacje, do dnia
ich z³o¿enia.
ROZDZIA£ IX
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 68
1. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Burmistrz.
2. Rada, odrêbn¹ uchwa³¹ okrela warunki p³acy Burmistrza oraz inne czynnoci z zakresu jego pracy.
3. Rada mo¿e w formie uchwa³y upowa¿niæ Przewodnicz¹cego Rady do podejmowania czynnoci z zakresu
prawa pracy wobec Burmistrza z wyj¹tkiem ustalenia
jego uposa¿enia.
§ 69
1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu, którego jest kierownikiem.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
Regulamin Organizacyjny nadany w drodze zarz¹dzenia Burmistrza.
§ 70
1. Powo³anie, jako forma nawi¹zania stosunku pracy z
pracownikami jest stosowana wobec Sekretarza,
Skarbnika Gminy oraz kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.
2. Uchwa³y Rady w sprawie odwo³ania Sekretarza i Skarbnika Gminy podejmowane s¹ na sesji, na której zosta³
zg³oszony wniosek o odwo³anie.
3. Postanowieñ ust. 2 i 3 nie stosuje siê w razie odwo³ania równoznacznego z rozwi¹zanie stosunku pracy bez
wypowiedzenia.
§ 71
1. Sekretarz Gminy:
1) organizuje pracê Urzêdu,
2) prowadzi w imieniu Burmistrza sprawy gminy w zakresie przez niego ustalonym,
3) na podstawie upowa¿nienia Burmistrza wykonuje
uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku

do pracowników urzêdu oraz kierowników jednostek
organizacyjnych gminy.
2. Skarbnik Gminy:
1) jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu,
2) prowadzi gospodarkê finansow¹ gminy.
§ 72
1. Mianowanie jako forma nawi¹zania stosunku pracy z
pracownikiem Urzêdu mo¿e byæ stosowana wobec kierowników referatów.
2. Prawo mianowania, zlecania mianowanym pracownikom samorz¹dowym czasowego wykonywania innej
pracy ni¿ okrelona w akcie mianowania, czasowe przenoszenie pracowników mianowanych do pracy w innej ni¿ wskazana w akcie mianowania miejscowoci
oraz przenoszenie tych pracowników na inne stanowiska w przypadku utraty przez nich zdolnoci do pracy
na zajmowanym stanowisku nale¿y do Burmistrza.
§ 73
Inne ni¿ wymienione w § 70 ust. 1 i § 72 ust. 1 osoby
s¹ zatrudnione w Urzêdzie Miejskim w Nowym Stawie na
podstawie umowy.
§ 74
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy  s¹ powo³ywani i odwo³ywani przez Burmistrza.
2. Do nawi¹zywania stosunku pracy z pracownikami jednostek podleg³ych gminie uprawnieni s¹ ich kierownicy i dyrektorzy.
ROZDZIA£ X
PUBLIKOWANIE PRZEPISÓW GMINNYCH
§ 75
1. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.).
2. W pozosta³ych przypadkach, je¿eli z przepisów szczególnych nie wynika nic innego przepisy gminne wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia.
Rozpowszechnia siê je poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz w siedzibie urzêdu nie póniej
ni¿ 4 dni po ich uchwaleniu.
3. Mog¹ przewidywaæ wejcie w ¿ycie w terminie póniejszym ni¿ nich podjêcie.
4. Urz¹d prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpny
do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
ROZDZIA£ XI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 76
1. Statut Gminy wraz z za³¹cznikami jest aktem prawa
miejscowego o charakterze wykonawczym.
2. Do jego zmiany stosuje siê przepisy dotycz¹ce uchwalenia.
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Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Nowy Staw
REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Rady okrela organizacjê wewnêtrzn¹, tryb
pracy Rady i jej organów (komisji).
§2
1. Rada Miejska w Nowym Stawie jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie.
2. Sk³ada siê z 15 radnych wybranych w wyborach powszechnych przez mieszkañców gminy zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
3. Liczba radnych, o których mowa w ust. 2 stanowi ustawowy sk³ad Rady.
4. Kadencja Rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.
§3
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. 2. W celu wykonywania ustawowych zadañ Rada ze
swojego grona mo¿e powo³aæ  w drodze odrêbnej
uchwa³y-komisje sta³e i dorane oraz zespo³y doradcze do okrelonych spraw, ustalaj¹c ich sk³ad osobowy oraz przedmiot dzia³ania.
3. Rada mo¿e powo³aæ Prezydium Rady, w sk³ad którego
bêd¹ wchodziæ: Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy komisji sta³ych oraz Szefowie klubów radnych.
4. Organ, o którym mowa w ust. 3 powo³any w celu koordynacji dzia³añ Rady i wymiany informacji.
5. Posiedzenia Prezydium Rady odbywaj¹ siê na trzy dni
przed planowan¹ sesj¹.
§4
1. Radny jest zobowi¹zany braæ czynny udzia³ w pracach
Rady i jej komisji oraz innych instytucji, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
ROZDZIA£ II
SESJE RADY I POSIEDZENIA KOMISJI
§5
1. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, a w razie
jego nieobecnoci wyznaczony przez niego wiceprzewodnicz¹cy  zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Rada dokonuje rozstrzygniêæ w formie uchwa³, owiadczeñ, apeli.
§6
1. O terminie i miejscu obrad sesji powiadamia siê radnych za pomoc¹ listów poleconych najpóniej na 5 dni
przed posiedzeniem Rady.
2. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
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3. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 2.
§7
1. Sesje Rady s¹ jawne. Zawiadomienia o terminie, tematyce obrad podaje siê do publicznej wiadomoci
na trzy dni przed sesj¹ poprzez wywieszenie og³oszeñ
na tablicach na terenie miasta i gminy a tak¿e w siedzibie urzêdu.
2. Jawnoæ oznacza, i¿ w podczas obrad Rady na sali
mo¿e przebywaæ publicznoæ, która zajmuje wyznaczone miejsca.
§8
1. W obradach Rady uczestnicz¹ z prawem zabrania g³osu Sekretarz, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów,
osoby zajmuj¹ce samodzielne stanowiska, dyrektorzy
 kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz
inne osoby zaproszone przez Przewodnicz¹cego.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mog¹ za zgod¹ Przewodnicz¹cego Rady i Burmistrza referowaæ istotne zagadnienia, udzielaæ wyjanieñ w kwestiach zwi¹zanych
z przedmiotem ich zakresu dzia³añ.
§9
Je¿eli przedmiotem obrad maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹  jawnoæ ca³oci lub
czêci obrad mo¿e zostaæ wy³¹czona.
§ 10
Rada mo¿e obradowaæ w obecnoci co najmniej omiu
Radnych (quorum).
§ 11
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Jednak Rada
mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich w innym terminie.
2. O przerwaniu sesji, Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania
porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia,
potrzebê uzyskania dodatkowych wyjanieñ, materia³ów lub inne nieprzewidziane okolicznoci uniemo¿liwiaj¹ce w³aciwe rozstrzyganie spraw.
§ 12
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego
obrady prowadzi Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Otwarcie sesji nastêpuje przez wypowiedzenie przez
prowadz¹cego formu³y: Otwieram..sesjê Rady Miejskiej w Nowym Stawie
3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza prawomocnoæ obrad.
§ 13
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia projekt porz¹dku obrad Rady.
2. Porz¹dek obrad powinien przewidywaæ przyjêcie przez
Radê protoko³u z poprzedniej sesji, który by³ udostêpniony radnym  przed terminem obrad  celem zapoznania siê, sprawozdania z pracy komisji w okresie
miêdzysesyjnym oraz dzia³alnoci Burmistrza Miasta
Nowy Staw.
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3. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
4. Na wniosek Burmistrza Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ on do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji rady.
5. Do zmian w porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie
okrelonym w § 12 ust. 3 stosuje siê przepisy ust. 3, z
tym ¿e wymagana jest dodatkowo zgoda wnioskodawcy.
6. Zmiany dotycz¹ce realizacji punktów porz¹dku obrad
(np. przeniesienia punktów w porz¹dku)  Rada g³osuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady.
7. Po dokonaniu czynnoci zwartych w ust. 1  5 Rada
Uchwala porz¹dek obrad sesji.
§ 14
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug uchwalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
mo¿e udzieliæ go poza kolejnoci¹.
§ 15
Przewodnicz¹cy obrad:
1) czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zw³aszcza
nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób
uczestnicz¹cych w sesji,
2) mo¿e czyniæ umotywowane uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pienia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ rozmówcê  ad rem,
3) je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego lub osoby zaproszonej w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje je do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie przynosi skutku  mo¿e
odebraæ g³os nakazuj¹c odnotowanie tych faktów
w protokole,
4) mo¿e odebraæ g³os lub nakazaæ opuszczenie sali tym
osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji,
5) uniemo¿liwia uczestnictwo w sesji osobom bêd¹cym pod wp³ywem alkoholu lub rodków odurzaj¹cych,
6) mo¿e udzieliæ g³osu osobom sporód publicznoci
jednak nie bezporednio przed g³osowaniem nad
rozstrzygniêciami,
7) na wniosek radnych lub z w³asnej inicjatywy zarz¹dza przerwy w obradach,
8) w przypadku stwierdzenia braku quorum przewodnicz¹cy przerywa posiedzenie sesji i wyznacza nowy
termin posiedzenia tej samej sesji  fakt przerwania
obrad odnotowuje siê w protokole sesji Rady.
§ 16
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê:  Zamykam.. sesjê Rady
Miejskiej w Nowym Stawie.

§ 17
1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê protokó³, w którym
odnotowuje siê w szczególnoci podjête rozstrzygniêcia.
2. Protokó³ sesji Rady powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg oraz zawieraæ:
1) numer, datê, miejsce odbywania sesji, godzinê rozpoczêcia i zakoñczenie obrad, numery podjêtych
uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyny nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) uchwalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, w szczególnoci treæ wyst¹pieñ,
lub ich streszczenie, treæ wniosków, fakt zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem jego wyników,
8) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
Do protoko³u do³¹cza siê:
9) listê obecnoci radnych,
10) listê obecnoci zaproszonych goci,
11) treæ podjêtych uchwa³, owiadczeñ, apeli,
12) inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego,
13) z³o¿one na pimie usprawiedliwienia osób nieobecnych.
4. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji danej kadencji
i oznaczeniem roku kalendarzowego.
5. Protoko³y sporz¹dza pracownik obs³uguj¹cy Radê i komisje lub osoba go zastêpuj¹ca.
§ 18
1. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w
siedzibie urzêdu.
2. W trakcie obrad na najbli¿szej sesji, nie póniej ni¿ do
czasu przyjêcia protoko³u, radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia protoko³u. O ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy po wys³uchaniu protokolanta.
3. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 2 nie zostanie
uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do
Rady.
§ 19
1. Sprawy rozpatrywane na sesjach, z wy³¹czeniem uregulowañ zawartych w ust. 2 Rada rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y.
2. Przyjêcie przez Radê materia³ów informacyjnych nastêpuje przez g³osowanie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
i nie wymaga uchwa³y.
§ 20
1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi
inaczej.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby Radnych
obecnych na sesji g³osowanie tajne w ka¿dej sprawie
z wyj¹tkiem spraw proceduralnych.
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3. W przypadku tajnego g³osowania jego wynik jest równoznaczny z podjêciem uchwa³y w sprawie bêd¹cej
przedmiotem g³osowania.
§ 21
1. Inicjatywa uchwa³odawcza nale¿y do:
1) Burmistrza,
2) Komisji Rady,
3) Radnych,
4) Klubów Radnych,
5) Rad jednostek pomocniczych gminy.
2. Opracowuj¹cy projekt uchwa³y zapewnia uwzglêdnienie w nim:
1) podstawy prawnej,
2) okrelenie zadañ proponowanych w uchwale,
3) okrelenie adresatów tych zadañ i w miarê mo¿liwoci rodków niezbêdnych do ich realizacji,
4) okrelenie czasu obowi¹zywania uchwa³y,
5) zapewnienie rodków kontroli nad realizacj¹ zadañ
zawartych w treci uchwa³y
3. Projekty uchwa³ problemowych wymagaj¹ uzasadnienia.
4. Uchwa³y Rady Miejskiej w sprawie zobowi¹zañ finansowych, bud¿etu oraz zmian bud¿etu podejmowane
s¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu Rady.
5. Przygotowywanie projektów uchwa³ nale¿y do Burmistrza.
6. Przewodnicz¹cy Rady kieruje projekty uchwa³ do zaopiniowania przez w³aciwe komisje.
7. Projekty, o których mowa w ust. 6 powinny byæ zaopiniowane przez Radcê prawnego tutejszego urzêdu.
8. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub w razie
jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy.
9. W trybie przewidzianym dla uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
2) apele  zawieraj¹ce prawnie nie wi¹¿¹ce wezwania do okrelonego zachowania siê, podjêcia inicjatywy w okrelonej sprawie
10. Radni otrzymuj¹ projekty uchwa³ wraz z proponowanym porz¹dkiem obrad na 5 dni przed posiedzeniem
Rady.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy obrad przeprowadza g³osowanie jawne i og³asza jego wyniki.
2. Do pomocy przy liczeniu g³osów Przewodnicz¹cy mo¿e
wyznaczyæ Wiceprzewodnicz¹cego lub radnego.
3. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez podniesienie
rêki.
§ 23
1. W g³osowaniu tajnym Radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
do g³osowania ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym Rada ka¿dorazowo ustala sposób g³osowania.
G³osowanie przeprowadza wybrana sporód radnych,
Komisja Skrutacyjna, która wybiera sporód siebie
przewodnicz¹cego.
2. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy
obrad objania sposób g³osowania.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³ g³osowania z jego wynikami.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyjnej przechowuje siê z protoko³em z sesji.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹ treæ, w taki sposób, aby by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. Je¿eli w jednej sprawie zosta³o zg³oszonych kilka wniosków, w pierwszej kolejnoci pod g³osowanie poddaje
siê wniosek najdalej id¹cy, tzn. taki., którego przyjêcie
wyklucza potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi.
3. W innych przypadkach g³osowanie przeprowadza siê
na ka¿dy wniosek oddzielnie, w kolejnoci ich zg³aszania.
§ 25
1. Uchwa³om Rady nadaje siê formê odrêbnych dokumentów.
2. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c kolejny jej numer oraz datê podjêcia.
§ 26
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne posiedzenia z inn¹ Rad¹,
w szczególnoci s¹siaduj¹cych gmin. Wspólna sesja
mo¿e byæ zwo³ywana dla rozpatrywania spraw wspólnych.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad, a w jej przygotowaniu uczestnicz¹ Komisje tych Rad oraz Radni. Zawiadomienie o sesji podpisuj¹ Przewodnicz¹cy Rad.
3. Uchwa³y na wspólnej sesji podejmuje siê w odrêbnym
g³osowaniu ka¿dej z Rad.
4. Uchwa³y, o których mowa w ust. 3 oraz protokó³ z obrad podpisuj¹ oddzielnie Przewodnicz¹cy Rad.
5. Do wspólnych sesji maj¹ zastosowanie ogólne terminy oraz tryb przygotowania, zwo³ania i przebiegu sesji.
ROZDZIA£ III
PRZEWODNICZ¥CY RADY
§ 27
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Przewodnicz¹cy Rady jest odpowiedzialny za ca³okszta³t organizacji pracy Rady.
3. Wiceprzewodnicz¹cy s¹ zobowi¹zani do udzielania niezbêdnej pomocy w wykonywaniu zadañ i obowi¹zków.
4. Przewodnicz¹cy reprezentuje Radê na zewn¹trz.
5. Jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadomienia o
terminach posiedzeñ Rady  so³tysów i przewodnicz¹cych organów pomocniczych gminy  na takich samych zasadach co Radnych.
6. Przyjmuje poprawki do projektów uchwa³.
7. Odpowiada za terminowe przedk³adanie interpelacji
Radnych sk³adanych w okresie miêdzysesyjnym.
8. Do czasu wybrania Przewodnicz¹cych komisji sta³ych
 przewodniczy w pierwszym ich posiedzeniu.
9. Dba o autorytet Rady.

Dziennik Urzêdowy
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10. Mo¿e przedstawiaæ Radnym wyk³adniê Statutu Gminy, Regulaminu Rady  po zasiêgniêciu opinii radcy
prawnego.
11. Korzysta w nieograniczonym zakresie z pomocy prawnej, zapewniaj¹c tê pomoc Radnym.
12. Pobiera dietê w wysokoci ustalonej odrêbn¹ uchwa³¹.
13. Przyjmuje poprawki do projektów uchwa³.
14. Podpisuje protoko³y z sesji oraz podjête uchwa³y.
15. Zarz¹dza przerwy w obradach.
16. Uczestniczy w posiedzeniach komisji.
17. Podejmuje inne prace zlecone przez Radê.
18. Przewodnicz¹cy za swoj¹ dzia³alnoæ ponosi odpowiedzialnoæ przed Rad¹.
ROZDZIA£ IV
KOMISJE RADY
§ 28
1. W celu wykonywania zadañ Rada mo¿e ze swojego
grona powo³aæ sta³e i dorane Komisje a tak¿e zespo³y doradcze okrelaj¹c ich sk³ad osobowy oraz przedmiot dzia³ania.
2. Do sta³ych Komisji Rady Miejskiej nale¿¹:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Finansowo  Gospodarcza,
3) Komisja Owiaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeñstwa
i Ochrony rodowiska
3. Przewodnicz¹cego Komisji wybieraj¹ jej cz³onkowie
sporód swojego grona.
§ 29
Komisje Rady podlegaj¹ wy³¹cznie Radzie.
§ 30
1. Komisje Rady Miejskiej swoj¹ dzia³alnoæ przejawiaj¹ przez odbywanie posiedzeñ oraz kontroli w zakresie rozstrzygania spraw nale¿¹cych do ich w³aciwoci.
2. Posiedzenia Komisji s¹ prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej po³owa ogólnego sk³adu.
3. Na wniosek przewodnicz¹cego Komisji lub co najmniej 2/3 sk³adu  przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ
g³osowanie tajne.
4. Wnioski i opinie podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.
5. Kontrole Komisji odbywaj¹ siê w sk³adzie nie mniejszym ni¿ 2/3 sk³adu Komisji.
6. Komisje sta³e Rady prowadza swoj¹ dzia³alnoæ w
oparciu o opracowane plany pracy zatwierdzone w
formie odrêbnej uchwa³y Rady.
7. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê stosownie do potrzeb z uwzglêdnieniem zapewnienia realizacji zadañ
Rady. O terminie posiedzeñ zawiadamia siê Przewodnicz¹cego Rady oraz Burmistrza.
8. W sprawach nale¿¹cych do w³aciwoci dwóch komisji  komisje te wspó³pracuj¹ ze sob¹, a w szczególnoci odbywaj¹ wspólne posiedzenia i kontrole
oraz podejmuj¹ wspólne opinie i wnioski.
9. Komisje w swojej dzia³alnoci i podejmowanych decyzjach winny kierowaæ siê w³asn¹ ocen¹ spraw.
W tym celu mog¹ organizowaæ spotkania z mieszkañcami.
10. Komisje opiniuj¹ projekty uchwa³ wnoszone pod obrady Rady.

11. Wspó³dzia³aj¹ w wykonywaniu zadañ z innymi instytucjami.
12. Mog¹ wnosiæ na sesje Rady sprawy wynikaj¹ce ze
swojej dzia³alnoci, które ze wzglêdu na ich wagê wymagaj¹ rozpatrzenia przez Radê.
13. Radni obowi¹zani s¹ do pracy w Komisjach, do których zostali wybrani.
14. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje jej Przewodnicz¹cy b¹d Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 31
Wykonuj¹c swoje zadania komisje s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania od wszystkich osób podlegaj¹cych bezporednio lub porednio Radzie, nie wy³¹czaj¹c jej Przewodnicz¹cego, Burmistrza, ustnych i pisemnych informacji oraz umo¿liwienia wgl¹du w dokumenty, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
2) zasiêgania opinii publicznej,
3) dokonywania oglêdzin,
4) przyjmowania skarg i wniosków od mieszkañców i instytucji.
§ 32
Dodatkowy przedmiot dzia³ania poszczególnych Komisji oraz zakres zadañ Komisji doranych i zespo³ów doradczych okrela Rada w formie odrêbnej uchwa³y.
§ 33
Na posiedzeniach Komisji mog¹ byæ obecni oprócz jej
cz³onków  Przewodnicz¹cy Rady, Wiceprzewodnicz¹cy,
Burmistrz, jego Zastêpca, Skarbnik, Sekretarz Gminy oraz
inne zainteresowane osoby.
ROZDZIA£ V
RADNI
§ 34
1. Radni maj¹ obowi¹zek czynnego uczestnictwa w pracach Rady, jej Komisji oraz innych instytucjach samorz¹dowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.
2. Radni maj¹ obowi¹zek do utrzymywania sta³ej wiêzi z
mieszkañcami gminy, mimo i¿ nie s¹ zwi¹zani instrukcjami wyborców, poprzez:
1) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Komisji, ca³ej Rady,
2) propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,
3) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg
mieszkañców gminy,
3. Radni maj¹ prawo domagania siê wniesienia pod obrady Rady i posiedzeñ Komisji spraw o istotnym znaczeniu dla gminy,
4. Radni otrzymuj¹ raz na dwa miesi¹ce pisemn¹ informacjê z dzia³alnoci Burmistrza.
§ 35
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym wymaga uprzedniej zgody Rady.
3. Radnemu przys³uguje zwolnienie od pracy w celu
umo¿liwienia mu wykonywania mandatu radnego.
4. Rada w odrêbnej uchwale okrela wysokoæ oraz za-
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sady przyznawania Radnym  diet za udzia³ w posiedzeniach Rady i jej Komisji a tak¿e zwrot poniesionych
kosztów podró¿y z tego tytu³u.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Zmiany w sk³adzie osobowym komisji mog¹ byæ dokonywane w ka¿dym czasie na wniosek Przewodnicz¹cego komisji.

§ 36

§4

Radni mog¹ tworzyæ Kluby Radnych na zasadach okrelonych w § 61 Statutu.

1. Pracami komisji kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej zastêpuje go wyznaczony przez niego
cz³onek lub Przewodnicz¹cy Rady.

ROZDZIA£ VI
INTETRPELACJE I ZAPYTANIA
§ 37
1. W wykonywaniu uprawnieñ wynikaj¹cych z przepisów
ustawy o samorz¹dzie gminnym  Radni mog¹ sk³adaæ na sesji w okrelonych punktach porz¹dku obrad
 interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
2. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach o istotnym znaczeniu dla gminy lub jej mieszkañców, a w szczególnoci
gdy rozstrzygniêcie, b¹d wyjanienie tych spraw mo¿e
wymagaæ zebrania informacji lub zasiêgniêcia opinii
ekspertów.
3. Interpelacje i zapytania Radni sk³adaj¹ Przewodnicz¹cemu Rady na pimie w okresie miêdzysesyjnym lub
na sesji. Na sesji mog¹ stawiaæ zapytania tak¿e w formie ustnej.
4. Interpelacja winna krótko przedstawiæ stan faktyczny
oraz zawieraæ wynikaj¹ce z niej pytania skierowane
zgodnie z w³aciwoci¹.
5. Zapytanie powinno byæ sformu³owane zwiêle.
§ 38
1. Przewodnicz¹cy Rady przekazuje interpelacjê lub zapytania niezw³ocznie ich adresatom wg w³aciwoci.
2. Udzielaj¹cy odpowiedzi sk³ada pisemn¹ odpowied w
ci¹gu 14 dni od otrzymania interpelacji lub zapytania.
3. Je¿eli odpowied na interpelacjê lub zapytania nie zadowala Radnego, mo¿e on wnioskowaæ o wprowadzenie sprawy do porz¹dku obrad sesji.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Nowy Staw
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE
§1
Komisja rewizyjna jest organem wewnêtrznym rady,
powo³anym w celu wykonywania w jej imieniu kontroli
dzia³alnoci burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
§2
Zasady dzia³ania komisji rewizyjnej okrela ustawa o
samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy regulamin.
§3
1. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych rady.
2. Komisja wybiera sporód siebie przewodnicz¹cego w
g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w
tym trybie nastêpuje odwo³anie.
3. Rada Miejska mo¿e odwo³aæ komisjê rewizyjn¹ na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady. Wybór komisji nastêpuje na tej samej sesji.

§5
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego komisji zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym przez radê  planem pracy.
2. O planowym posiedzeniu i proponowanym porz¹dku
obrad, przewodnicz¹cy komisji lub osoba go zastêpuj¹ca informuje w³aciw¹ komórkê organizacyjn¹ Urzêdu oraz zawiadamia cz³onków komisji i inne osoby zaproszone w terminie 5 dni przed planowanym posiedzeniem.
§6
Porz¹dek obrad podlega zatwierdzeniu przez komisjê.
Komisja mo¿e w ka¿dym czasie go zmieniæ lub uzupe³niæ.
§7
Komisja rozstrzyga sprawy w formie decyzji, uchwa³,
wniosków, dezyderatów, popartych opiniami w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§8
1. Dezyderaty komisji zawieraj¹ postulaty, wnioski skierowane pod adresem Burmistrza, Skarbnika lub Sekretarza.
2. W³aciwy adresat jest zobowi¹zany do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej w ci¹gu 14 dni od dnia
otrzymania.
3. Dezyderat i odpowied mog¹ byæ przedmiotem dyskusji podczas sesji Rady Miejskiej.
§9
1. Z obrad komisji sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) stwierdzenie prawomocnoci obrad, nazwiska cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu,
2) porz¹dek obrad,
3) zwiêz³e przedstawienie przebiegu obrad oraz treæ
wyst¹pieñ i sk³adanych wniosków, owiadczeñ,
4) wyniki g³osowañ i treæ podjêtych uchwa³, decyzji,
5) sprawozdania i dokumenty przedstawione na posiedzeniu przez cz³onków komisji.
6) podpis przewodnicz¹cego komisji, osoby przez niego uprawnionej b¹d Przewodnicz¹cego Rady.
3. Za merytoryczne przygotowanie protoko³u odpowiada przewodnicz¹cy obrad.
4. Protoko³y z posiedzenia komisji udostêpniane s¹ do
wgl¹du oraz przechowywane s¹ w Urzêdzie Miejskim
w Nowym Stawie.
§ 10
Do innych zadañ komisji ni¿ wymienionych w § 1 regulaminu nale¿y:
1) opiniowanie wykonania bud¿etu miasta i gminy oraz
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Kontrola przeprowadzana jest w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:
1) legalnoci,
2) celowoci,
3) gospodarnoci,
4) rzetelnoci,
5) terminowoci.

4) nieprawid³owoci ustalonych przez zespó³ z podaniem dowodów, zw³aszcza dokumentów, wyjanieñ,
oglêdzin dokonanych w trakcie kontroli,
5) adnotacje o zapoznaniu siê z protoko³em kierownika jednostki kontrolowanej ³¹cznie z jego podpisem,
6) wykaz za³¹czników,
7) podpisy cz³onków zespo³u kontroluj¹cego.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo wniesienia do protoko³u uwag w terminie 7 dni od daty jego
sporz¹dzenia i dorêczenia.
3. Orygina³ protoko³u przechowywany jest w dokumentach komisji a odpisy Przewodnicz¹cy komisji przekazuje:
1) Przewodnicz¹cemu Rady,
2) Burmistrzowi,
3) Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

§ 12

§ 16

1. Kontrolê przeprowadza zespó³ kontroluj¹cy wyznaczony uchwa³¹ komisji.
2. Przewodnicz¹cego zespo³u wyznacza komisja.
3. W uchwale okrela siê podmiot i przedmiot kontroli.
4. Uchwa³a komisji stanowi upowa¿nienie do dzia³ania w
jej imieniu; podlega okazaniu podmiotowi kontrolowanemu przed podjêciem czynnoci kontrolnych.

1. Komisja w terminie 21 dni od daty zakoñczenia kontroli formu³uje zalecenia i wnioski w sprawach:
1) usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci,
2) wyci¹gniêcie ewentualnych konsekwencji wobec
osób winnych zaniedbañ, naruszenia prawa,
3) ewentualnego skierowania sprawy do pañstwowych
organów kontroli, nadzoru, cigania.
2. Zalecenia, wnioski, o których mowa w ust. 1, komisja
kieruje do Burmistrza, kierownika jednostki kontrolowanej.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
zawiadomiæ komisjê i Burmistrza o sposobie realizacji
wniosków i zaleceñ pokontrolnych w terminie 10 dni
od otrzymania zaleceñ oraz wniosków.
4. W przypadku odmowy wykonania wniosków i zaleceñ,
kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany do
przedstawienia z uzasadnieniem przyczyny odmowy.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, komisja rewizyjna mo¿e skierowaæ sprawê do rozstrzygniêcia przez
Radê Miejsk¹.

wystêpowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹,
2) inne zadania zlecone przez Radê w zakresie kontroli,
nie naruszaj¹ce uprawnieñ kontrolnych pozosta³ych
komisji powo³anych przez Radê.
§ 11

§ 13
1. Zespó³ kontrolny ma prawo:
1) wstêpu do pomieszczeñ jednostki kontrolowanej,
2) wgl¹du w dokumenty zwi¹zane z przeprowadzan¹
kontrol¹,
3) wzywania kierownika jednostki kontrolowanej do
sk³adania ustnych lub pisemnych wyjanieñ, wyjanienia utrwalone s¹ w protokole,
4) sporz¹dzania odpisów, kopii dokumentów.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmówiæ wgl¹du do dokumentów, je¿eli przepisy szczególne tak stanowi¹. O fakcie tym niezw³ocznie powiadamia swojego zwierzchnika s³u¿bowego.
3. W przypadku odmowy komisja rewizyjna mo¿e wezwaæ
kierownika jednostki kontrolowanej do z³o¿enia wyjanieñ na jej posiedzeniu lub sesji Rady Miejskiej.
4. Dzia³alnoæ zespo³u kontroluj¹cego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku
pracy oraz kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 14
Kierownik kontrolowanej jednostki zobowi¹zany jest
do:
1) zapewnienia zespo³owi kontroluj¹cemu w³aciwych
warunków lokalowych, technicznych oraz niezbêdnych do pracy dokumentów,
2) pisemnego uzasadnienia braku mo¿liwoci dostarczenia zespo³owi kontroluj¹cemu niezbêdnych dokumentów.
§ 15
1. Po zakoñczeniu kontroli zespó³ kontroluj¹cy sporz¹dza
protokó³ zawieraj¹cy:
1) sk³ad zespo³u,
2) wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli
oraz podstawy prawnej,
3) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespó³,

§ 17
W ramach swoich uprawnieñ kontrolnych, komisja rewizyjna mo¿e korzystaæ z fachowych opinii, analiz, ekspertyz.
§ 18
1. Wyniki swoich dzia³añ komisja rewizyjna przedstawia
Radzie w formie sprawozdañ:
1) rocznych,
2) okresowych w przypadku kontroli doranych lub na
zlecenie Rady.
2. Sprawozdanie winno zawieraæ:
1) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn nieprawid³owoci,
2) informacjê z realizacji wniosków pokontrolnych.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Nowy Staw
WYKAZ
gminnych jednostek organizacyjnych
oraz gminnych osób prawnych
I. Jednostki bud¿etowe:
1) Nowostawski Orodek Kultury w Nowym Stawie,
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2) Przedszkole w Nowym Stawie,
3) Gimnazjum w Nowym Stawie,
4) Szko³a Podstawowa Nr 2 w Nowym Stawie,
5) Szko³a Podstawowa w wierkach,
6) Szko³a Podstawowa w Myszewie,
7) Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Stawie.
II. Zak³ady bud¿etowe:
Administracja Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie.
III.Gminne osoby prawne:
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie.

569
UCHWA£A Nr V/33/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, e oraz pkt 10
Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 109,
111, 116, 124, 128 ust 2 pkt 1 art. 135 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy Nowa Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w kwocie
16.038.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w kwocie
16.878.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Deficyt bud¿etowy okrela siê w kwocie 840.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
4. Ustala siê plan dotacji i wydatków z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 1.391.880 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*
5. Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych
w tym:
przychody  190.000 z³
wydatki  190.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*
6. Ustala siê nak³ady inwestycyjne na kwotê 1.348.100 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 *
7. Ustala siê rezerwy w bud¿ecie na kwotê 80.000 z³
w tym:
rezerwa ogólna w kwocie  80.000 z³
8. Ustala siê dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 100.000
z³ oraz wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zania problemów alkoholowych  100.000 z³.
9. Okrela siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*
10. Prognoza d³ugu publicznego gminy zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*
§2
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do samodzielnego zaci¹gania po¿yczek, kredytów krótkoterminowych i zobowi¹zañ do wysokoci 500.000 z³.
*) Za³¹czników nr 1-8 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Upowa¿nia siê Wójta do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy polegaj¹cych
na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów.
§4
Wójt Gminy opracuje informacjê o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze w zakresie i szczegó³owoci
uchwa³y bud¿etowej.
§5
1. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia bud¿etu Wójt
Gminy opracowuje uk³ad wykonawczy bud¿etu w podziale na dzia³y, rozdzia³y i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej.
2. O kwotach wynikaj¹cych z uk³adu wykonawczego bud¿etu Wójt Gminy informuje jednostki organizacyjne
Gminy w terminie 7 dni po jego opracowaniu.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu
w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym oraz na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

570
UCHWa£A Nr V/35/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Nowa Wie Lêborska.
Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Nowa
Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:
§1
uchwala siê Statut Gminy Nowa Wie Lêborska, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XII/117/1999 Rady Gminy z dnia
28 padziernika 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Nowa Wie Lêborska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 570
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr V/35/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.

Barwy herbu, wzór oraz opis herbu okrela za³¹cznik nr 2
do Statutu.
§7

STATUT GMINY NOWA WIE LÊBORSKA

Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Nowa Wie
Lêborska.

ROZDZIA£ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIA£ III. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§1

§8

Statut okrela:
1) ustrój Gminy Nowa Wie Lêborska,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska, komisji Rady Gminy Nowa Wie
Lêborska,
4) tryb pracy Wójta Gminy Nowa Wie Lêborska,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Nowa
Wie Lêborska,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.

1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.

§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Nowa Wie
Lêborska,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Nowa
Wie Lêborska,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Nowa Wie Lêborska,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Nowa Wie Lêborska,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Nowa
Wie Lêborska,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Nowa
Wie Lêborska.
ROZDZIA£ II. GMINA
§3
1. Gmina Nowa Wie Lêborska jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla
organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Lêborskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 270,39 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:100
000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
Herbem Gminy jest wizerunek gryfa kaszubskiego.

§9
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 10
So³ectwa nie posiadaj¹ uprawnieñ do prowadzenia
gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy.
§ 11
1. Na obszarze gminy utworzono nastêpuj¹ce so³ectwa:
1. Nowa Wie Lêborska
2. Mosty
3. Pogorzelice
4. Czarnówko
5. Redkowice
6. Krêpa Kaszubska
7. Garczegorze
8. Wilkowo Nowowiejskie
9. Karlikowo Lêborskie
10. Lubowidz
11. Dar¿ewo
12. £ebieñ
13. Tawêcino
14. Kêb³owo Nowowiejskie
15. Dziechlino
16. Janowiczki
17. Chocielewko
2. Granice so³ectw i ich ustrój okrelaj¹ odrêbne statuty.
3. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
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§ 12

1. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
ROZDZIA£ IV. ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA RADY
§ 13
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 14
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 15
1. Rada ze swojego grona powo³uje sta³e komisje.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
3. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 20
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 21
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 23
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
ROZDZIA£ V. TRYB PRACY RADY

§ 16

I. Sesje Rady

1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.

§ 24

§ 17
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 25
Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.

§ 18

2. Przygotowanie sesji

W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego Wiceprzewodnicz¹cego Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej
najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko

§ 26

§ 19
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 17 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.

1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 570
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3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 27
W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Przebieg sesji
§ 28
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 29
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 30
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 31
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 32
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.
§ 33
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
§ 34
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady
.

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 35
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 36
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wolne wnioski i informacje.
§ 37
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 36 pkt 2 sk³ada Wójt.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 38
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 39
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 38 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 40
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
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3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 41
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 42
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 43
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 44
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 45
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
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ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 46
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam.... sesjê Rady Gminy Nowa Wie Lêborska.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 47
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 48
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 49
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u z
poprzedniej sesji.
§ 50
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
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9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 51
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta
i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem
przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e przyj¹æ protokó³ z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 52
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 53
Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
4. Uchwa³y
§ 54
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.
§ 55
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi i zapo¿yczonymi z jêzyków obcych.

§ 56
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 57
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 58
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§ 59
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 60
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 61
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad podda-
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sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
5. Komisje Rady

je pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

§ 62

§ 66

1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 62 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radê.

§ 63
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 64
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e g³osów za musi byæ wiêcej ni¿ razem zsumowanych g³osów przeciw i wstrzymuj¹cych siê wa¿nie
oddanych g³osów.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego

§ 65

§ 67
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 68
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 69
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 70
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji powo³anych przez Radê.
§ 71
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§ 72
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne wyjanienie Przewodnicz¹cemu Rady lub przewodnicz¹cemu komisji.
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§ 73
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku, powiadamiaj¹c Przewodnicz¹cego Rady o terminie spotkania.
2. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 74
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 75
1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 76
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 77
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
ROZDZIA£ VI.
ZASADY I TRYB DZIA£ANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 78
Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w
liczbie 3.
§ 79
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku

nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 80
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 14 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 81
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 82
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady
§ 83
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 84
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 85
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
30 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca  d³u¿ej ni¿ 14 dni roboczych.
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§ 86

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 87
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 81 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 88
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole objête planem pracy komisji przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej,
okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli
oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Do przeprowadzenia kontroli nie objêtych planem pracy komisji uprawnia imienne upowa¿nienie wystawione przez Przewodnicz¹cego Rady.
6. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4.
§ 89
W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej
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jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
§ 90
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu. Pracownik jednostki udostêpnia materia³y po uprzednim
uzgodnieniu z pracodawc¹.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 91
1. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz
godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
2. Dokumenty i materia³y przekazane przez pracownika
jednostki winny byæ zwrócone na stanowisko w tym
samym dniu kontroli.
4. Protoko³y kontroli
§ 92
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 10 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 93
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
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§ 94
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 95
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 99

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.

§ 96

§ 100

1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 15 stycznia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 97.
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
4. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie Gminy ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz wniosek w
sprawie absolutorium.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 98
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 101
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 102
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 103
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.
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ROZDZIA£ VII
ZASADY DZIA£ANIA KLUBÓW RADNYCH
§ 104

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 105
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 106
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 107
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 5.
§ 108
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 109
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 110
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 111
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
ROZDZIA£ VIII. TRYB PRACY WÓJTA
§ 112
Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
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3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 113
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich posiedzenie.
§ 114
Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 112 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
ROZDZIA£ IX
ZASADY DOSTÊPU
I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI
Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA
§ 115
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 116
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 117
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, Komisji i Wójta
udostêpnia siê w godzinach pracy Urzêdu Gminy i w
asycie pracownika Urzêdu Gminy.
2. Z przed³o¿onej dokumentacji mo¿na sporz¹dziæ notatki.
§ 118
Uprawnienia okrelone w § 115 i 116 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
§ 119
1. Ka¿dy obywatel mo¿e z³o¿yæ wniosek o udostêpnienie
dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych gminy.
2. Wniosek musi byæ z³o¿ony w formie pisemnej.
§ 120
Informacja o terminie sesji rady gminy i porz¹dku obrad bêdzie umieszczona na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy najpóniej 5 dni przed wyznaczonym terminem.
§ 121
Informacja o terminie obrad komisji rady gminy bêdzie umieszczona na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy najpóniej 3 dni przed wyznaczonym terminem.
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ROZDZIA£ X. PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI

§3

§ 122
Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie mianowania s¹ osoby zajmuj¹ce kierownicze stanowiska Urzêdu Gminy.

Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 obowi¹zuj¹
wszystkich mieszkañców lub przebywaj¹cych czasowo
na danym terenie, o którym mowa w § 1, a tak¿e u¿ytkowników, w³acicieli, zarz¹dców gruntów, s³u¿bê len¹,
zarz¹dców lub dzier¿awców obwodów ³owieckich tam¿e.

ROZDZIA£ XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§4

§ 123

Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Malborku oraz terytorialnie
w³aciwym organom gminnych w³adz samorz¹dowych.

Zmiany w statucie wymagaj¹ uchwa³y Rady podjêtej
w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

571
ROZPORZ¥DZENIE Nr 7/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 11 marca 2003 r.
w sprawie zwalczania wcieklizny zwierz¹t na niektórych obszarach województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 ustawy
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz
z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 112, poz. 976, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438)  zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Uznaje siê nastêpuj¹ce obszary za okrêgi wystêpowania wcieklizny i zagro¿one wcieklizn¹:
1) teren wystêpowania wcieklizny: Osiedle Malbork 
Po³udnie,
2) teren zagro¿ony wcieklizn¹: Osiedle Piaski, Osiedle
Ma³e Piaski, Nowa Wie Malborska.
§2
1. Na obszarach okrelonych w § 1 nakazuje siê:
1) umieszczenie w widocznych miejscach  na granicach okrêgu  czytelnych i trwa³ych tablic z napisem:
Okrêg wystêpowania wcieklizny u zwierz¹t.
2) niezw³oczne zawiadomienie najbli¿szego inspektoratu weterynarii, lecznicy dla zwierz¹t, lub urzêdu
gminy o ka¿dym wyst¹pieniu wcieklizny u zwierz¹t;
3) przeprowadzenie przegl¹du na obszarach wymienionych w § 1 celem wyszukania zwierzyny pad³ej wskutek wcieklizny i dla potrzeb odstrza³ów sanitarnych,
4) niezw³oczne zg³aszanie do badania s³u¿bie weterynaryjnej zwierz¹t pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych lub pad³ych oraz zabezpieczenie ich do czasu przybycia urzêdowego lekarza weterynarii w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoæ zaka¿enia ludzi i zwierz¹t.
2. Na obszarach okrelonych w § 1 zakazuje siê:
1) urz¹dzania wszelkich polowañ oraz od³owów zwierzyny ³ownej z wyj¹tkiem odstrza³ów sanitarnych nakazanych przez w³aciwego powiatowego lekarza
weterynarii,
2) otwierania zw³ok i zdejmowania skór ze zwierz¹t pad³ych i pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych,
3) organizowania wycieczek do lasów,
4) wprowadzania do lasów psów i kotów.

§5
Nadzór nad wykonaniem rozporz¹dzenia powierza siê
Pomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w
Gdañsku.
§6
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
wiadomoci publicznej, w sposób zwyczajowo przyjêty,
w drodze obwieszczenia na obszarach wymienionych w
§ 1.
§7
Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

572
SPRAWOZDANIE
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku zosta³a powo³ana
zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr 1/2002 z dnia 8 stycznia 2002
Starosty Powiatu Chojnickiego.
W jej sk³ad oprócz Starosty, jako przewodnicz¹cego,
weszli wydelegowani przez Radê Powiatu Chojnickiego
dwaj radni: Piotr Mysiura oraz Micha³ Dudzic. Ponadto
zgodnie z uregulowaniami prawnymi Starosta Chojnicki
powo³a³ trzy osoby, tj. Jana Zieliñskiego  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach,
Witolda Hope  Komendanta Powiatowego PSP, S³awomira Rz¹skê  Kierownika Biura Zarz¹dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Do pracy w Komisji Komendant Powiatowy Policji wydelegowa³ dwóch przedstawicieli swojej jednostki:
nadkomisarza Krzysztofa Pestkê oraz komisarza Arkadiusza Pozorskiego. Prokurator Rejonowy wskaza³ do pracy
w komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku prokuratora Mieczys³awa Brunkê.
Na spotkaniu inauguracyjnym, które odby³o siê 4 marca 2002 r., omówiono projekt powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku i bezpieczeñstwa obywateli. Odby³a siê te¿ krótka debata na temat
Rodzina w Powiecie Chojnickim w aspekcie bezpieczeñstwa. Na zakoñczenie omówiono zasady funkcjonowania subkonta bezpieczny powiat.
W póniejszym terminie zosta³ opracowany regulamin
pracy Komisji, który po konsultacjach zosta³ przyjêty i zatwierdzony przez jej przewodnicz¹cego.

Poz. 572

 1727 

W zwi¹zku z wyborami i wy³onieniem nowego sk³adu
Rady Powiatu zaistnia³a koniecznoæ powo³ania do pracy w komisji jej dwóch przedstawicieli. Na mocy uchwa³y Nr III/21/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. powo³ano w
sk³ad komisji radnych  Jerzego Meggera oraz Józefa Januszewskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Obecnie trwaj¹ prace nad rocznym planem pracy Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku na rok 2003.
Starosta
M. Buza

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1728 

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo Bold, Gdañsk, ul. Piwna 22
Z polecenia Wojewody Pomorskiego sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk

ISSN 1508-4779

Cena 17,57 z³

