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573
UCHWA£A Nr XLVI/357/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 1 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê nr 320/1
po³o¿on¹ we wsi Borowy Las.
Na podstawie art. 7-11, art. 18, ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na wniosek
Zarz¹du Gminy  Rada Gminy Sierakowice uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Sierakowice Nr XI/42/90 z dnia
30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gda. Nr 16, poz. 131
z pón. zm., Dz. Urz. Woj. Gda. z 1993 r. Nr 13, poz. 71)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 320/1 we wsi Borowy Las o
pow. ok. 1.41 ha, przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UTl  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej  ewentualny podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 m2 ka¿da w zale¿noci od potrzeb po wykonaniu planu zagospodarowania terenu ca³ego obszaru objêtego niniejsz¹ zmian¹.
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 20% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ ok. 70% pow. dzia³ki
na powierzchniê aktywn¹ biologicznie w tym ok. 25%
pod zadrzewienia. Nowowprowadzone gatunki drzew
i krzewów winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Gabaryty budynków 1.5 kondygna-

cji, nie wiêcej ni¿ 8.5 m od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°. Budynki usytuowane w formie zagrody wielobudynkowej. Poziom
posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0.7 m powy¿ej
poziomu terenu. Do budowy zastosowaæ materia³ naturalny jak: kamieñ, ceg³a licowa. W konstrukcji dachu
i wykoñczeniu elewacji zastosowaæ drewno.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 6.0 m od drogi o
numerze ewidencyjnym gruntu 221 i od drogi zlokalizowanej przy po³udniowo- wschodniej czêci lokalizacji, 5.0 m od rowu zlokalizowanego w pó³nocnym naro¿niku dzia³ki oraz od terenu ³¹ki i zieleni, 4.0 m od
po³udniowo-zachodniej i czêciowo pó³nocno-zachodniej granicy terenu, 5.0 m od skrajnego przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV przechodz¹cej przez dzia³kê z pó³nocy na po³udniowy wschód
oraz na po³udniowy zachód (s³up zlokalizowany w czêci centralnej).
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji od drogi zlokalizowanej na dzia³ce o numerze ewidencyjnym gruntu 221.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi o numerze ewidencyjnym gruntu 221. Szerokoæ
poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu: 1.5 m do 2.0 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci lub z ujêcia lokalnego.
Odprowadzenie cieków tymczasowo do zbiorników
szczelnych monolitycznych z okresowym opró¿nianiem. Docelowo do kanalizacji sanitarnej. Po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkie
obiekty nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ. Do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹
umowê na odbiór cieków podpisan¹ z koncesjonowanym przedsiêbiorstwem wiadcz¹cym us³ugi komunalne.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci. Dopuszcza siê przebudowê linii SN w przypadku
kolizji z planowanym zagospodarowaniem dzia³ki.
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Usuwanie odpadów sta³ych na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy w Sierakowicach.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
3. Ustalenia inne:
 na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg wskazana jest
lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej indywidualnej na dzia³ce nr 320/1 we
wsi Borowy Las w gminie Sierakowice wykonany w skali
1: 1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny zabudowy letniskowej indywidualnej UTl,
d) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
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 w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

574
UCHWA£A Nr XLVI/358/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 1 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego czêci dzia³ek
nr 70 i 108 po³o¿onych we wsi Borowy Las.
Na podstawie art. 7-11, art. 18, ust. 3, art. 25, art. 2629 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pón. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na
wniosek Zarz¹du Gminy  Rada Gminy Sierakowice
uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Sierakowice Nr XI/42/90 z dnia
30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 131
z pón. zm., Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 13, poz. 71)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêci dzia³ek nr 70 i 108 we wsi Borowy Las o ³¹cznej pow. ok. 1.9 ha, przeznacza siê na
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1 przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego o powierzchni
jak na rysunku planu.
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 15% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ ok. 60% pow. dzia³ki
na zadrzewienia (nie mniej ni¿ 25%), zakrzewienia, zieleñce i trawniki. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Gabaryty budynków 1.5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8.5 m od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedzia³ach 20°-30° i 45°-50°.
Budynek usytuowany kalenic¹ równolegle do drogi
gminnej relacji Stara Huta  Gowidlino o numerze ewidencyjnym gruntu 118. Poziom posadowienia parteru
nie wiêcej ni¿ 0.7 m powy¿ej poziomu terenu. Do budowy zastosowaæ materia³ naturalny jak: kamieñ, ceg³a licowa. W konstrukcji dachu i wykoñczeniu elewacji zastosowaæ drewno. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿, budynek gospodarczy.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 12.0 m od drogi gminnej relacji jw. 4.0 m od zachodniej granicy dzia³ki, 5.0 m
od pó³nocnej granicy dzia³ki.
MN 2  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  3 dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 m2.
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Linie zabudowy jak na rysunku planu: 12.0 m od drogi
gminnej relacji jw., 6.0 m od drogi gospodarczej zlokalizowanej wzd³u¿ zachodniej granicy dzia³ki, 5.0 m od
pó³nocnej granicy dzia³ki, 4.0 m od wschodniej granicy dzia³ki, 3.5 m od napowietrznej linii elektroenergetycznej NN.
Pozosta³e ustalenia jak dla MN 1.
MN 3  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  9 dzia³ek o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 m2.
Linie zabudowy jak na rysunku: planu 15.0 m od krawêdzi jezdni drogi gminnej relacji jw., 6.0 m od drogi
dojazdowej KD 1, 4.0 m od po³udniowej granicy dzia³ki, 100.0 m od jeziora Trzemeszno. W zachodniej czêci dzia³ki budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do
drogi gminnej, pozosta³e budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do drogi dojazdowej KD 1.
Pozosta³e ustalenia jak dla MN 1.
MN 4  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  1 dzia³ka o powierzchni jak na rysunku planu.
Linie zabudowy jak na rysunku planu: 100. 0 m od brzegu jeziora Trzemeszno, 6.0 m od drogi dojazdowej KD1,
4.0 m od pó³nocnej i zachodniej granicy dzia³ki. Budynek usytuowany kalenic¹ równolegle do drogi dojazdowej KD 1.
Pozosta³e ustalenia jak dla MN 1.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji:
 do zabudowy zlokalizowanej po zachodniej stronie
drogi gminnej relacji Stara Huta  Gowidlino, na
dzia³ce nr 70, z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 118 i relacji jw. oraz z drogi poprowadzonej wzd³u¿ zachodniej granicy terenu oznaczonego symbolem MN 2,
 do zabudowy zlokalizowanej po wschodniej stronie
drogi gminnej relacji jw. na dzia³ce nr 108, projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ KD 1 poprowadzon¹ wzd³u¿
projektowanego ci¹gu zabudowy.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi poprowadzonej wzd³u¿ zachodniej granicy terenu oznaczonego symbolem MN 2. Szerokoæ poszerzenia jak na rysunku planu: 4.0 m.
KD 1  przeznacza siê na drogê dojazdow¹ do zespo³u
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Warunkiem
realizacji planu jest wykonanie utwardzonego zjazdu
na drogê gminn¹ wykonanego zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
7 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi i ich usytuowanie.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku
planu 10.0  15.0 m. oraz czêciowo 6.0 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci lub z ujêcia lokalnego.
Odprowadzenie cieków tymczasowo do zbiorników
szczelnych monolitycznych z okresowym opró¿nianiem. Docelowo do kanalizacji sanitarnej. Po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkie
obiekty nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ. Do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹
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umowê na odbiór cieków podpisan¹ z koncesjonowanym przedsiêbiorstwem wiadcz¹cym us³ugi komunalne.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci.
Usuwanie odpadów sta³ych na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy w Sierakowicach.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
3. Ustalenia inne.
 na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg wskazana jest
lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi.
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Sierakowicach.
Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru
cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ek nr
70 i 108 we wsi Borowy Las w gminie Sierakowice wykonany w skali 1:1000.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 10%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

575
UCHWA£A Nr XLVI/360/02
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 1 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr
295/3 po³o¿onej we wsi Gowidlino.
Na podstawie art. 7-11, art. 18, ust. , art. 2, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) oraz
art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 49, Nr132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 101, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy 
Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Sierakowice zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy Sierakowice Nr XI/42/90 z dnia 30
kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16, poz. 131 z pón.
zm., Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 13, poz. 71) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie
na uprawy polowe, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 295/3
we wsi Gowidlino o pow. ok. 1.25 ha, przeznacza siê
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszczeniem us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:

Poz. 574, 575

MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej  10 dzia³ek.
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 30% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ ok. 25% pow. dzia³ki
na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce i trawniki. Gabaryty budynków 1.5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 12.0
m od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dachy dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia po³aci
20°-45°.
Linie zabudowy jak na rysunku planu: 6.0 m od projektowanych dojazdów i ulicy, 4.0 m od granic dzia³ki, 5.0
m od napowietrznej linii energetycznej.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji projektowanym przed³u¿eniem ulicy z drogi do wsi Kawelki.
KD  przeznacza siê na projektowan¹ ulicê dojazdow¹
zakoñczon¹ pêtl¹ zawrotow¹ o wymiarach jak na rys.
planu: 12.0 m na 15.0 m. Szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu 10.0 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego, spójnego z ujêciem wody zlokalizowanym we wsi Gowidlino, na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 cieki komunalne odprowadzane bêd¹, do czasu realizacji planowanego uk³adu, kanalizacji ciekowej,
spójnego z planowan¹ mechaniczno  biologiczn¹
oczyszczalni cieków w Gowidlinie, do szczelnych
monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo i wywo¿one na punkt zlewny przy przebudowanej oczyszczalni cieków w Sierakowicach,
 zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci na warunkach okrelonych przez gestora sieci.Istnieje mo¿liwoæ prze³o¿enia i zkablowania sieci na
koszt inwestora,
 odpady nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstania i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo,
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno -biologicznej w Gowidlinie, na
terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem
do kanalizacji,
 do projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór podpisan¹ ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem, do czasu realizacji planowanego kolektora ciekowego zakazuje siê lokalizowanie us³ug i rzemios³a wodoch³onnego wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków,
 po wybudowaniu oczyszczalni cieków w Gowidlinie nale¿y wprowadziæ nakaz likwidacji zbiorników
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i pod³¹czenie wszystkich obiektów do wybudowanej
zbiorczej sieci kanalizacji ciekowej,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne, koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 na czêciach dzia³ki przylegaj¹cych do dróg wskazana
jest lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony dróg,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 40% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym
25% pod zadrzewienia (do powierzchni tej zaliczyæ
mo¿na wskazane do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni), nowo wprowadzane gatunki drzew i krzewów winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski

576
UCHWA£A Nr IVk/II/23/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie handlu okrê¿nego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.)  Rada Miasta Wejherowa w celu zapewnienia porz¹dku, spokoju
i bezpieczeñstwa publicznego uchwala, co nastêpuje

§2

§1

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr
295/3 we wsi Gowidlino w gminie Sierakowice w skali
1:500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 10%.

Zabrania siê sprzeda¿y w handlu okrê¿nym na Placu
Jakuba Wejhera, Placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i na
ulicach: 12 Marca, Sobieskiego, Puckiej oraz Rzenickiej,
przy czym wyj¹tkowo dopuszcza siê:
1) sprzeda¿ kwiatów naturalnych. Sprzeda¿ ta mo¿e byæ
prowadzona pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody Prezydenta Miasta i wczeniejszym uzyskaniu pozytywnych opinii Kierownika Wydzia³u Architektury i Urbanistyki Urzêdu Miejskiego, dotycz¹cej
wygl¹du stanowiska sprzeda¿y i Pe³nomocnika Prezydenta Miasta ds. Komunikacji, dotycz¹cej usytuowania tego stanowiska;
2) drobn¹ sezonow¹ sprzeda¿ pami¹tek na Placu Jakuba Wejhera i na ul.Sobieskiego na odcinku od Placu Jakuba Wejhera do ul.Wa³owej. Sprzeda¿ ta mo¿e
byæ prowadzona pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Kierownika Wydzia³u Dzia³alnoci Gospodarczej Urzêdu Miejskiego i opinii jak w pkt 1.

§4

§2

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 w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.

Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do udostêpniania
terenów komunalnych w³¹cznie z Placem Jakuba Wejhera oraz ul. Sobieskiego na odcinku od Placu Jakuba Wejhera do ul. Wa³owej na cele i czas trwania imprez handlowo- kulturalnych. Szczegó³owe warunki udostêpniania terenów obejmuj¹ umowy zawierane przez Prezydenta
Miasta z organizatorami imprez.

§3

§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z pón.
zm. wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej

§3
Zabrania siê sprzeda¿y w handlu okrê¿nym na terenach komunalnych na warunkach innych ni¿ okrelone w
§ 1, § 2 uchwa³y.
§4
Kto narusza zakaz okrelony w § 1 do § 3 uchwa³y podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach
okrelonych w prawie o wykroczeniach.
§5
Upowa¿nia siê Stra¿ Miejsk¹ w Wejherowie do kontroli przestrzegania postanowieñ niniejszej uchwa³y.
§6
W sprawach nie uregulowanych uchwa³¹ maj¹ zastosowanie przepisy:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1. Ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych ¿ywnoci i ¿ywienia (Dz. U.Nr 29 poz. 245,
z 1971 r. Nr 12 poz. 115, z 1985 r. Nr 12 poz. 49, z 1989 r.
Nr 35 poz. 192, z 1992 r. Nr 33 poz. 144 i Nr 91 poz. 456,
z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 60 poz. 369, Nr 88 poz. 554
oraz z 1998 r. Nr 106 poz. 668).
2. Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 25
padziernika 1994 r. w sprawie wymagañ sanitarnych
w handlu okrê¿nym rodkami spo¿ywczymi i u¿ywkami (Dz. U. Nr 119, poz. 574).
3. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z pón. zm.).
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

3)

§8

4)
5)
6)
7)
8)

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr IIIk/XXXIV/371/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie poboru i wysokoci op³aty targowej za handel okrê¿ny na terenie Miasta Wejherowa.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
B. Tok³owicz

9)
10)
11)
12)
13)

577
UCHWA£A Nr IVk/II/11/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 3 grudnia 2002 r.

14)
15)

o zmianie uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wejherowa.

16)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2
pkt 1 w zwi¹zku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984)  Rada Miasta Wejherowa uchwala, co
nastêpuje:

17)
18)
19)
20)

§1
Zmienia siê Statut Miasta Wejherowa stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y Nr IIIk/XXXIV/373/2001 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 20 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r. Nr 9 poz. 137) w nastêpuj¹cy sposób:
1) § 2:
a) w pkt 8 wyrazy (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z
pón. zm.) zastêpuje siê wyrazami (t.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984).
b) w pkt 9 skrela siê wyrazy i Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Miasta Wejherowa.
c) pkt 11 skrela siê.
2) § 17:
a) u¿yte w § 17 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 7, § 19 pkt 2,4,9
ppkt a, b, d, g, i i, pkt 10, § 23 ust. 1 i 4,

21)

22)
23)
24)

Poz. 576, 577

§ 35 pkt d i f, § 36 ust. 1 i ust. 4 pkt b, § 45
ust. 3, § 46, § 56 ust. 5 pkt a i b, § 58 ust. 4, § 59
ust. 3, § 60 ust. 1, § 75 ust. 1, § 84 ust. 3 i 7, § 85
ust. 5, § 92 ust. 1,2 i 4, § 94 ust. 1 pkt 6, § 95 ust. 1,
§ 97 ust. 1, § 98 ust. 1, 2 i 4, § 101 ust. 2, § 104
ust. 5, § 106 ust. 1 i 2, § 111 ust. 2, § 118 ust. 6 w
ró¿nych przypadkach wyrazy Zarz¹d Miasta zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednim przypadku wyrazem Prezydent,
b) w ust. 5 wyrazy: w ustêpie 4 zastêpuje siê wyrazami: w ustêpie 3,
c) ust. 2 skrela siê,
d) ust. 4 wyrazy Zarz¹du Miasta zastêpuje siê wyrazami Zarz¹dzeñ Prezydenta
§ 19 ust. 1 pkt 2 wyrazy wybór i odwo³anie Zarz¹du
skrela siê.
§ 22 ust. 4 wyrazy w Zarz¹dzie skrela siê.
w § 25 ust. 2 skrela siê.
w § 28 wyrazy Zarz¹d lub skrela siê.
§ 35 pkt e wyrazy Zarz¹d i skrela siê.
§ 36 ust. 2 wyrazy oraz bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du skrela siê.
§ 36 ust. 6 skrela siê.
§ 37 ust. 1 wyrazy 5 radnych zastêpuje siê wyrazami 4 radnych.
w § 42 ust. 1 na koñcu dodaje siê zdanie trzecie: W
przypadku równej iloci g³osów decyduje g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
w § 43 wyrazy i cz³onkowie Zarz¹du Miasta zastêpuje siê wyrazami Prezydent, Zastêpcy Prezydenta
i osoby upowa¿nione przez Prezydenta.
w § 52 ustêp 1 zdanie drugie wyrazy: Funkcji tych
nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ cz³onka Zarz¹du skrela
siê.
w § 61 ust. 7 wyrazy cz³onków Zarz¹du nie bêd¹cych radnymi skrela siê.
w § 65 ust. 1 wyrazy oraz Zarz¹d skrela siê, a przed
wyrazem Prezydent dodaje siê wyraz oraz.
w § 76 ust. 2 wyrazy: co najmniej po³owy sk³adu
Rady zastêpuje siê wyrazami: co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.
§ 78 skrela siê.
w § 83 ust. 1 pkt d skrela siê.
w § 84 ust. 5 skrela siê.
zmienia siê tytu³ Czêci IV Statutu na PREZYDENT
MIASTA.
§ 86 otrzymuje brzmienie:
§ 86.1. Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent.
2. Prezydent w drodze zarz¹dzenia powo³uje
oraz odwo³uje dwóch zastêpców.
3. Funkcji Prezydenta oraz jego zastêpcy nie
mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta, burmistrza lub prezydenta
lub jego zastêpcy w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w miecie,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
§ 87 i § 88 skrela siê.
zmienia siê tytu³ Rozdzia³u II na Zadania Prezydenta.
w § 92:
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a) w ust. 1 lit. m otrzymuje brzmienie: Mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Miasta
b) w ust. 1 lit.c i lit. n wyraz: uchwa³y zastêpuje
siê wyrazem: zarz¹dzenia.
c) w ust. 2 po wyrazie Prezydent dopisuje siê wyrazy
upowa¿niony przez Prezydenta Zastêpca Prezydenta lub inna osoba upowa¿niona, a zdanie drugie W
decyzji wymienia siê imiê i nazwisko cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydaniu decyzji skrela
siê.
d) ust. 3 skrela siê.
e) ust. 5 skrela siê.
25) w § 93:
a) w ust. 1 wyrazy Cz³onkowie Zarz¹du zastêpuje siê
wyrazem Prezydent, a wyraz mog¹ wyrazem
mo¿e.
b) w ust. 1 pkt 1,2,3 i 4 liczbê mnog¹ zastêpuje siê liczb¹ pojedyncz¹.
c) ust. 2 skrela siê.
26) w § 94:
a) w ust. 1 skrela siê pkt 2 i 7.
b) w ust. 1 w pkt 8 skrela siê wyrazy Zastêpcy Prezydenta, pozosta³ych cz³onków Zarz¹du.
c) w ust. 3 wyrazy i Zarz¹d skrela siê, a wyraz mog¹
zastêpuje siê wyrazem mo¿e.
27) w § 95 pkt 2 skrela siê.
28) § 97 ust. 2 wyrazy na wniosek Zarz¹du przez Radê
zastêpuje siê wyrazami przez Prezydenta w drodze
zarz¹dzenia.
29) w § 98 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielenia Prezydentowi absolutorium jest równoznaczne z podjêciem
inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie
odwo³ania Prezydenta. Uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Prezydenta
Rada mo¿e podj¹æ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14
dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia Prezydentowi absolutorium, bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w
g³osowaniu imiennym.
30) § 99 otrzymuje brzmienie:
1. Pracownikami samorz¹dowymi na podstawie wyboru jest Prezydent, a na podstawie powo³ania zastêpcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik Miasta.
2. Nawi¹zanie stosunku pracy z osobami wymienionymi w ust. 1 nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia przez Prezydenta lubowania przed Rad¹, a w odniesieniu
do pozosta³ych osób z chwil¹ powo³ania.
3. Do osób wydaj¹cych decyzje administracyjne z
upowa¿nienia Prezydenta stosuje siê odpowiednio
§ 93 Statutu.
31) w § 109:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Owiadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie
zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Prezydent, albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca Prezydenta samodzielnie albo
wraz z inn¹ osob¹ upowa¿nion¹ przez Prezydenta.
b) ust. 2 i 3 skrela siê.
32) w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wejherowa stanowi¹cym za³¹cznik nr 6 do Statutu Miasta Wejherowa u¿yte w punkcie I pkt 1 i 5, pkt II ppkt 2,
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3 i 4, pkt III ppkt 2 i pkt IV ppkt 2 w ró¿nych liczbach i przypadkach wyrazy Zarz¹d, Cz³onkowie Zarz¹du i Przewodnicz¹cy Zarz¹du zastêpuje siê u¿ytym w odpowiednim przypadku wyrazem Prezydent.
§2
Uchwala siê t.j. Statutu Miasta Wejherowa z zachowaniem kolejnoci paragrafów, ustêpów i punktów w
brzmieniu stanowi¹cym Za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
B. Tok³owicz
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IVk/II/11/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 3 grudnia 2002 r.
STATUT MIASTA WEJHEROWA
CZÊÆ I
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Miasto Wejherowo jest Gmin¹, posiada osobowoæ
prawn¹ i stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹
wszystkich jego mieszkañców maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie miasta.
§2
U¿yte w Statucie Miasta Wejherowa okrelenia oznaczaj¹:
1) Miasto  Gminê Miasta Wejherowa,
2) Przewodnicz¹cy  Przewodnicz¹cego Rady Miasta
Wejherowa,
3) Wiceprzewodnicz¹cy  Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Miasta Wejherowa,
4) Rada  Radê Miasta Wejherowa
5) Radny  radnego Rady Miasta Wejherowa,
6) Statut  Statut Miasta Wejherowa,
7) Urz¹d  Urz¹d Miejski w Wejherowie,
8) Ustawa  ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984),
9) Prezydent  Prezydenta Miasta Wejherowa ,
10) Zastêpca Prezydenta  Zastêpcê Prezydenta Miasta Wejherowa,
11) Biuro Rady  Biuro Rady Miasta Wejherowa,
12) RIO  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdañsku.
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§3

1. Wejherowo zajmuje obszar o powierzchni 25,37 km2.
2. Granice Miasta okrelone s¹ na planie stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 1* do Statutu.
§4
Wejherowo posiada prawa miejskie na mocy przywileju króla Jana Kazimierza nadanego 13 stycznia 1650 r.
w Malborku i potwierdzonego przez króla Jana III Sobieskiego w 1696 r.
§5
1. Herbem Wejherowa jest bia³y krzy¿ rycerzy maltañskich
w polu niebieskim otoczony wieñcem z lici wawrzynu, w rodku zawieraj¹cy czerwon¹ ró¿ê.
2. Wzór herbu zawarty jest w za³¹czniku Nr 2 do Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu Miasta okrela Rada.
§6
1. Pieczêæ Wejherowa jest okr¹g³a o rednicy 41 mm,
z wyobra¿eniem stylizowanego herbu Miasta okolonego napisem: SIGILLUM CIVITATIS WEIHEROPOLITANAE, co na jêzyk polski przek³ada siê: PIECZÊÆ MIASTA WEJHEROWA.
2. Wzór pieczêci zawarty jest w za³¹czniku Nr 3* do Statutu a o u¿yciu pieczêci decyduje Prezydent.
§7
1. Flag¹ Miasta jest niebiesko  bia³y, prostok¹tny p³at
tkaniny, o proporcjach boków 3 x 5, obustronnie jednakowy, przy drzewcu barwy niebieskiej, przy czym na
niebieskim polu znajduje siê bia³y krzy¿ rycerzy maltañskich w rodku zawieraj¹cy czerwon¹ ró¿ê.
2. Wzór graficzny flagi zawarty jest w za³¹czniku Nr 4* do
Statutu.
§8
Miasto Wejherowo posiada hejna³ skomponowany w
1993 r. przez prof. Marka Roc³awskiego. Zapis nutowy
hejna³u zawarty jest w za³¹czniku Nr 5* do Statutu.
§9
wiêtem Miasta Wejherowa jest dzieñ 28 maja, na pami¹tkê wystawienia tego dnia w 1643 r. przez Jakuba
Wejhera dokumentu powo³uj¹cego do ¿ycia now¹ osadê
o nazwie Wejherowska Wola. Obchody wiêta odbywaj¹
siê w najbli¿szy dzieñ wolny od pracy.
ROZDZIA£ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA MIASTA.
§ 10
1. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów Miasto wykonuje we w³asnym imieniu, maj¹c na celu zaspokojenie
zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Do zadañ w³asnych Miasta s³u¿¹cych zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿¹ w szczególnoci sprawy:
a) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
*) Za³¹czników Nr 1, 3, 4, 5 nie publikuje siê.
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c) 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,
d) lokalnego transportu zbiorowego,
e) ochrony zdrowia,
f) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
g) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
h) edukacji publicznej,
i) kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek
upowszechniania kultury,
j) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
k) targowisk i hal targowych
l) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
³) cmentarzy gminnych,
m) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
n) utrzymania miejskich obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
o) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
p) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
r) promocji Miasta,
s) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
t) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
3. Ustawy okrelaj¹, które zadania w³asne Miasta maj¹
charakter obowi¹zkowy.
4. Ustawy mog¹ nak³adaæ na Miasto obowi¹zek wykonywania zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej a tak¿e z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rz¹dowej Miasto
mo¿e wykonywaæ równie¿ na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
5. Miasto mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
6. Miasto otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej do wykonania zadañ, o których mowa w ustêpach 4-5.
§ 11
W celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych
Rada mo¿e uchwaliæ przyst¹pienie Miasta do zwi¹zku
miêdzygminnego.
§ 12
Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§ 13
1. W celu wspierania idei samorz¹du terytorialnego oraz
obrony wspólnych interesów Rada mo¿e uchwaliæ
przyst¹pienie Miasta do stowarzyszenia gmin, powiatów i województw.
2. Zasady przystêpowania Miasta do miêdzynarodowych
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zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych okrelaj¹ odrêbne przepisy.
ROZDZIA£ III
REFERENDUM GMINNE
§ 14
1. Referendum gminne zwane dalej referendum, mo¿e
byæ przeprowadzone w ka¿dej sprawie wa¿nej dla Miasta mieszcz¹cej siê w zakresie zadañ i kompetencji organów Miasta.
2. Wy³¹cznie w drodze referendum rozstrzygane s¹ sprawy:
1) odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji,
2) samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne mieszcz¹ce siê w zakresie zadañ i kompetencji
organów Gminy.
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5. Dokumenty Rady Miasta i Prezydenta o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê we w³aciwej komórce organizacyjnej Urzêdu Miejskiego, zgodnie z zakresem
dzia³ania okrelonym w Regulaminie Organizacyjnym
Urzêdu, w obecnoci pracowników tam zatrudnionych
w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego.
6. Dokumenty Rady i Prezydenta o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹ za porednictwem Pe³nomocnika
ds. Ochrony Informacji Niejawnych, po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnienie ograniczaj¹
ustawy.
CZÊÆ III
RADA MIASTA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 15

§ 18

1. Referendum og³asza i przeprowadza Rada z w³asnej
inicjatywy Rady lub na wniosek co najmniej 10%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców Wejherowa.
2. Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
3. Referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek
mieszkañców, na zasadach okrelonych w ust. 1 i 2,
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od
dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w
tej sprawie.

1. Z zastrze¿eniem § 16 ust. 3 organem stanowi¹cym
i kontrolnym Miasta jest Rada.
2. Kompetencje Rady okrelaj¹ ustawa, przepisy szczegó³owe oraz niniejszy Statut.
3. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Miasta, o ile ustawy nie
stanowi¹ inaczej.

§ 16
1. Wynik referendum jest rozstrzygaj¹cy, je¿eli za jednym
z rozwi¹zañ w sprawie poddanej referendum oddano
wiêcej ni¿ po³owê wa¿nych g³osów.
2. Wynik referendum w sprawie samoopodatkowania siê
mieszkañców na cele publiczne jest rozstrzygaj¹cy, je¿eli za samoopodatkowaniem oddano co najmniej 2/3
wa¿nych g³osów.
3. Tryb i zasady przeprowadzania referendum okrela
odrêbna ustawa o referendum lokalnym.
4. Koszty referendum ponosi bud¿et Miasta.
CZÊÆ II
ORGANY MIASTA
§ 17
1. Organami Miasta s¹:
1) Rada Miasta
2) Prezydent.
2. Dzia³alnoæ organów Miasta jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ jedynie z ustaw.
3. Obywatele bez potrzeby wskazywania interesu prawnego, b¹d tylko faktycznego, maj¹ prawo do uzyskania informacji, wstêpu na sesje Rady Miasta i posiedzenia jej Komisji, a tak¿e prawo dostêpu do dokumentów organów Miasta wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ Rady
Miasta i Komisji Rady Miasta oraz Zarz¹dzeñ Prezydenta.
4. Dokumenty, o których mowa w ustêpie 3 udostêpniane s¹ na pisemny wniosek z³o¿ony Prezydentowi Miasta. Osoba, której udostêpnione zosta³y dokumenty
mo¿e z nich sporz¹dzaæ notatki.

§ 19
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie Statutu Miasta,
2) ustalanie wynagrodzeñ Prezydenta, stanowienie o
kierunkach dzia³ania Prezydenta oraz przyjmowanie
sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Miasta, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu miasta oraz Sekretarza Miasta  na wniosek Prezydenta,
4) uchwalanie bud¿etu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
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
Miasta przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad Prezydent mo¿e dokonywaæ
tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹ganych przez Prezydenta w roku bud¿etowym,
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e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹ 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 Prezydenta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Prezydenta w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Prezydent
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych.
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach: nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
16) nadawanie tytu³u honorowego obywatelstwa Miasta,
17) uchwalanie aktów prawa miejscowego,
18) wybór banku do bankowej obs³ugi bud¿etu Miasta,
19) podejmowanie uchwa³ w sprawie referendum,
20) podjêcie uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na
rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym na zasadzie
art. 25 ustawy,
21) podejmowanie uchwa³ w sprawie zaskar¿enia rozstrzygniêcia nadzorczego w stosunku do uchwa³
Rady,
22) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
ustaw¹ do kompetencji Rady.
2. Rada mo¿e ustanowiæ i przyznawaæ nagrody za szczególne osi¹gniêcia.
§ 20
1. Rada wybierana jest zgodnie z ustaw¹  Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na okres 4 lat licz¹c od dnia wyboru (kadencja Rady).
2. Liczbê radnych wchodz¹cych w sk³ad Rady okrela
ustawa.
ROZDZIA£ II
RADNI
§ 21
1. Wykonywanie mandatu radnego poprzedza lubowanie w brzmieniu ustalonym ustaw¹.
2. Radni sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji nowo
wybranej Rady.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni,
którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³a-

daj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
4. Radny otrzymuje legitymacjê stwierdzaj¹c¹ pe³nienie
funkcji.
§ 22
1. Aktywny udzia³ w pracach Rady jest prawem i obowi¹zkiem radnego.
2. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z
mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zg³aszane postulaty i przedstawia je organom gminy do
rozpatrzenia, nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami
wyborców.
3. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
i jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych,
do których zosta³ wybrany lub desygnowany. W pracach tych radny ma obowi¹zek uwzglêdniania interesów ca³ego Miasta.
4. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie
ani Komisji je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 23
1. Radny ma prawo sk³adania interpelacji, zapytañ i wniosków do Prezydenta lub jednostek mu podporz¹dkowanych oraz do Przewodnicz¹cego.
2. Sk³adanie interpelacji, zapytañ i wniosków oraz udzielanie na nie odpowiedzi nastêpuje w trybie § § 66-67
Statutu.
3. W sprawach wynik³ych w czasie wykonywania mandatu radny ma prawo sk³adania zapytañ i wniosków
do instytucji samorz¹dowych Miasta powiadamiaj¹c
o tym Radê.
4. Radny, w przypadku braku odpowiedzi na zapytanie
lub wniosek, jak w ust. 1, b¹d w razie otrzymania odpowiedzi, z któr¹ siê nie zgadza, ma prawo zwróciæ siê
do Rady lub Prezydenta o rozpatrzenie sprawy.
§ 24
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie
stosunku pracy z radnym, je¿eli podstawê rozwi¹zania
tego stosunku s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem
przez radnego mandatu.
§ 25
Radny nie mo¿e zostaæ zatrudniony w Urzêdzie b¹d
jako kierownik lub zastêpca kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Nawi¹zanie stosunku pracy jest równoznaczne ze zrzeczeniem siê mandatu.
§ 26
1. Osoba wybrana na radnego nie mo¿e wykonywaæ pracy w ramach stosunku pracy w Urzêdzie lub wykonywaæ funkcji kierownika lub zastêpcy kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.
2. Szczegó³owe zasady postêpowania reguluj¹ przepisy
ustawy.
§ 27
1. Radny potwierdza swoj¹ obecnoæ na posiedzeniu
Rady lub komisji podpisem na licie obecnoci.
2. W razie niemo¿noci wziêcia udzia³u w sesji radny
usprawiedliwia swoj¹ nieobecnoæ Przewodnicz¹ce-
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mu, natomiast w przypadku niemo¿noci wziêcia udzia³u w posiedzeniu komisji Przewodnicz¹cemu Komisji.
Takie usprawiedliwienie musi nast¹piæ mo¿liwie najwczeniej przed sesj¹ lub posiedzeniem komisji.
§ 28

8.

Prezydent nie mo¿e powierzyæ Radnemu Miasta wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno  prawnej.
§ 29
Radnym przys³uguj¹ diety i zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê w odrêbnych uchwa³ach, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami.

9.

§ 30
1. Radni nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani
otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu zgodnie ze z³o¿onym lubowaniem
2. 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.
3. Radni nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z
wykorzystaniem mienia komunalnego Miasta, a tak¿e
zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem
czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci.
4. Radni nie mog¹ byæ cz³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych
lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikami handlowymi spó³ek prawa handlowego z udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych,
w których uczestnicz¹ takie osoby. Wybór lub powo³anie radnego do tych w³adz s¹ z mocy prawa niewa¿ne.
5. Je¿eli wybór lub powo³anie, o którym mowa w ust. 4
mia³o miejsce przed rozpoczêciem wykonywania mandatu, radny jest obowi¹zany zrzec siê stanowiska lub
funkcji w terminie do 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia lubowania. W razie niezrzeczenia siê stanowiska lub funkcji, radny traci je z mocy prawa po up³ywie 3 miesiêcy
od dnia z³o¿enia lubowania.
6. Radni nie mog¹ posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10%
udzia³ów lub akcji w spó³kach prawa handlowego z
udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹ takie osoby. Udzia³y lub akcje przekraczaj¹ce ten pakiet powinny byæ zbyte
przez radnego przed pierwsz¹ sesj¹ Rady Miasta, a w
razie niezbycia ich nie uczestnicz¹ one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wyganiêciu w
wykonywaniu przys³uguj¹cych im uprawnieñ (prawa
g³osu, prawa do dywidendy, prawa do podzia³u maj¹tku, prawa poboru).
7. Radni s¹ obowi¹zani z³o¿yæ owiadczenie o swoim stanie maj¹tkowym wed³ug wzoru formularza owiadczenia ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów, zawieraj¹ce w szczególnoci informacje o zasobach pieniê¿nych, nieruchomociach, udzia³ach i akcjach w spó³kach prawa handlowego oraz o nabyciu od Skarbu
Pañstwa, innej pañstwowej osoby prawnej, gminy lub
zwi¹zku miêdzygminnego mienia, które podlega³o zbyciu w drodze przetargu, a tak¿e dane o prowadzeniu

10.
11.
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dzia³alnoci gospodarczej oraz dotycz¹ce zajmowania
stanowisk w spó³kach prawa handlowego. Owiadczenie powinno zawieraæ informacje dotycz¹ce maj¹tku
objêtego wspólnoci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹.
Wiadomoci zawarte w owiadczeniu o stanie maj¹tkowym stanowi¹ tajemnicê s³u¿bow¹ chyba, ¿e osoba, która je z³o¿y³a, wyrazi³a pisemn¹ zgodê na ich
ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Rady mo¿e podj¹æ decyzjê o
ujawnieniu owiadczenia, pomimo braku zgody sk³adaj¹cego owiadczenie, po zasiêgniêciu opinii Komisji Rewizyjnej.
Owiadczenie, o którym mowa w ust. 7 sk³ada siê
Przewodnicz¹cemu Rady w terminie trzydziestu dni
od dnia objêcia mandatu. Kolejne owiadczenia radni sk³adaj¹ co roku, do dnia 31 marca, wed³ug stanu
na dzieñ 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na dwa
miesi¹ce przed dat¹ wyborów do rad gmin. Analizy
zawartych w owiadczeniu danych dokonuje Przewodnicz¹cy Rady. Owiadczenie przechowuje siê
przez 6 lat.
W przypadku naruszenia terminu okrelonego w ust.
9, radnemu nie przys³uguje dieta do czasu z³o¿enia
owiadczenia.
Przewodnicz¹cy Rady sk³ada owiadczenie, o którym
mowa w ust. 7 Prezydentowi. Przepisy ust. 8 i ust. 9
stosuje siê odpowiednio.
§ 31

1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, które nie s¹ organami Rady.
2. Minimalna liczba cz³onków klubu wynosi 4 radnych.
3. Wewnêtrzna organizacja klubu nale¿y do radnych, którzy go powo³ali.
§ 32
Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) odmowy z³o¿enia lubowania,
2) pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
4) prawomocnego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej,
5) mierci.
ROZDZIA£ III
KOMISJE RADY
§ 33
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ Rada powo³uje komisje sta³e i komisje dorane ustalaj¹c ich
przedmiot dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
2. Komisje Rady kreuj¹ ogóln¹ politykê Miasta w zakresie ich w³aciwoci.
§ 34
1. Na pocz¹tku kadencji Rada powo³uje komisje sta³e o
tematyce dostosowanej do potrzeb Miasta a w tej liczbie komisjê rewizyjn¹ i komisjê dyscyplinarn¹ II instancji.
2. Komisje dorane ulegaj¹ rozwi¹zaniu po wykonaniu
zadañ do jakich zosta³y powo³ane i po z³o¿eniu Radzie
sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
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3. Powo³ywanie, ³¹czenie i rozwi¹zywanie komisji nastêpuje w drodze uchwa³y Rady.
4. Dzia³alnoæ komisji wygasa z up³ywem kadencji Rady.
§ 35
Do zadañ komisji sta³ych w zakresie spraw dla których
zosta³y powo³ane, nale¿¹ w szczególnoci:
a) sta³a praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie
spraw, dla których komisja zosta³a powo³ana,
b) sporz¹dzanie analiz i programów w rozwoju miasta
w zakresie bêd¹cym przedmiotem pracy komisji,
c) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz
przygotowywanie uchwa³ Rady,
d) wystêpowanie do Prezydenta w sprawach zg³aszanych przez wyborców,
e) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych Rady, cz³onków komisji, a tak¿e Prezydenta,
f) kontrola Prezydenta i jednostek organizacyjnych
Miasta w zakresie spraw, dla których komisja zosta³a powo³ana; do kontroli tej stosuje siê odpowiednio tryb i zasady ustalone w regulaminie pracy komisji rewizyjnej,
g) kontrola wykonywania uchwa³ Rady w zakresie kompetencji komisji,
h) opiniowanie projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem ich dzia³alnoci,
i) wspó³praca z innymi podmiotami w zakresie bêd¹cym przedmiotem pracy komisji,
j) sk³adanie Radzie corocznych sprawozdañ ze swojej
dzia³alnoci.
§ 36
1. Rada kontroluje dzia³alnoæ Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
Miasta; w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni z wy³¹czeniem tych radnych, którzy pe³ni¹ funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych.
3. Komisja rewizyjna pracuje na podstawie planów pracy zatwierdzonych przez Radê.
4. W ramach swych uprawnieñ komisja rewizyjna:
a) opiniuje wykonanie bud¿etu,
b) wystêpuje do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi.
Wniosek podlega zaopiniowaniu przez RIO.
5. Uprawnienia kontrolne komisja rewizyjna wykonuje
przez:
a) wgl¹d do ewidencji, planów pracy, sprawozdañ oraz
wszelkich akt i dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoci jednostki kontrolowanej,
b) wystêpowanie do pracowników jednostek kontrolowanych o udzielenie ustnych i pisemnych wyjanieñ.
6. Kontrolê przeprowadza siê w obecnoci przedstawiciela kontrolowanej jednostki, za z wyników kontroli
sporz¹dza siê sprawozdanie. Jeden egzemplarz sprawozdania otrzymuje kierownik kontrolowanej jednostki.
7. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e powodowaæ zak³ócenia normalnego toku pracy jednostki
kontrolowanej.
8. Regulamin pracy komisji rewizyjnej stanowi za³¹cznik
Nr 6 do niniejszego Statutu.

§ 37
1. Na jednej z pierwszych sesji nowo wybrana Rada podejmuje uchwa³y okrelaj¹ce sk³ady osobowe komisji. W sk³ad komisji wchodzi nie mniej ni¿ 4 radnych.
2. Rada dokonuje w miarê potrzeby, w formie uchwa³y,
na wniosek przewodnicz¹cego komisji i radnych zmian
w sk³adach osobowych komisji.
3. Radny ma prawo byæ jednoczenie cz³onkiem dwóch
sta³ych komisji Rady, a ponadto komisji mieszkaniowej lub komisji rewizyjnej albo komisji dyscyplinarnej
II instancji.
§ 38
Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach. Czas i miejsce posiedzenia komisji wyznacza przewodnicz¹cy komisji.
§ 39
1. Komisje s¹ zobowi¹zane do wzajemnego informowania siê w sprawach bêd¹cych przedmiotem zainteresowania wiêcej ni¿ jednej komisji.
2. Realizacja postanowienia zawartego w ust. 1 nastêpuje przez:
a) wspólne posiedzenia komisji,
b) udostêpnianie w³asnych opracowañ i analiz,
c) powo³ywanie zespo³ów do rozwi¹zywania okrelonych problemów.
§ 40
Przewodnicz¹cego komisji, Zastêpcê przewodnicz¹cego komisji oraz sekretarza komisji wybiera komisja ze
swego grona. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
§ 41
1. Pierwsze posiedzenie komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy.
2. Posiedzenie komisji zwo³uje przewodnicz¹cy komisji
lub jego zastêpca, który ustala te¿ porz¹dek dzienny
posiedzenia. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeby. Prawo zwo³ania komisji posiada równie¿
Przewodnicz¹cy.
3. Nadzwyczajne posiedzenie komisji przewodnicz¹cy
komisji obowi¹zany jest zwo³aæ na wniosek co najmniej
1/3 liczby jej cz³onków.
§ 42
1. Komisja jest zdolna do podejmowania uchwa³ je¿eli w
jej posiedzeniu bierze udzia³ co najmniej 1/2 cz³onków
ogólnego sk³adu komisji. Komisja podejmuje uchwa³y
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. W przypadku równej iloci g³osów decyduje g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
2. Do organizacji trybu pracy komisji w sprawach nie
uregulowanych Statutem stosuje siê odpowiednio
przepisy Statutu dotycz¹ce trybu dzia³ania Rady.
§ 43
W posiedzeniach Komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami, Prezydent, Zastêpcy Prezydenta
i osoby upowa¿nione przez Prezydenta. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.
§ 44
Komisje w swojej pracy mog¹ korzystaæ z opinii i pomo-
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cy specjalistów nie bêd¹cych cz³onkami komisji. Mog¹
równie¿ zasiêgaæ opinii placówek naukowych i stowarzyszeñ regionalnych.

2. TRYB WYBORU
PRZEWODNICZ¥CEGO I WICEPRZEWODNICZ¥CEGO

§ 45

1. Na pierwszej sesji nowo wybrana Rada wybiera ze
swego grona Przewodnicz¹cego i jednego lub dwóch
Wiceprzewodnicz¹cych.
2. Wybory na stanowiska okrelone w ust. 1 stwierdza
siê w formie uchwa³y  odrêbnie dla wyboru Przewodnicz¹cego i odrêbnie dla wyboru ka¿dego z Wiceprzewodnicz¹cych.

1. Komisje zgodnie z planami pracy odbywaj¹ posiedzenia, na których rozpatruj¹ sprawy nale¿¹ce do ich w³aciwoci, dokonuj¹c rozstrzygniêæ w formie opinii
i wniosków.
2. Protoko³y z posiedzeñ komisji podpisuje przewodnicz¹cy komisji oraz protokolant.
3. Rozstrzygniêcia, o których mowa w ust. 1 posiadaj¹
charakter doradczy i kontrolny w stosunku do bie¿¹cej dzia³alnoci Prezydenta.
4. Komisje rozpatruj¹c projekty uchwa³ podejmuj¹ rozstrzygniêcia o charakterze opiniodawczo  decyzyjnym.
Zobowi¹zuj¹ one projektodawcê do wniesienia zmian
w projekcie uchwa³y lub do przedstawienia uwag
i wniosków komisji podczas wnoszenia projektu
uchwa³y pod g³osowanie na sesji Rady.
§ 46
Komisje w sprawach przedmiotowo dla nich w³aciwych kieruj¹ wnioski i opinie do adresatów za porednictwem Prezydenta, powiadamiaj¹c o tym Radê.
§ 47
Komisja, której wniosek lub opinia nie zosta³y uwzglêdnione przez adresata mo¿e wnieæ sprawê pod obrady
Rady w celu jej rozstrzygniêcia.
§ 48
Przewodnicz¹cy Rady ma prawo zwo³ania zebrania
przewodnicz¹cych komisji w celu koordynowania pracy
miêdzy komisjami.
ROZDZIA£ IV
SESJE RADY
1. ZASADY OGÓLNE
§ 49
Rada jako organ stanowi¹cy i kontrolny wykonuje swoje zadania i kompetencje na sesjach i przy pomocy swoich komisji
§ 50
1. Rada rozpatruje na sesjach w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w
ustawach i Statucie.
2. Sesja Rady, to ustawowe, plenarne zgromadzenie radnych, w czasie którego realizuje ona funkcje organu
stanowi¹cego i kontrolnego Miasta.
§ 51
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
wyborów do Rady.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 52

§ 53
1. Przewodnicz¹cego wybiera siê sporód radnych, z nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych przez radnych uczestnicz¹cych w sesji.
2. Wybór Przewodnicz¹cego nastêpuje w g³osowaniu
tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
3. W przypadku, gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów przeprowadza siê ponowne wybory.
§ 54
Wiceprzewodnicz¹cych wybiera siê sporód nieograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym. Przepis § 53 ust. 1-3 Statutu stosuje siê odpowiednio. Dopuszcza siê g³osowanie w sposób ³¹czny.
§ 55
1. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady w trybie okreúlonym w § 53 ust. 2 Statutu.
2. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
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 rezygnacji przez Radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.
§ 56
1. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
2. Przewodnicz¹cy przy pomocy Wiceprzewodnicz¹cych
przygotowuj¹ sesje Rady i czuwaj¹ nad prawid³owym
ich przebiegiem.
3. Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy przyjmuj¹
mieszkañców Wejherowa w ramach ustalonych dy¿urów w biurze Rady.
4. W imieniu Rady, Przewodnicz¹cy lub wyznaczony przez
niego Wiceprzewodnicz¹cy upowa¿niony jest do:
a) reprezentowania Rady na zewn¹trz,
b) sk³adania owiadczeñ w sprawach, które by³y przedmiotem obrad Rady lub jej komisji.
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5. Do obowi¹zków Przewodnicz¹cego ponadto nale¿y:
a) wspó³dzia³anie z Prezydentem,
b) wystêpowanie do Prezydenta z wnioskiem o uwzglêdnienie w projekcie bud¿tu Miasta rodków finansowych dla realizacji zadañ Rady, komisji i radnych.
§ 57
Sprawy zwi¹zane z wyborem lub zmianami w obsadzie stanowisk Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych stanowi¹ odrêbny punkt porz¹dku obrad sesji Rady.
3. PRZYGOTOWANIE SESJI
§ 58
1. Sesje Rady dziel¹ siê na sesje zwyczajne i sesje nadzwyczajne.
2. Rada odbywa sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do
wykonania zadañ Rady, jednak nie rzadziej ni¿ raz na
kwarta³.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje zwo³ywane przez Przewodnicz¹cego z zachowaniem obowi¹zuj¹cych zasad
powiadamiania radnych.
4. Sesjê nadzwyczajn¹ zwo³uje Przewodnicz¹cy na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
5. Termin zwo³ania sesji w trybie okrelonym w ust. 4
wynosi 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
6. Wniosek powinien zawieraæ porz¹dek obrad oraz projekty uchwa³. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w tym trybie stosuje siê przepis § 65 Statutu oraz
wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
§ 59
1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy ustalaj¹c w porozumieniu z Wiceprzewodnicz¹cymi i z Prezydentem porz¹dek obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji.
2. O sesji powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed ustalonym terminem obrad  wysy³aj¹c z wyprzedzeniem zawiadomienia zawieraj¹ce dane o miejscu i czasie rozpoczêcia obrad, porz¹dek obrad oraz
projekty uchwa³ wraz z uzasadnieniem i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z przedmiotem sesji.
3. Na wniosek Prezydenta Przewodnicz¹cy jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji
Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Prezydent, a projekt wp³yn¹³ do Rady co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczêcia sesji Rady.
4. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad jedynie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady.
5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w
ust. 2, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin.

4. TRYB OBRADOWANIA NA SESJI
§ 61
1. Obrady sesji s¹ jawne. Przewodnicz¹cy podaje do publicznej wiadomoci mieszkañców co najmniej na 3 dni
przed sesj¹ informacjê na tablicy og³oszeñ Urzêdu o
terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji.
2. Osoby zaproszone, gocie oraz publicznoæ maj¹ prawo zajmowaæ na sali obrad tylko miejsca im przeznaczone.
3. Je¿eli wymaga tego przepis ustawy Rada mo¿e wy³¹czyæ jawnoæ obrad w odniesieniu do ca³ej sesji lub
do konkretnych punktów porz¹dku obrad.
4. Wy³¹czenie jawnoci ca³ej sesji mo¿e nast¹piæ na wniosek Przewodnicz¹cego, Prezydenta lub co najmniej
1/4 ustawowego sk³adu Rady z³o¿ony przed sesj¹ wraz
z pismem uzasadniajàcym.
5. Wy³¹czenie jawnoci mo¿e nast¹piæ w trakcie posiedzenia Rady w drodze wniosku formalnego. W takim
wypadku wy³¹czenie jawnoci mo¿e dotyczyæ konkretnych punktów porz¹dku obrad, a nie ca³ej sesji.
6. Uchwa³ê o wy³¹czeniu jawnoci ca³ej sesji lub konkretnych punktów porz¹dku obrad podejmuje Rada poprzez g³osowanie.
7. Po og³oszeniu tajnoci obrad Przewodnicz¹cy zarz¹dza opuszczenie sali obrad przez osoby nie wchodz¹ce w sk³ad Rady (nie dotyczy to Sekretarza i Skarbnika
Miasta oraz osób wyznaczonych przez Prezydenta).
8. Radny i inne osoby obecne na sesji nie mog¹ ujawniæ
treci obrad objêtych tajnoci¹.
§ 62
1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu,
jednak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego, Prezydenta
lub radnych, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i jej kontynuowaniu w innym wyznaczonym terminie.
Mo¿e to nast¹piæ w szczególnoci ze wzglêdu na:
a) niemo¿liwoæ rozpatrzenia na jednym posiedzeniu
ca³oci spraw porz¹dku obrad,
b) uzasadnion¹ potrzebê rozszerzenia porz¹dku obrad,
c) potrzebê przed³o¿enia Radzie dodatkowych materia³ów,
d) inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie w³aciwe obradowanie b¹d rozstrzygniêcie
sprawy.
2. Przewodnicz¹cy podejmuje samodzielnie decyzjê o
przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad i wyznacza w porozumieniu z
Wiceprzewodnicz¹cymi i Prezydentem dodatkowy termin posiedzenia.
Fakt przerwania sesji oraz nazwiska radnych, którzy z
przyczyn nieusprawiedliwionych opucili obrady, powoduj¹c ich przerwanie, odnotowuje siê w protokole
sesji.

§ 60

§ 63

1. W obradach sesji bierze udzia³ Prezydent oraz wyznaczone przez Prezydenta osoby.
2. Szczegó³ow¹ listê osób zaproszonych na sesjê ustala
Przewodnicz¹cy wraz z Wiceprzewodnicz¹cymi w porozumieniu z Prezydentem.

1. Sesjê otwiera i prowadzi Przewodnicz¹cy a w razie nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w
obradach wyznaczony Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Osoby wymienione w ust. 1 zapewniaj¹ porz¹dek obradowania na sesji stosuj¹c w tym celu rodki przewidziane Statutem.
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§ 64

1. Otwarcie sesji nastêpuje poprzez wypowiedzenie przez
przewodnicz¹cego obrad formu³y: Otwieram sesjê
zwyczajn¹ (nadzwyczajn¹) Rady Miasta Wejherowa.
2. Po otwarciu sesji, przewodnicz¹cy obrad stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w
przypadku braku quorum, zamyka obrady i w porozumieniu z Wiceprzewodnicz¹cym i Prezydentem wyznacza nowy termin sesji. W protokole odnotowuje siê
przyczyny, dla których sesja nie odby³a siê.
§ 65
1. Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê w proponowanym porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy radny,
przewodnicz¹cy obrad oraz Prezydent.
2. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
§ 66
1. Interpelacje i zapytania sk³ada siê w sprawach o istotnym znaczeniu dla Miasta i jego mieszkañców, a bêd¹cych w kompetencjach organów Miasta.
2. Interpelacjê sk³ada siê Przewodnicz¹cemu na pimie.
Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce st¹d zapytania czy postulaty.
3. Przewodnicz¹cy kieruje interpelacjê do adresata wyznaczaj¹c termin do udzielenia pisemnej odpowiedzi
nie d³u¿ej ni¿ 14 dni.
4. Odpowied na interpelacjê przekazuje siê interpeluj¹cemu i Przewodnicz¹cemu.
5. Przewodnicz¹cy na wniosek interpeluj¹cego mo¿e
wyst¹piæ o dodatkowe wyjanienia, je¿eli odpowied
jest niewystarczaj¹ca  wyznaczaj¹c dodatkowy termin.
6. Na ka¿dej sesji Przewodnicz¹cy obrad informuje o iloci i treci interpelacji, które wp³ynê³y w czasie od ostatniej sesji.
7. Biuro Rady prowadzi rejestr interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi.
8. Zapytania i wnioski sk³ada siê w sprawach niezbyt z³o¿onych, zw³aszcza w celu uzyskania informacji i wyjanieñ o faktach.
9. Odpowiedzi na zapytanie i wniosek udziela Prezydent
lub wyznaczona przez niego osoba lub Przewodnicz¹cy.
§ 67
1. Odpowied na zapytanie winna byæ udzielona na sesji.
2. Nad zapytaniem i odpowiedzi¹ Rada nie debatuje.
§ 68
1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug porz¹dku
obrad przy czym w uzasadnionych przypadkach, za
zgod¹ Rady, mo¿e dokonywaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych jego punktów.
2. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ a w uzasadnionych przypadkach (np. ad
vocem, wniosek formalny, wyjanienie z urzêdu) mo¿e
udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹. Zg³oszenie do dyskusji odbywa siê przez podniesienie rêki.
3. W przypadku zabierania g³osu ad vocem radny ma
prawo do dwóch krótkich wypowiedzi w jednym punkcie porz¹dku obrad.
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4. Przewodnicz¹cy komisji w³aciwych dla przedmiotu
obrad oraz Prezydent posiadaj¹ prawo g³osu poza kolejnoci¹.
5. Po stwierdzeniu, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana
przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu tylko w sprawach
wniosków formalnych dotycz¹cych trybu g³osowania.
6. Przewodnicz¹cy obrad przyjmuje wyst¹pienie radnego nie wyg³oszone na sesji do protoko³u sesji informuj¹c o tym Radê.
7. W ci¹gu ca³ej sesji Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu w sprawie zg³oszenia wniosku formalnego, którego
przedmiotem s¹ sprawy:
a) stwierdzenia quorum (w ka¿dym czasie trwania obrad),
b) zdjêcia okrelonego punktu z porz¹dku obrad,
c) odes³aniu zg³oszonych wniosków i postulatów do
w³aciwej komisji celem ich rozpatrzenia,
d) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
e) zakoñczenia dyskusji na dany temat,
f) zamkniêcia listy mówców (taki wniosek nie mo¿e dotyczyæ wypowiedzi przewodnicz¹cych komisji, sprawozdawcy oraz Prezydenta),
g) przeprowadzenia g³osowania,
h) ponownego przedstawienia treci wniosku,
i) trybu i kolejnoci g³osowania,
j) wy³¹czenia jawnoci obrad,
k) przeliczenia g³osów.
§ 69
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pieñ na
sesji.
3. W uzasadnionych wypadkach Rada mo¿e ograniczyæ
czas wyst¹pieñ na sesji.
4. W przypadku stwierdzenia, ¿e radny w swoim wyst¹pieniu wyranie odbiega od przedmiotu obrad lub
znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodnicz¹cy obrad mo¿e przywo³aæ radnego do rzeczy, a po dwukrotnym przywo³aniu odebraæ mu g³os.
5. Jeli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w oczywisty sposób zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub uchybiaj¹ powadze sesji, przewodnicz¹cy obrad przywo³uje radnego do porz¹dku a gdy to przywo³anie nie odnosi skutku, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt
ten odnotowuje siê w protokole sesji.
6. Przepisy ust. 2-5 stosuje siê odpowiednio do osób spoza Rady wystêpuj¹cych na sesji.
§ 70
1. Od decyzji przewodnicz¹cego obrad wymienionych w
§ 69 ust. 4-5 Statutu przys³uguje radnemu odwo³anie
do natychmiastowej decyzji Rady.
2. Rozstrzygniêcie porz¹dkowe Rady o którym mowa w
ust. 1 jest ostateczne.
§ 71
Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu na sesji osobom
zaproszonym i gociom Rady, a tak¿e innym osobom spoza Rady za jej zgod¹.
§ 72
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, przewodnicz¹cy ob-
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rad koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: Zamykam
sesjê Rady Miasta Wejherowa.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia oznacza czas
trwania sesji.
§ 73
1. Warunki organizacyjne niezbêdne dla prawid³owej pracy Rady, dotycz¹ce zw³aszcza miejsca obrad oraz bezpieczeñstwa radnych i innych uczestników sesji a tak¿e porz¹dku po jej zakoñczeniu, zapewnia Prezydent.
2. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji maj¹ zastosowanie ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla tego miejsca.
§ 74
1. Z ka¿dej sesji Biuro Rady sporz¹dza protokó³ stanowi¹cy urzêdowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygniêæ.
Protokó³ powinien zawieraæ w szczególnoci:
a) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery
uchwa³,
b) stwierdzenie prawomocnoci sesji,
c) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
d) zatwierdzony porz¹dek obrad,
e) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
f) czas trwania sesji,
g) podpisy przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoci radnych i osób
zaproszonych oraz teksty uchwa³ podjêtych przez Radê.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, ³amanymi
przez ostatnie dwie cyfry roku a uchwa³y cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji Rady.
3. Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du radnym w Biurze Rady
oraz na najbli¿szej sesji. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do protoko³u, o uwzglêdnieniu których decyduje Rada.
4. Protokó³ po sporz¹dzeniu przyjmuje siê na nastêpnej
sesji Rady. Uwagi do protoko³u zg³oszone przez radnych uwzglêdnia siê przez sporz¹dzenie za³¹czników
do protoko³u zawieraj¹cych sprostowanie lub uzupe³nienie.
5. Dla celów zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem protoko³u
przebieg sesji jest utrwalany na tamie magnetofonowej.

3. G³osowanie tajne odbywa siê w przypadkach wskazanych przez ustawy.
4. Uchwa³y dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu Rady. Uchwa³y te musz¹ wskazywaæ ród³a dochodów, z których zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
§ 77
Rada mo¿e wprowadziæ g³osowanie imienne nad
uchwa³¹.
§ 78
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki. Kolejnoæ g³osowania jest nastêpuj¹ca: jestem za, jestem przeciw, wstrzymujê siê od g³osu.
2. W przypadku g³osowania wniosków alternatywnych
przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie kolejne warianty ustalaj¹c liczbê g³osów za w odniesieniu do ka¿dego z nich, a nastêpnie ustala liczbê g³osów wstrzymuj¹cych siê.
3. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te g³osy, które oddano za,
przeciw i wstrzymuj¹cych siê od g³osu.
4. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad przy pomocy Wiceprzewodnicz¹cych a w razie potrzeby równie¿ przy pomocy innych radnych przez siebie wyznaczonych.
§ 79
1. G³osowanie tajne przeprowadza powo³ana na sesji
sporód radnych komisja skrutacyjna.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ przy pomocy kartek przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano w sposób ka¿dorazowo okrelony i na kartkach
ustalonych dla ca³ego g³osowania.
§ 80
1. Przed rozpoczêciem g³osowania wniosku lub uchwa³y
wnioskodawca wyranie formu³uje wniosek lub odczytuje kompletny projekt uchwa³y, a przewodnicz¹cy
obrad okrela tryb g³osowania.
2. Po wezwaniu przewodnicz¹cego obrad do g³osowania nad wnioskiem lub projektem uchwa³y dyskusja
nad nim nie mo¿e byæ d³u¿ej kontynuowana.
6. UCHWA£Y RADY

§ 75

§ 81.

1. Kopia protoko³u z sesji powinna byæ przes³ana Prezydentowi w ci¹gu 20 dni od odbycia posiedzenia Rady.
2. Protoko³y z obrad przechowuje Biuro Rady.
3. Ka¿dy mieszkaniec Miasta ma prawo wgl¹du do protoko³u, z wyj¹tkiem czêci protoko³u dotycz¹cej tajnych
obrad Rady.

1. Rada na sesji podejmuje:
a) uchwa³y,
b) postanowienia porz¹dkowe,
c) owiadczenia, rezolucje, apele.
2. Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami spe³niaj¹cymi
wymogi okrelone w § 84 Statutu za wyj¹tkiem uchwa³
o charakterze proceduralnym, które odnotowywane s¹
w protokole sesji.
3. Akty okrelone w ust. 1 Rada podejmuje w trybie zgodnym z § 76 Statutu.

5. TRYB G£OSOWANIA
§ 76
1. W g³osowaniu udzia³ bior¹ wy³¹cznie radni.
2. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi
inaczej.

§ 82
1. Z wyj¹tkami okrelonymi ustaw¹ prawo inicjatywy
uchwa³odawczej przys³uguje nastêpuj¹cym podmiotom:
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2.
3.

4.

5.

a) komisji Rady
b) co najmniej 4 radnym
c) Prezydentowi,
d) klubowi radnych.
Wniosek o podjêcie uchwa³y wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia.
Z wnioskami o podjêcie inicjatywy uchwa³odawczej do
podmiotów wymienionych w ust. 1 mog¹ wystêpowaæ mieszkañcy tworz¹cy wspólnotê samorz¹dow¹
Miasta.
Przewodnicz¹cy przy pomocy Wiceprzewodnicz¹cych,
podejmuj¹ w³aciwe dzia³ania niezbêdne do prawid³owego przygotowania projektu uchwa³y, a zw³aszcza
zapewniaj¹ zaopiniowanie projektu przez w³aciw¹
komisjê Rady oraz umieszczenie projektu w porz¹dku
obrad sesji.
Nie przyjêcie wniosku, o którym mowa w ust. 3 wymaga uzasadnienia i powiadomienia podmiotu, który
wniosek zg³osi³.
§ 83

1. Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy przygotowuj¹c
sesjê Rady, przyjmuj¹ od uprawnionych podmiotów
projekty uchwa³. W uzasadnionych wypadkach Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy proponuj¹ tym podmiotom dokonanie stosownych zmian w projekcie
uchwa³y dostosowuj¹cych projekt do wymagañ wynikaj¹cych z przepisów.
2. Projekty uchwa³ winny byæ zaopiniowane przez odpowiednie komisje Rady. W uzasadnionych wypadkach
Przewodnicz¹cy mo¿e umieciæ w porz¹dku obrad projekt uchwa³y, który nie zosta³ przed³o¿ony komisji Rady
do zaopiniowania.
3. Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy Rady mo¿e
przekazaæ projekt uchwa³y równie¿ Prezydentowi celem uzyskania opinii.
4. Przewodnicz¹cy komisji przedstawiaj¹ na sesji opinie
komisji odnonie projektu uchwa³y bezporednio po
zapoznaniu Rady przez przewodnicz¹cego obrad z projektem.
5. Po zg³oszeniu wniosku o rozszerzenie porz¹dku obrad
w celu podjêcia uchwa³y, której projekt nie zosta³ przed³o¿ony Komisji do zaopiniowania, ka¿dy radny lub Prezydent mo¿e wnieæ o odes³anie go do komisji w celu
zaopiniowania. Wniosek taki Przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod g³osowanie. Odrzucenie przez Radê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady wniosku o odes³anie projektu uchwa³y do Komisji w celu zaopiniowania, oznacza zgodê Rady na rozszerzenie porz¹dku obrad o tê sprawê.
6. W przygotowaniu projektów uchwa³ przez radnych
zapewnia im niezbêdn¹ pomoc Biuro Rady oraz Prezydent.
§ 84
1. Uchwa³a Rady powinna zawieraæ w szczególnoci:
a) tytu³, datê i numer,
b) podstawê prawn¹,
c) cis³e okrelenie przedmiotu i rodków jego realizacji,
d) okrelenie organów odpowiedzialnych za realizacjê
uchwa³y,
e) termin wejcia w ¿ycie oraz ewentualnie czas jej obowi¹zywania,
f) przepisy przejciowe i derogacyjne.
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2. Uchwa³y opatruje siê numerami wed³ug kolejnoci ich
podjêcia.
3. Uchwa³ê Rady podpisuje Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy, który przewodzi³ obradom w czasie
jej podjêcia.
4. Rada okrela tryb rozpowszechniania uchwa³.
5. Uchwa³y Przewodnicz¹cy przekazuje Prezydentowi w
terminie 4 dni od daty ich podjêcia w celu realizacji.
6. Prezydent przedk³ada Wojewodzie Pomorskiemu
uchwa³y Rady w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
7. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê i przechowuje
wraz z protoko³ami sesji w Biurze Rady. Uchwa³y udostêpnia siê do wgl¹du wszystkim mieszkañcom Wejherowa.
8. Obs³ugê Rady i jej organów oraz radnych, w tym bezporedni¹ obs³ugê organizacyjn¹ i techniczn¹ zapewnia Biuro Rady jako komórka organizacyjna Urzêdu.
CZÊÆ IV
PREZYDENT MIASTA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 85
1. Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent.
2. Prezydent w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz odwo³uje dwóch zastêpców.
3. Funkcji Prezydenta oraz jego zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ:
1) funkcj¹ wójta, burmistrza lub prezydenta lub jego
zastêpcy w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym miecie,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
§ 86
W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Prezydenta jej
przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
ROZDZIA£ II
ZADANIA PREZYDENTA
§ 87
1. Prezydent jako organ wykonawczy Miasta:
a) przygotowuje wszelkie sprawy, o których stanowi
Rada, w tym projekty uchwa³ a zw³aszcza projekt
bud¿etu; inicjatywa uchwa³odawcza w zakresie projektu bud¿etu nale¿y wy³¹cznie do Prezydenta,
b) informuje mieszkañców Miasta o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach programu spo³eczno  gospodarczego i wykorzystaniu bud¿etu,
c) zajmuje siê wykonywaniem bud¿etu a w tym podejmuje zarz¹dzenia o koniecznych wydatkach, które
nie s¹ uwzglêdnione w bud¿ecie, b¹d te¿ uwzglêdnione w niedostatecznej wysokoci w przypadkach,
gdy obowi¹zuj¹ce przepisy uprawniaj¹ Prezydenta
do takiej decyzji,
d) sk³ada Radzie i RIO informacje o przebiegu wykonywania bud¿etu Gminnego za I pó³rocze w terminie
do 31 sierpnia,
e) sk³ada Radzie roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania bud¿etu,
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f) podejmuje decyzje o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz ustala warunki ugody w sprawach
prywatnoprawnych albo tych publicznoprawnych,
których przepisy zezwalaj¹ na zawarcie takiej ugody,
g) gospodaruje mieniem komunalnym,
h) zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych,
i) udziela pe³nomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zarz¹dzania mieniem tych
jednostek oraz udziela zgody kierownikom tych jednostek na czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
j) powo³uje komisje przetargowe, a ponadto rozstrzyga wybór oferty wskazanej jako najkorzystniejsza
przez komisjê przetargow¹,
k) wykonuje zadania zlecone, okrelone odrêbnymi
przepisami,
l) okrela sposób wykonywania uchwa³ Rady,
³) przedk³ada Przewodnicz¹cemu wniosek o zwo³anie
sesji Rady,
m) mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Miasta,
n) w przypadku nie cierpi¹cym zw³oki wydaje przepisy
porz¹dkowe w formie zarz¹dzenia,
o) wykonuje inne zadania okrelone odrêbnymi przepisami.
2. Decyzje wydawane przez Prezydenta w sprawach z
zakresu administracji publicznej podpisuje Prezydent,
upowa¿niony przez Prezydenta Zastêpca Prezydenta
lub inna osoba upowa¿niona.
3. W realizacji zadañ w³asnych Prezydent podlega wy³¹cznie Radzie.
§ 88
1. Prezydent w okresie zajmowania stanowiska lub pe³nienia funkcji, nie mo¿e:
1) byæ cz³onkiem zarz¹dów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spó³ek prawa handlowego,
2) byæ zatrudnionym lub wykonywaæ innych zajêæ w
spó³kach prawa handlowego, które mog³yby wywo³aæ podejrzenie o jego stronniczoæ lub interesownoæ,
3) byæ cz³onkiem zarz¹dów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spó³dzielni, z wyj¹tkiem rad nadzorczych spó³dzielni mieszkaniowych,
4) byæ cz³onkiem zarz¹dów fundacji prowadz¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹,
5) posiadaæ w spó³kach prawa handlowego wiêcej ni¿
10% akcji lub udzia³y przedstawiaj¹ce wiêcej ni¿ 10%
kapita³u zak³adowego  w ka¿dej z tych spó³ek,
6) prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem
czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci; nie dotyczy to dzia³alnoci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rolinnej i zwierzêcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
§ 89
1. Do zadañ Prezydenta nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie Miasta na zewn¹trz,
2) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Miasta,
3) kierowanie prac¹ Urzêdu,
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4) niezw³oczne og³aszanie bud¿etu Miasta i sprawozdania z jego wykonania,
5) przedk³adanie RIO uchwa³y bud¿etowej, uchwa³y w
sprawie absolutorium dla Prezydenta oraz innych
uchwa³ objêtych nadzorem Izby,
6) zg³aszanie Radzie wniosków w sprawach kandydatury na stanowisko Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta,
7) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z
zakresu administracji publicznej,
9) wykonywanie funkcji zastrze¿onych dla niego w przepisach szczególnych.
2. Prezydent mo¿e upowa¿niæ Zastêpców Prezydenta lub
innych pracowników Urzêdu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w imieniu Prezydenta.
3. Prezydent mo¿e ustanawiaæ i przyznawaæ nagrody za
szczególne osi¹gniêcia.
4. Prezydent wykonuje zadania okrelone w art. 10 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz. U.Nr 106, poz. 679, z pón. zm.).Informacje zawarte w owiadczeniu maj¹tkowym przez
osobê obowi¹zan¹ stanowi¹ tajemnicê s³u¿bow¹.
§ 90
Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy za podmioty okrelone w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o
pracownikach samorz¹dowych (Dz. U.Nr 21 poz. 124 z
pón. zm.) , zwane dalej pracodawcami samorz¹dowymi dokonuj¹:
1) Przewodnicz¹cy wobec Prezydenta, przy czym wynagrodzenie Prezydenta ustala uchwa³¹ Rada,
2) w Urzêdzie  Prezydent wobec pozosta³ych pracowników Urzêdu oraz wobec kierowników samodzielnych jednostek organizacyjnych bêd¹cych samodzielnymi pracodawcami samorz¹dowymi innymi
ni¿ w pkt 1-2,
3) kierownik samorz¹dowej jednostki organizacyjnej 
za innego ni¿ wymieniony w pkt 1-3 pracodawcê samorz¹dowego.
§ 91
1. Zastêpcy Prezydenta dzia³aj¹ w granicach upowa¿nienia wydanego przez Prezydenta.
2. Prezydent upowa¿nia Zastêpcê Prezydenta do pe³nienia obowi¹zków Prezydenta w wypadku jego nieobecnoci. Upowa¿nienie nastêpuje w formie pisemnej.
§ 92
1. Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
Regulamin Organizacyjny Urzêdu uchwalony przez Prezydenta w drodze zarz¹dzenia.
ROZDZIA£ III
ABSOLUTORIUM
§ 93
1. Prezydent przedstawia Radzie sprawozdanie roczne z
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2.
3.
4.

5.
6.

wykonania bud¿etu Miasta, zawieraj¹ce zestawienie dochodów i wydatków wynikaj¹ce z zamkniêæ rachunków
bud¿etu Miasta, w terminie do dnia 31 marca nastêpnego roku, w szczegó³owoci nie mniejszej ni¿ w
uchwale bud¿etowej i przesy³a RIO.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Miasta
i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi.
Wniosek Komisji Rewizyjnej wymieniony w ustêpie 2
podlega zaopiniowaniu przez RIO.
Rada rozpatruje sprawozdanie z wykonania bud¿etu
i podejmuje uchwa³ê w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytu³u w
terminie do 30 kwietnia po roku sprawozdawczym.
Uchwa³ê o której mowa w ustêpie 4 Rada podejmuje
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu jawnym.
Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielenia Prezydentowi
absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Prezydenta. Uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Prezydenta Rada mo¿e podj¹æ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia Prezydentowi
absolutorium, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu imiennym.
CZÊÆ V
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 94

1. Pracownikami samorz¹dowymi na podstawie wyboru
jest Prezydent, a na podstawie powo³ania zastêpcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik Miasta.
2. Nawi¹zanie stosunku pracy z osobami wymienionymi
w ust. 1 nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia przez Prezydenta
lubowania przed Rad¹, a w odniesieniu do pozosta³ych osób z chwil¹ powo³ania.
3. Do osób wydaj¹cych decyzje administracyjne z upowa¿nienia Prezydenta stosuje siê odpowiednio § 88 Statutu.
§ 95
Pracownicy samorz¹dowi zatrudniani s¹ w Urzêdzie w
ramach stosunku pracy.
§ 96
1. Rada mo¿e w drodze uchwa³y okreliæ zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych oraz tryb
sprawdzania kwalifikacji pracowników mianowanych.
2. Prezydent mo¿e ustaliæ zasady przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pozosta³ych pracowników samorz¹dowych.
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2. Komisja Dyscyplinarna I instancji sk³ada siê z 3 cz³onków wybranych przez Radê sporód pracowników samorz¹dowych z wyj¹tkiem pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i umowy o pracê.
3. Komisja Dyscyplinarna II instancji sk³ada siê z 5 cz³onków wybranych przez Radê sporód radnych.
4. Komisje dyscyplinarne orzekaj¹ w sk³adach co najmniej
trzyosobowych.
5. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza Prezydent sporód mianowanych pracowników samorz¹dowych.
CZÊÆ VI
MIENIE KOMUNALNE
§ 99
1. Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa
maj¹tkowe nale¿¹ce do Miasta w tym przekazane zwi¹zkom komunalnym, a ponadto mienie komunalne jednostek organizacyjnych Miasta oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiêbiorstw. Organizacyjnoprawn¹ formê prowadzenia dzia³alnoci
przez te podmioty okrelaj¹ organy Miasta.
2. Mieniem komunalnym zarz¹dzaj¹ organy Miasta lub
inne powo³ane przez nie podmioty.
3. Tryb nabycia i zbycia mienia komunalnego okrelaj¹
przepisy ustawy.
4. Podmioty posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹ samodzielnie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych w zakresie ustalonym w
aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowi¹zuj¹cych przepisach.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej jednoosobowo zarz¹dzaj¹ mieniem jednostki na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Prezydenta. Do czynnoci
przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa wymagana
jest odrêbna zgoda Prezydenta.
CZÊÆ VII
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 100
1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie swojego bud¿etu.
2. Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Osiedla nie tworz¹ w³asnych bud¿etów i prowadz¹
dzia³alnoæ finansow¹ w zakresie okrelonym przez bud¿et Miasta.
§ 101

1. Prezydent wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu.
2. Prezydent rozpatruje odwo³anie od kary porz¹dkowej
upomnienia wymierzonej przez bezporedniego prze³o¿onego pracownika samorz¹dowego.

1. Projekt bud¿etu przygotowuje Prezydent, uwzglêdniaj¹c zasady okrelone ustaw¹ samorz¹dow¹ i ustaw¹ o
finansach publicznych oraz wskazówki Rady.
2. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami Prezydent przedk³ada Radzie najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy i przesy³a projekt RIO celem zaopiniowania.
3. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

§ 98

§ 102

1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych Rada powo³uje na okres kadencji komisje dyscyplinarne I i II
instancji.

1. Rada okrela procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi.

§ 97
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§ 108

2. Do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê, jednak nie
póniej ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹
gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu przed³o¿ony Radzie.

Urz¹d prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostêpny do powszechnego wgl¹du w Ratuszu.

§ 103

CZÊÆ IX
SAMORZ¥DOWE JEDNOSTKI POMOCNICZE

Dochody Miasta okrelaj¹ przepisy ustawy.
§ 104
1. Owiadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Prezydent, albo
dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca
Prezydenta samodzielnie albo wraz z inn¹ osob¹ upowa¿nion¹ przez Prezydenta.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upowa¿nionej.
CZÊÆ VIII
PRAWO MIEJSCOWE
§ 105
1. Na podstawie upowa¿nieñ ustawowych Miastu przys³uguje prawo stanowienia przepisów powszechnie
obowi¹zuj¹cych na obszarze Wejherowa, zwanych
dalej aktami prawa miejscowego.
2. Na podstawie ustawy organy Miasta mog¹ wydawaæ
przepisy gminne w zakresie:
1) wewnêtrznego ustroju Miasta i jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzêdów i instytucji Miasta,
3) zasad zarz¹du mieniem Miasta,
4) zasad i trybu korzystania z obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej Miasta.
3. W zakresie nieuregulowanym w odrêbnych ustawach
lub innych przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych
Rada mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe, je¿eli jest
to niezbêdne dla ochrony ¿ycia lub zdrowia obywateli
oraz dla zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego.
4. Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w ustêpie 3
mog¹ przewidywaæ za ich naruszenie karê grzywny wymierzon¹ w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach.
§ 106
1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie
uchwa³y.
2. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ Prezydent w formie zarz¹dzenia.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 2 podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady. Traci ono moc w
razie odmowy zatwierdzenia b¹d nie przedstawienia
na najbli¿szej sesji Rady.
4. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarz¹dzenia Rada okrela termin
utraty jego mocy obowi¹zuj¹cej.
§ 107
Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718).

§ 109.
1. Miasto mo¿e tworzyæ osiedla jako samorz¹dowe jednostki pomocnicze.
2. Organizacjê i zakres dzia³ania osiedla okrela Rada
odrêbnym Statutem osiedla.
3. Organem uchwa³odawczym w osiedlu jest rada. Statut osiedla mo¿e ustaliæ, ¿e organem uchwa³odawczym
w osiedlu jest ogólne zebranie mieszkañców. Zasady
i tryb przeprowadzania wyborów rady osiedla ustala
Rada.
4. Organem wykonawczym w osiedlu jest zarz¹d osiedla.
§ 110
1. Przewodnicz¹cy zarz¹du osiedla mo¿e uczestniczyæ w
pracach Rady, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
2. Rada mo¿e upowa¿niæ zarz¹d osiedla do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
3. Rada mo¿e ustanowiæ zasady na jakich przewodnicz¹cemu zarz¹du osiedla i cz³onkom zarz¹du osiedli bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowej.
§ 111
1. Osiedle powinno obejmowaæ obszar stanowi¹cy zwart¹ ca³oæ terytorialn¹ i posiadaæ od 1000  5000 mieszkañców.
2. Granice osiedla okrela Rada.
§ 112
1. Osiedle tworzy Rada w drodze uchwa³y, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy. Inicjatywa mieszkañców wymaga pisemnego wniosku co najmniej 10% uprawnionych do g³osowania
sta³ych mieszkañców jego obszaru.
2. Zniesienie lub podzia³ osiedla lub powiêkszenie jego
obszaru mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów z inicjatywy w³asnej Rady lub na wniosek rady osiedla b¹d
ogólnego zebrania mieszkañców je¿eli w myl statutu
jest ono organem uchwa³odawczym w osiedlu.
§ 113
1. W zakresie gospodarki finansowej osiedla stosuje siê
przepis § 100 ust. 3 Statutu.
2. W bud¿ecie Miasta wyodrêbnia siê rodki finansowe
na dzia³alnoæ statutow¹ ka¿dego osiedla w wysokoci ustalonej na jednego mieszkañca. Wielkoæ tych
rodków jest iloczynem kwoty ustalonej na jednego
mieszkañca i liczby sta³ych mieszkañców osiedla na
dzieñ 1 padziernika up³ywaj¹cego roku bud¿etowego.
3. Osiedla gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na
realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.
4. Decyzje o jakich mowa w ust. 2-4 s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych owiadczenia woli w zakresie zarz¹du
mieniem Miasta.
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5. Osiedle zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego oraz
rozporz¹dza dochodami z tego ród³a w zakresie ustalonym w statucie osiedla.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów osiedli sprawuje
Rada i Prezydent, na zasadach okrelonych w statucie
tych jednostek.
CZÊÆ X
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 114
Do spraw nieuregulowanych Statutem maj¹ zastosowanie przepisy ustaw.
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sko w formie uchwa³y. Eksperci i doradcy komisji nie
posiadaj¹ prawa g³osu.
4. Uchwa³y komisji zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów. Dla wa¿noci uchwa³y
niezbêdny jest udzia³ w posiedzeniu 3/4 sk³adu komisji.
5. Poza cz³onkami komisji w jej posiedzeniu mog¹ uczestniczyæ osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego, których dotycz¹ rozpatrywane sprawy oraz Prezydent.
6. Do trybu pracy komisji w sprawach nie uregulowanych
odmiennie regulaminem stosuje siê odpowiednio przepisy Statutu.

§ 115

II. Zakres dzia³ania Komisji Rewizyjnej

Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

1. Komisja przeprowadza kontrole na podstawie:
1) planu kontroli uchwalonego przez Radê,
2) na zlecenie Rady zawarte w odrêbnej uchwale.
2. Komisja jest g³ównym organem kontroli finansowej
Prezydenta i podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych.
3. W ramach swych kompetencji komisja w szczególnoci:
1) opiniuje wykonanie bud¿etu miasta,
2) wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi,
4. Ponadto do zadañ komisji w szczególnoci nale¿y:
1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
przez Radê,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ w sprawach zwi¹zanych z przeprowadzonymi kontrolami,
3) kontrolowanie wykonania uchwa³ Rady przez Prezydenta,
4) badanie prawid³owoci i terminowoci za³atwiania
skarg i wniosków mieszkañców przez Prezydenta
i podporz¹dkowane mu jednostki organizacyjne,
5) sprawdzanie wykonania zaleceñ pokontrolnych,
6) przedk³adanie w ci¹gu 14 dni od zakoñczenia kontroli sprawozdania z za³¹cznikiem w postaci protoko³u kontroli Przewodnicz¹cemu Rady i Prezydentowi,
7) wspó³praca z innymi podmiotami w zakresie bêd¹cym przedmiotem pracy komisji.

Za³¹cznik Nr 1 do
Statutu Miasta Wejherowa
OPIS GRANIC GMINY MIASTA WEJHEROWA
Miasto Wejherowo jest po³o¿one w pó³nocno  wschodniej czêci województwa Gdañskiego, w rodkowej czêci
obszaru Gminy Wejherowo i graniczy:
od pó³nocnego zachodu:
 z wsi¹ Bolszewo, wzd³u¿ ulicy Wejherowskiej, nad Kana³em rzeki Redy, pó³nocnym brzegiem rzeki Redy, drog¹ na Krokowê,
od pó³nocy:
 z wsi¹ K¹pino, poprzez lasy pañstwowe i równolegle
do górnego odcinka ulicy Chopina,
 z miastem Reda poprzez lasy pañstwowe, pó³nocn¹
stronê ulicy Norwida i ulicy Fenikowskiego,
od wschodu:
 z miastem Reda, pó³nocno  wschodnim brzegiem rzeki
Redy, rowem melioracyjnym przez drogê E-6, duktem
lenym,
od po³udniowego wschodu:
 wsi¹ Gniewowo, duktem lenym poprzez lasy pañstwowe,
 wsi¹ Gowino, drog¹ na Szemud, poprzez lasy pañstwowe, do przeciêcia z drog¹ na Liniê i Strzepcz, po³udniowym skrajem lasu,
od strony po³udniowo zachodniej:
 z Gocicinem, pó³nocnym skrajem lasu i po³udniow¹
stron¹ ulicy Sucharskiego,
od zachodu:
 z wsi¹ Gocicino i ulic¹ Wejherowsk¹.
REGULAMIN
PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA WEJHEROWA
I. Postanowienia ogólne
1. Komisja rewizyjna zwana dalej komisj¹ jest wewnêtrznym organem Rady kontroluj¹cym dzia³alnoæ Prezydenta i podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych.
2. Komisja ze swego grona wybiera przewodnicz¹cego,
zastêpcê przewodnicz¹cego i sekretarza.
3. Komisja dzia³a kolegialnie wyra¿aj¹c swoje stanowi-

III. Tryb przeprowadzania kontroli
1. Komisja dokonuje kontroli w pe³nym swoim sk³adzie
osobowym lub przez powo³any przez siebie zespó³ kontrolny w sk³adzie co najmniej trzyosobowym.
2. Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia Prezydenta i kierownika jednostki podporz¹dkowanej o zamierzonym
terminie kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Rady wydaje cz³onkom komisji lub jej
zespo³u kontrolnego imienne upowa¿nienia do dokonania kontroli w okrelonej jednostce organizacyjnej
wa¿ne w zakrelonym czasie.
4. Komisja mo¿e zabezpieczyæ wybrane przez siebie dokumenty jednostki kontrolowanej do czasu zatwierdzenia wyników kontroli przez Radê.
5. Komisja lub powo³any przez ni¹ zespó³ kontrolny zachowuje prawo:
1) wgl¹du do wszelkich dokumentów jednostki kontrolowanej zwi¹zanych z przedmiotem kontroli,
2) otrzymania od kierownika jednostki kontrolowanej
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wszelkich wyjanieñ i informacji zwi¹zanych z przedmiotem kontroli.
Protokó³ pokontrolny podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
zespo³u kontroluj¹cego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
Ka¿dy z cz³onków zespo³u kontroluj¹cego ma prawo
zaznaczenia w protokole swojego zdania odrêbnego
we wnioskach i zaleceniach.
Przewodnicz¹cy komisji przekazuje niezw³ocznie protokó³ pokontrolny kierownikowi jednostki kontrolowanej, który w ci¹gu 7 dni roboczych od daty dorêczenia
protoko³u mo¿e z³o¿yæ przewodnicz¹cemu komisji pisemne wyjanienia.
Przewodnicz¹cy komisji przedstawia Radzie na najbli¿szej sesji sprawozdanie z wnioskami i wynikami kontroli do zatwierdzenia.
Rada mo¿e zobowi¹zaæ komisjê do uzupe³nienia kontroli we wskazanym zakresie i kierunkach.
IV. Postanowienia koñcowe

1. Dokumentacja komisji podlega zabezpieczeniu w Biurze Rady Miasta.
2. Komisja mo¿e zaanga¿owaæ do prac kontrolnych bieg³ych i inne osoby o wiadomociach specjalnych. Obs³ugê finansowo  organizacyjn¹ tych osób wykonuje
Prezydent.
3. W sprawach nie ustalonych regulaminem stosuje siê
odpowiednio postanowienia ustawy i Statutu.

578
UCHWA£A Nr IVk/II/24/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie poboru i wysokoci op³aty targowej za handel okrê¿ny na terenie Miasta Wejherowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84)  Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ dziennej op³aty targowej od osób
fizycznych i osób prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y
w handlu okrê¿nym na terenie Miasta Wejherowa, z
wy³¹czeniem targowisk miejskich zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
2. Osobom, które dokonuj¹ sprzeda¿y na terenie bezporednio przylegaj¹cym do prowadzonej przez siebie
placówki handlowej przys³uguje 80% zni¿ka stawki
op³aty targowej ustalonej w ust. 1.
§2
1. Op³atê targow¹ za handel okrê¿ny na gruntach komunalnych pobieraj¹ inkasenci Zak³adu Us³ug Komunalnych w Wejherowie, natomiast na gruntach bêd¹cych
w u¿ytkowaniu wieczystym lub w innym u¿ytkowaniu
op³atê pobieraj¹ u¿ytkownicy gruntu, a na gruntach prywatnych w³aciciele gruntu. Pobrane kwoty op³aty targowej w ca³oci wp³acane s¹ na rachunek bud¿etu
Miasta.

2. Za pobór op³aty inkasentom przys³uguje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 30% pobranej op³aty targowej. Powierzenie poboru op³aty targowej inkasentom (osobom prywatnym lub osobom fizycznym) realizowane jest w formie umowy.
Po rozliczeniu inkasenta oblicza siê i wyp³aca nale¿ne
mu wynagrodzenie prowizyjne.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr IIIk/XXXIV/371/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie poboru i wysokoci op³aty targowej za handel okrê¿ny na terenie Miasta Wejherowa.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
B. Tok³owicz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IVk/II/24/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 3 grudnia 2002 r.
TABELA
Stawek op³at targowych pobieranych na ulicach,
placach i gruntach komunalnych Miasta Wejherowa
1. Przy sprzeda¿y detalicznej z samochodu do 3,5 ton:
 artyku³y spo¿ywcze, warzywa, owoce  19,00,
 artyku³y przemys³owe  23,00.
UWAGA  za wystawienie sto³u dodatkowa op³ata pkt 4.
2. Drobna sprzeda¿ koszykowa  jajka, drób, mas³o, sery,
jagody, grzyby, kwiaty z ogródka przydomowego itp.
od osoby  3,00.
3. Przy sprzeda¿y kwiatów i stroików od osoby  14,00.
4. Zajêcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do
sprzeda¿y za 1m2 (np.sprzeda¿ ksi¹¿ek,...)  9,00.
5. Sprzeda¿ lodów:
 z samochodu  17,00,
 z wózka, skrzynki itp.  9,00.

579
UCHWA£A Nr II/8/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2003.
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 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.), art. 116. art. 124,
art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155
poz. 1014) oraz art. 88 h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia
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1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (t.j. Dz. U.
z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 18.146.752 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do
uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 18.231.877 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do
uchwa³y. Okrelone wysokoci wydatków bud¿etowych obejmuj¹:
a) wydatki na realizacjê zadañ inwestycyjnych w wysokoci 2.721.097 z³, szczegó³owy wykaz zadañ inwestycyjnych zawiera za³¹cznik nr 5* do uchwa³y,
b) wyodrêbnione rodki dla so³ectw w wysokoci
65.063 z³, podzia³ rodków na poszczególne so³ectwa, zawiera za³¹cznik nr 6* do uchwa³y,
3. Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 3* do uchwa³y,
w tym:
 przychody w postaci wolnych rodków w wysokoci 400.000 z³,
 rozchody zwi¹zane ze sp³at¹ otrzymanych po¿yczek
i kredytów w wysokoci 314.875 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§9

Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne finansowane z bud¿etu, zgodnie z za³¹cznikiem nr 10* do uchwa³y.
§ 10
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie, polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) zaci¹gania kredytów i po¿yczek do wysokoci 400.000
z³ na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu gminy,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w wybranych bankach,
4) przekazania uprawnieñ gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesieñ planowanych
wydatków miêdzy paragrafami w ramach rozdzia³u.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

§2
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych
gminie, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do uchwa³y.
§3
Ustala siê dochody i wydatki na realizacjê zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, w wysokoci 21.893 z³.
§4
Wyodrêbnia siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych na realizacjê okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 111.360 z³.
§5
Ustala siê rezerwy w wysokoci 45.000 z³, z tego:
 rezerwê ogóln¹  20.000 z³,
 rezerwê celow¹ w zakresie wydatków dzia³u owiata
i wychowanie  25.000 z³.
§6
Ustala siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych
oraz rodków specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*
do uchwa³y.
§7
Ustala siê przychody i wydatki Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 8* do uchwa³y.
§8
Ustala siê prognozy d³ugu publicznego, wymienione
prognozy obrazuje za³¹cznik nr 9* do uchwa³y.

580
UCHWA£A Nr III/27/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591) art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r.,
poz. 1014) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 o
kwotê 178.034 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do
uchwa³y.
2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002 o
kwotê 178.034 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do
uchwa³y. Okrelone wysokoci wydatków bud¿etowych obejmuj¹:
a) zwiêkszenie wydatków na realizacjê zadañ inwestycyjnych w wysokoci 150.000 z³, szczegó³owy wykaz zadañ inwestycyjnych zawiera za³¹cznik nr 3*
do uchwa³y.
§2
1. Po zmianach bud¿et Gminy Luzino wynosi:
 w zakresie dochodów  17.542.894 z³,
 w zakresie wydatków  18.726.070 z³.
2. ród³em pokrycia niedoboru bud¿etu s¹ przychody w
kwocie 1.845.176 z³ i rozchody w kwocie 662.000 z³.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega

*) Za³¹czników Nr 1-10 nie publikuje siê.

*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.
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og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

581
UCHWA£A Nr III/28/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e,
pkt 10,art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z pón. zm.) oraz art. 109, art. 116 ust. 4, art. 124, art. 128
ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co
nastêpuje:

§9
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w obrêbie dzia³u,
2) zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na
bie¿¹ce finansowanie wydatków w ci¹gu roku do wysokoci 500.000 z³,
3) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do kwoty
500.000 z³, a w przypadku robót remontowych i inwestycyjnych do kwoty 1.500.000 z³,
4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2003 rok w wysokoci 11.530.684 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2003 rok w wysokoci 13.610.684 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
§2
Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z
realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych
zadañ zleconych gminie ustawami zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 4*.
§3
Ustala siê plan przychodów w kwocie 15.000 z³ i wydatków w kwocie 21.200 z³ Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§4

582
UCHWA£A Nr III/29/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy
Pszczó³ki z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych.
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 ze zm.) w zwi¹zku z art. 34a ustawy
o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U.
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1

Przyjmuje siê wieloletnie programy inwestycyjne na
lata 2003-2005 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.

Okrela siê zasady i tryb umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 ze zm.)) oraz udzielania ulg w sp³acaniu tych
nale¿noci, a w szczególnoci odraczaniu terminu zap³aty oraz rozk³adania wierzytelnoci na raty.

§6

§2

Przyjmuje siê prognozê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 8*.
§7
Ustala siê dochody w wysokoci 100.000 z³ z tytu³u
wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
i wydatki w wysokoci 100.000 z³ na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noci z
tytu³u sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d, najmu i dzier¿awy nieruchomoci
a tak¿e innych niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych,
2) d³u¿niku  nale¿y przez to rozumieæ osoby fizyczne,
osoby prawne a tak¿e jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej.

§8

§3

Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci do 1% wydatków bud¿etu gminy w kwocie 20.000 z³.

1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona, w ca³oci lub
czêci, je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,

Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych na 2003 rok w
wysokoci 4.434.524,71 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§5

*) Za³¹czników Nr 1-8 nie publikuje siê.
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2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub
postêpowanie egzekucyjne bêdzie nieskuteczne.
2. Umorzenie, w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1,
3 i 4 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadku okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4  równie¿ z urzêdu.
3. W przypadku solidarnej odpowiedzialnoci kilku d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas, gdy
uzasadniaj¹ce okolicznoci maj¹ zastosowanie do
wszystkich d³u¿ników.
4. Przez wartoæ wierzytelnoci rozumie siê nale¿noæ
g³ówn¹ wraz z odsetkami i innymi nale¿nociami ubocznymi.
§4
W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika, mo¿na odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci
lub roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci wierzytelnoci na
raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz
uzasadniony interes wierzyciela  na okres nie d³u¿szy
ni¿ 3 lata.
§5
Organem uprawnionym do odroczenia terminu zap³aty, roz³o¿enia na raty oraz umorzenia wierzytelnoci jest
Wójt.
§6
1. Umorzenie wierzytelnoci, o których mowa w § 3, dokonywane na wniosek d³u¿nika oraz udzielenie ulg w
sp³acie nale¿noci, o których mowa w § 4 nastêpuje
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. Decyzja lub umowa o odroczeniu terminu p³atnoci lub
roz³o¿eniu na raty winna okrelaæ w szczególnoci datê
i oznaczenie stron, kwotê ca³ej wierzytelnoci, kwotê
w stosunku do której odroczono termin p³atnoci, termin zap³aty ca³ej wierzytelnoci oraz skutki nie wywi¹zania siê z warunków udzielonej ulgi.
3. Za okres odroczenia terminu p³atnoci lub roz³o¿enia
wierzytelnoci na raty nie pobiera siê odsetek za zw³okê, chyba, ¿e d³u¿nik nie wywi¹¿e siê z wyznaczonych
terminów p³atnoci, wówczas ca³a wierzytelnoæ staje
siê natychmiast wymagalna.
§7
Wójt bêdzie sk³ada³ Radzie Gminy sprawozdania dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoci przy pó³rocznych sprawozdaniach finansowych.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

583
UCHWA£A Nr XIX/239/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XIV/169/0l Rady Gminy
Pszczó³ki z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia
op³at za wodê pobran¹ z wiejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych i za wprowadzanie cieków do wiejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
Na podstawie art. 7 ust. l pkt 3, art. 18 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zmian¹ Dz. U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r.) oraz ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okrelenia przeciêtnych norm zu¿ycia
wody Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 6 Uchwa³y Nr XIV/169/01 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia op³at za wodê pobran¹ z wiejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych i za wprowadzanie cieków do wiejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych
otrzymuje brzmienie:
Posiadacze wodomierzy otrzymuj¹ jedn¹ roczn¹ fakturê wyliczon¹ na podstawie redniego zu¿ycia wody za
okresy poprzednie, z okreleniem czterech terminów p³atnoci jak w § 5 Uchwa³y Nr XIV/169/0l Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia op³at
za wodê pobran¹ z wiejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i za wprowadzanie cieków do wiejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych Dopuszcza siê regulowanie p³atnoci wed³ug
wskazañ wodomierza, w terminach jak wy¿ej. Pe³ne rozliczenie do stanu wodomierza winno nast¹piæ do dnia
23 grudnia ka¿dego roku. Obowi¹zek rozliczenia spoczywa na posiadaczu wodomierza.
§2
Pozosta³e paragrafy uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicach gminnych.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

584
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Skórcz miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
i Nr 167, poz. 1372) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 584, 585
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poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) Rada Gminy w Skórczu uchwala, co nastêpuje:

winny byæ tak usytuowane, aby ich lokalizacja nie spowodowa³a nadmiernego skupienia w jednym rejonie.

§1

1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz piwa
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y wymienione w § 2 ust. 2 pkt a i b, nie powinny byæ usytuowane bli¿ej ni¿ 20m od granicy obiektów:
a) szkó³ i innych placówek owiatowo- wychowawczych i opiekuñczych,
b) kultu religijnego,
c) sportowych,
d) placów gier i zabaw.
2. Ograniczeñ wymienionych w ust. 1 nie stosuje siê w
przypadku usytuowania w pobli¿u tych obiektów punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia wy³¹cznie poza miejscem sprzeda¿y.
3. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu musz¹ byæ usytuowane
w budynkach o charakterze sta³ym i posiadaæ odpowiednie zaplecze sanitarne, socjalne i magazynowe.
4. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y winny byæ
usytuowane w obiektach o charakterze sta³ym.

1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y
mo¿e byæ prowadzona tylko na podstawie zezwolenia
wydanego przez Wójta Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych o zgodnoci lokalizacji punktu sprzeda¿y z uchwa³ami Rady Gminy, o których mowa w art. 12
ust. 1 i 2.
2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 wydaje siê oddzielnie na nastêpuj¹ce rodzaje napojów alkoholowych:
a) do 4,5% zawartoci alkoholu oraz na piwo,
b) powy¿ej 4,5% do 18% zawartoci alkohol (z wyj¹tkiem piwa),
c) powy¿ej 18% zawartoci alkoholu.
§2
1. Sprzeda¿ detaliczna napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y mo¿e
odbywaæ siê:
a) w sklepach bran¿owych ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
b) w sklepach spo¿ywczo-przemys³owych  na wydzielonych stoiskach,
c) w pozosta³ych placówkach handlowych, w których
sprzedawca prowadzi bezporedni¹ sprzeda¿ napojów alkoholowych,
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w:
a) lokalach gastronomicznych, z wyj¹tkiem barów
mlecznych i turystycznych
b) w piwiarniach i pijalniach piwa
3. Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych zarówno w sklepach jak i w lokalach gastronomicznych mo¿e
byæ prowadzona w godzinach otwarcia tych placówek.
4. W miejscach sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych powinna nyæ uwidoczniona informacja o szkodliwoci spo¿ywania alkoholu.
5. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w czasie i miejscu organizowanych zabaw
i uroczystoci oraz na imprezach odbywaj¹cych siê na
otwartym powietrzu mo¿e byæ prowadzona przez
przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia na miejscu lub
poza
6. miejscem sprzeda¿y w sta³ych punktach oraz jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej wy³¹cznie na podstawie jednorazowego zezwolenia.
7. Przedsiêbiorcy podaj¹cy lub sprzedaj¹cy ró¿ne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur z wykorzystaniem napojów zwieraj¹cych powy¿ej 18% alkoholu obowi¹zani s¹ do posiadania zezwoleñ okrelonych w § 1 ust. 2 pkt c).
§3
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y w poszczególnych miejscach na terenie Gminy Skórcz

§4

§5
Prowadz¹cy punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych
zobowi¹zany jest do umieszczenia w widocznym miejscu zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu z podaniem rodzaju
napoju alkoholowego na jaki uzyska³ zezwolenie.
§6
Organ zezwalaj¹cy lub na podstawie jego upowa¿nienia cz³onkowie Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dokonuj¹ kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§8
Traci moc uchwa³a Nr XXV/122/97 Rady Gminy w Skórczu z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie ustalenia zasad
usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
oraz warunków ich sprzeda¿y na terenie gminy Skórcz.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Oller

585
UCHWA£A Nr III/21/2002
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y na terenie Gminy
Skórcz.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.t. Nr 147, poz. 1231
i Nr 167, poz. 1372) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz.1271) Rada Gminy w Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Liczba punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y wynosi dla gminy Skórcz 21 punktów.
2. Liczba punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y wynosi dla Gminy Skórcz 6 punktów.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/159/2001 Rady Gminy w
Skórczu z dnia 06 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Z dniem 31 grudnia 2002 r. uchyla siê dotychczas obowi¹zuj¹cy Statut Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz z
siedzib¹ w P¹czewie.
3. Mienie jednostki bud¿etowej przeznacza siê na cele
Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz z siedzib¹ w P¹czewie dzia³aj¹cej w formie instytucji kultury.
§2
1. Powo³uje siê z dniem 1 stycznia 2003 r. Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Skórcz z siedzib¹ w P¹czewie prowadz¹c¹ dzia³alnoæ finansow¹ na zasadach instytucji kultury.
2. Z dniem 1 stycznia 2003 r. nadaje siê Statut Bibliotece
Publicznej Gminy Skórcz z siedzib¹ w P¹czewie jak w
za³¹czniku do uchwa³y.
3. Biblioteka bêdzie finansowana z bud¿etu gminy w formie dotacji podmiotowej.
§3
Trac¹ moc:
1) uchwa³a Nr XX/98/96 Rady Gminy w Skórczu z dnia
6 sierpnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Skórcz z siedzib¹ w P¹czewie;
2) uchwa³a Nr X/66/99 Rady Gminy w Skórczu z dnia
26 padziernika 1999 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Skórcz
z siedzib¹ w P¹czewie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§4

§5

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

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Oller

586
UCHWA£A Nr III/25/02
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany formy organizacyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz.
Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 9 i 27 ustawy
z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pón.
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 18 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Z dniem 31 grudnia 2002 r. likwiduje siê Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Skórcz z siedzib¹ w P¹czewie prowadz¹c¹ dzia³alnoæ finansow¹ na zasadach okrelonych
dla jednostek bud¿etowych.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Oller
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/25/02
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SKÓRCZ
I. Postanowienia ogólne
§1
Biblioteka Publiczna Gminy Skórcz, zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 z pón. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 z pón. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.).
4. Niniejszego Statutu.
§2
Siedzib¹ Biblioteki jest wie P¹czewo a terenem jej
dzia³ania obszar gminy Skórcz.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3
Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy Skórcz.
§4
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
II. Cele i zadania Biblioteki
§5
Biblioteka jest g³ówn¹ bibliotek¹ publiczn¹ gminy. Zapewnia obs³ugê biblioteczn¹ mieszkañcom gminy. S³u¿y
rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury
na terenie gminy.
§6
Do podstawowych zadañ Biblioteki nale¿y:
1) gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie
i ochrona materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwojowi czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych,
2) udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie na zewn¹trz oraz prowadzenie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych,
3) prowadzenie form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,
4) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa
i zaspakajania potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci gminy.
§7
Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne zadania dla zaspakajania potrzeb czytelników, rodowiska lokalnego oraz
realizacji krajowej polityki bibliotecznej.
III. Organy Biblioteki i jej organizacja

biblioteczne, s³u¿¹ce zaspakajaniu potrzeb czytelniczych
i kulturalno-owiatowych u¿ytkowników.
§ 13
1. Organizacjê i tryb pracy Biblioteki okrela regulamin
organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny nadaje dyrektor Biblioteki po
zasiêgniêciu opinii Rady Gminy.
IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 15
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji.
2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
§ 16
Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora
uwzglêdniaj¹cy dotacjê w wysokoci ustalonej przez Radê
Gminy.
V. Postanowienia koñcowe
§ 17
Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³aciwym dla jego uchwalenia.

587
UCHWA£A Nr IV/26/2003
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Skórcz.
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 ze zm.) Rada Gminy w Skórczu uchwala:

§8
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
§9
1. W miarê potrzeby w bibliotece mog¹ byæ zatrudniani
pracownicy s³u¿by bibliotecznej i administracyjnej.
2. Pracowników biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia
dyrektor Biblioteki.
§ 10
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ
kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pe³nionych funkcji okrelone w odrêbnych przepisach.
§ 11
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki okrelone s¹
na podstawie w³aciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§ 12
Biblioteka prowadzi wypo¿yczalniê, czytelniê, punkty

STATUT GMINY SKÓRCZ
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Skórcz,
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
w Skórczu, komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Skórcz,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy w Skórczu,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Skórcz,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w Skórczu,
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3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy w Skórczu,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy w Skórczu,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Skórcz,
6) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w
Skórczu,
7) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy
Skórcz.
Rozdzia³ II. Gmina
§

3

1. Gmina Skórcz 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 Starogardzkim, w
Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 97 km2.
Granice terytorialne Gminy okrela mapa stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 1* do Statutu.
2. Siedzib¹ w³adz Gminy jest miasto Skórcz.
3. Jednostkami pomocniczymi gminy s¹ so³ectwa.
§5
1. Herbem Gminy jest stylizowany k³os zbo¿a koloru ¿ó³tego na zielonym tle, stanowi¹cym kontur lasów. W lewej górnej czêci tarczy na ¿ó³tym tle umieszczone jest
s³oñce koloru czerwonego zachodz¹ce nad lasem.
W tarczy s³oñca znajduje siê szpak koloru czarnego,
symbolizuj¹cy zwi¹zek z histori¹ miasta Skórcza. Wzór
herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Barwy Gminy okrela jej flaga, koloru ¿ó³tego i zielonego w dwóch poziomych lub pionowych pasach z
umieszczonym porodku herbem gminy. Wzór flagi
okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy okrela Rada w
odrêbnej uchwale.
§6
1. Rada ustanawia wyró¿nienia Honorowy Obywatel
Gminy Skórcz i Statuetkê Oskara Gminy Za zas³ugi
dla Gminy Skórcz.
2. Szczegó³owy tryb i sposób przyznawania wyró¿nieñ
okrelaj¹ odrêbne uchwa³y.
§7
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera
za³¹cznik nr 4* do Statutu.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§8
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
*) Za³¹czników Nr 1, 4 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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.
§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
1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w
uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
§ 11
Rada odrêbn¹ uchwa³¹ mo¿e przekazaæ jednostce pomocniczej czêæ mienia nale¿¹cego do Gminy.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
3. Rada mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
Rozdzia³ 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
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
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3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.

Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
I. Sesje Rady

§ 16

§ 22

1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady, a w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
5) zapewnia sprawny obieg informacji wewn¹trz Rady,
6) koordynuje prace Komisji, zw³aszcza w zakresie zadañ kontrolnych Komisji,
7) podpisuje uchwa³y Rady,
8) reprezentuje Radê na zewn¹trz,
9) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
2. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego jego
zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.

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.
2. Porz¹dek obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady
powinien obejmowaæ co najmniej nastêpuj¹ce sprawy:
1) z³o¿enie lubowania przez nowo wybranych radnych
oraz nowo wybranego Wójta,
2) wybór Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
Rady,
3) sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie
Gminy.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 17
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 18
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Komisjê Rewizyjn¹,
2) Komisjê Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji Gminy,
3) Komisjê Rolnictwa, Lenictwa, Ochrony rodowiska
oraz Infrastruktury,
4) Komisjê Owiaty, Kultury, Zdrowia oraz Opieki Spo³ecznej.
2. Liczbê cz³onków Komisji oraz ich sk³ad osobowy okrela Rada w odrêbnej uchwale.
3. Przewodnicz¹cych Komisji wybiera Rada a Zastêpców
przewodnicz¹cego wybieraj¹ Komisje ze swego grona.
§ 19
Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) kontrola dzia³alnoci Wójta i jednostek organizacyjnych
Gminy w zakresie spraw, dla których komisja zosta³a
powo³ana,
2) opiniowanie projektów uchwa³ Rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Wójta oraz spraw przedk³adanych
przez cz³onków komisji.
§ 20
W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 21
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.

§ 23
1. Rada rozpatruje 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.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 24
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje zwo³ywane w zwyk³ym
trybie.
3. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
II. Przygotowanie sesji
§ 25
1. Proponowany porz¹dek obrad, miejsce, termin oraz
godziny rozpoczêcia sesji ustala Przewodnicz¹cy Rady
w porozumieniu z Wójtem.
2. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych pisemnie najpóniej na 7 dni przed terminem obrad.
3. Powiadomienie o sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
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4. Wraz z zawiadomieniem o sesji radnym dostarcza siê
projekty uchwa³ oraz inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 2 i 3 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o
odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci na 3 dni przed sesj¹ w sposób zwyczajowo przyjêty.

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
W przypadku braku quorum Przewodnicz¹cy wyznacza nowy termin posiedzenia zgodnie z § 29 ust. 2 i zamyka obrady.

§ 26

§ 34

1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Sekretarz i Skarbnik Gminy, a tak¿e radca prawny Urzêdu.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
pracownicy Urzêdu zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wolne wnioski i informacje.

III. Przebieg sesji
§ 27
Sesje Rady s¹ jawne.

§ 28

Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 29
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 drugim 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.
§ 30
Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
§ 31
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
§ 32
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram  numer 
sesjê Rady Gminy w Skórczu.

§ 33
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia porz¹dek obrad.
2. Z wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ
ka¿dy radny, a tak¿e Wójt.
3. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdna wiêkszoci¹ ustawowego sk³adu Rady.

§ 35
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 34 pkt 2 sk³ada Wójt
lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 36
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Rady
mo¿e dokonaæ zmian kolejnoci realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad, po uzyskaniu akceptacji Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
4. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
6. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom
zaproszonym na posiedzenie Rady.
§ 37
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.
Fakt taki odnotowuje siê w protokole sesji.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
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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.
§ 38
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 39
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków formalnych, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 ponownego przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
g³osowanie.
§ 40
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
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.
§ 41
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 42
1. Interpelacje i zapytania kierowane s¹ do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce z niego pytania kierowane do Wójta.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na sesji lub
w okresie miêdzy sesjami do Przewodnicz¹cego Rady;
Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê
adresatowi.
5. Odpowied na interpelacjê 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 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.
§ 43
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 42 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 44
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam  numer  sesjê Rady Gminy w Skórczu.
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.
§ 45
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.
§ 46
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.
§ 47
1. Z ka¿dej sesji Rady rejestrowanej na tamie magnetofonowej sporz¹dza siê protokó³, który powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz 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,
8) podpis Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
3. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji
i oznaczeniem roku kalendarzowego.
4. Protokó³ z posiedzenia Rady sporz¹dza siê w ci¹gu 14
dni od daty odbycia posiedzenia.
5. Protokó³ powinien byæ udostêpniony radnym do za-
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poznania siê w siedzibie Urzêdu oraz na nastêpnej sesji na 30 minut przed jej rozpoczêciem.
§ 48
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³ oraz owiadczenia i inne dokumenty
z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
2. Kopie uchwa³ 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.
§ 49
1. Do czasu zatwierdzenia protoko³u 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. Zapis magnetofonowy ulega skasowaniu po przyjêciu
protoko³u przez Radê.
§ 50
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
IV. Uchwa³y
§ 51.
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 21 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 21
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 52.
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) datê i 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) postanowienia dotycz¹ce stopnia obowi¹zywania
poprzednich uchwa³ w tym zakresie,
7) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y,
8) akceptacjê prawn¹.
3. Do projektów uchwa³ do³¹cza siê uzasadnienie, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz
informacjê o przewidywanych skutkach spo³ecznych,
ekonomicznych i prawnych.
4. Projekty uchwa³, przed rozpatrzeniem ich na sesji, Przewodnicz¹cy przekazuje Komisjom do zaopiniowania.
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5. Opinie Komisji s¹ odczytywane na sesji przez przewodnicz¹cych komisji lub osoby przez nich wskazane, bezporednio przed otwarciem dyskusji na projektem
uchwa³y.
6. Za zgod¹ Rady Przewodnicz¹cy mo¿e przedstawiæ na
sesji do rozpatrzenia projekt uchwa³y nie przekazany
wczeniej do zaopiniowania Komisjom.
§ 53
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu.
§ 54
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 55
1. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
2. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³
i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
3. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
V. Procedura g³osowania
§ 56
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 57
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.
§ 58
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania.
2. G³osowanie tajne przeprowadza wybrana z grona co
najmniej 3-osobowa Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
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.
6. Na podstawie wyników tajnego g³osowania, og³oszonych przez komisjê skrutacyjn¹, przewodnicz¹cy obrad stwierdza podjêcie przez Radê uchwa³y.
7. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
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§ 59
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 poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami.
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.
§ 60
1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego
wniosku, w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje 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 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 § 61 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.
§ 61
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 wielu
mo¿liwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na
któr¹ oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów
oddanych na pozosta³e.
§ 62
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.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
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.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
VI. Komisje Rady
§ 63
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 64
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji.
§ 65
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 66
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
§ 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.
§ 68
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Komisje dorane dzia³aj¹ do czasu przyjêcia przez Radê
sprawozdania z wykonania zadañ, dla których zosta³y
powo³ane.
VII. Radni
§ 69
Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej.
§ 70
Radny utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich
organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane
przez mieszkañców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
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§ 71

Radny obowi¹zany jest do brania udzia³u w pracach
Rady i jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych,
do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
§ 72
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. W przypadku niemo¿noci uczestniczenia w sesji Rady
lub posiedzeniu komisji, Radny winien poinformowaæ
o tym fakcie Przewodnicz¹cego Rady lub Komisji najpóniej do dnia posiedzenia podaj¹c przyczynê nieobecnoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia 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 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
II. Zasady kontroli

§ 73

§ 79

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.

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.

§ 74
Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.
VIII. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 75
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.
4. Koszty wspólne sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane rady, chyba ¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
I. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 76
Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego oraz
dwóch cz³onków.
§ 77
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania,
jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego cz³onek
Komisji.
§ 78
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu

§ 80
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 81
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.
§ 82
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 zatwierdzonym
planem pracy Komisji.
§ 83
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ.
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.
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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.
§ 84
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 § 80 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.
III. Tryb kontroli
§ 85
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 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. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 86
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 87
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki niezbêdne 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.
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.
5. Zasady udostêpniania informacji niejawnych reguluj¹
odrêbne przepisy.
§ 88
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
IV. Protoko³y kontroli
§ 89
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 7 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.
§ 90
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.
§ 91
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.
§ 92
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹-
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cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
V. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 93
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na pierwszej sesji ka¿dego roku kalendarzowego.
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.
§ 94
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie na pierwszej sesji
ka¿dego roku kalendarzowego 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 uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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.
§ 98
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.
§ 99
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.
Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 100

VI. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.

§ 95

§ 101

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. 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.
3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

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.

§ 96
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 97
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

§ 102
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 103
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 w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 104
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 105
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.
§ 106
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.
§ 107
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ VIII. Tryb pracy Wójta
§ 108
Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
§ 109
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i zadania okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci
1) przygotowywanie projektów uchwa³y Rady,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewn¹trz,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadañ w³asnych gminy Wójt podlega wy³¹cznie Radzie.
§ 110
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzêdu gminy.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu okrela
regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarz¹dzenia.
3. Kierownikiem urzêdu jest Wójt.
4. Kierownik urzêdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika
s³u¿bowego w stosunku do pracowników urzêdu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Status prawny pracowników samorz¹dowych okrela
odrêbna ustawa.
§ 111
Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 109 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.

Rozdzia³ IX. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 112
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji Rady,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) rejestr uchwa³ Rady i zarz¹dzeñ Wójta,
4) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 113
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Urzêdzie na stanowisku ds. obs³ugi organów
Gminy w dniach i godzinach pracy Urzêdu.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ na stanowisku Sekretarza Gminy w dniach
i godzinach pracy Urzêdu.
§ 114
1. Z dokumentów wymienionych w § 113 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie i w asycie pracownika Urzêdu.
§ 115
Uprawnienia okrelone w § 113  115 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.
Rozdzia³ X. Postanowienia koñcowe
§ 116
Trac¹ moc:
1) uchwa³a Nr XXII/103/96 Rady Gminy w Skórczu z dnia
28 padziernika 1996 r. w sprawie Statutu Gminy
Skórcz,
2) uchwa³a Nr VIII/52/99 Rady Gminy w Skórczu z dnia 30
czerwca 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Skórcz,
3) uchwa³a Nr XXV/146/2001 Rady Gminy w Skórczu z
dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Skórcz.
§ 117
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Oller
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UCHWA£A Nr 22/III/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia Programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych dla Gminy Tr¹bki Wielkie na rok 2003.
Na podstawie art. 4¹ ust 2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê do realizacji Program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych dla Gminy Tr¹bki
Wielkie na rok 2003, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
1. Ustala siê dla cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych za udzia³ w pracach komisji, wynagrodzenie w wysokoci 15% najni¿szego
wynagrodzenia za pracê okrelonego w rozporz¹dze-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

niu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najni¿szego wynagrodzenia za
pracê pracowników (Dz. U. Nr 16, poz. 74 z pón. zm.).
2. Ustala siê dla Przewodnicz¹cego i Sekretarza Gminnej
Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
wynagrodzenie z tytu³u pe³nionej funkcji, w wysokoci
podwójnego wynagrodzenia okrelonego w ust. 1
§3
Podstaw¹ wyp³aty wynagrodzenia jest podpis z³o¿ony
na licie obecnoci potwierdzony przez przewodnicz¹cego komisji
§4
Traci moc uchwa³a Nr 20/I//2002 Rady Gminy Tr¹bki
Wielkie z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie przyjêcia  Programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych dla Gminy Tr¹bki Wielkie na rok 2002.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 22/III/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY TR¥BKI WIELKIE NA ROK 2003
LP . ZADANIA
1. Analiza stanu problemów alkoholowych w
gminie- celem oszacowania liczby osób na
terenie gminy wymagaj¹cych ró¿nego typu
oddzia³ywañ terapeutycznych
2. Wspieranie ruchów samopomocowych
/istniej¹cej grupy AA i innych dzia³aj¹cych
na terenie gminy, organizowanie ró¿nego
rodzaju spotkañ dla rodzin z problemem
alkoholowych
3. Utrzymanie wietlic socjoterapeutycznych ,
maj¹cych na celu do¿ywianie dzieci, pomoc
w odrabianiu lekcji, pomoc w
zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez
prowadzenie zajêæ zawieraj¹ce elementy
socjoterapii
4. Udzielenie pomocy finansowej i
organizacyjnej w przeprowadzeniu obozów
terapeutycznych, koloni dla dzieci i dla
ca³ych rodzin, organizowanie imprez o
tematyce przeciwalkoholowej i przeciwko
narkomanii,  Dzieñ Dziecka,  Miko³aj
5, Realizowanie w szko³ach programu 
Spójrz inaczej lub inny  szkolenie dla
nauczycieli zajmuj¹cych siê realizacj¹
programów. Nastêpnie nauczyciele przenosz¹
uzyskane umiejêtnoci na pracê
wychowawcz¹ zwi¹zan¹ z niwelowaniem
zaburzeñ dzieci z rodzin alkoholowych.
6. Przeprowadzenie badañ diagnostycznych
na temat problemów alkoholowych w
szko³ach (od klasy IV)

REALIZATOR
Pe³nomocnik Wójta Gminy ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Gminny Orodek Pomoc Spo³ecznej
Komisariat Policji

TERMIN REALIZ.
Do czerwca

Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych Pe³nomocnik
Wójta Gminy

Przez okres ca³ego roku

Dyrektorzy szkó³ Pe³nomocnik Wójta
Gminy ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych Gminna Komisja ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Okres ca³ego roku

Dyrektorzy szkó³ podstawowych
i gimnazjum

Okres ca³ego roku

Wszystkie szko³y z terenu gminy

Okres ca³ego roku szkolnego

Dyrektorzy szkó³

Okres ca³ego roku

Dziennik Urzêdowy
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7. Przeszkolenie w myl wymogów
znowelizowanej ustawy cz³onków Gminnej
Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w ramach cyklów
szkoleniowych.
8. Zorganizowanie spotkania instrukta¿owego
dla sprzedawców sklepów posiadaj¹cych
zezwolenia na handel alkoholem (w trakcie
spotkania omówiony zostanie w
szczególnoci problem ³amania przepisów
dotycz¹cych sprzeda¿y alkoholu nieletnim
oraz informacja na temat zezwoleñ na handel
alkoholem)
9. Systematyczna kontrola przestrzegania
przepisów w sprawie sprzeda¿y napojów
alkoholowych w placówkach posiadaj¹cych
zezwolenia na handel alkoholem
10. Kontynuacja dzia³alnoci Gminnej
Komisji ds. Rozwi¹zywania problemów
Alkoholowych w zakresie pomocy rodzinie
alkoholowej polegaj¹cej na prowadzeniu
wstêpnych rozmów i nak³anianiu do podjêcia
dobrowolnego leczenia odwykowego osób
uzale¿nionych od alkoholu , zasiêganiu
opinii, informacji o sobie zg³oszonej od
policji, zak³adów pracy i izb wytrze¿wieñ,
kierowanie osoby zg³oszonej na badania
przez bieg³ego w celu wydania opinii w
przedmiocie uzale¿nienia i wskazanie
zak³adu leczniczego, kierowanie do Sadu
Rejonowego wniosków w sprawie poddania
obowi¹zkowi leczenia odwykowego (w
skrajnych przypadkach)
11. Wspó³praca z instytucjami i
stowarzyszeniami, organizacjami
pozarz¹dowymi w zakresie dzia³alnoci
rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Organizowanie festynów, imprez
artystycznych i innych konkursów dot.
problemów alkoholowych, przemocy w
rodzinie, przeciwdzia³ania narkomani
(towarzyszy program socjoterapeutyczny)
12. Ochrona przed przemoc¹ w rodzinie:
propagowanie idei  Niebieskiej linii
udzielanie informacji o placówkach
terapeutycznych i grupach
samopomocowych,
pomoc finansowa i prawna
13. Program przeciwdzia³ania narkomanii .
Zorganizowanie spotkañ dla dzieci i
m³odzie¿y na temat Przeciwdzia³anie
narkomanii
14. Obrona spo³ecznoci gminy  szczególnie
dzieci i m³odzie¿y przed narkotykami.
Edukacja skierowana do rodzin, nauczycieli,
pedagogów, m³odzie¿y. Przeprowadzenie
badañ epidemiologicznych w szko³ach
podstawowych. Przeprowadzenie szkoleñ dla
nauczycieli, pedagogów szkolnych,
pracowników socjalnych.
15. Og³oszenie konkursu plastycznego dla
dzieci i m³odzie¿y p. t  Jestem wolny  nie
uzale¿niam siê
16. Zakup i dystrybucja materia³ów
edukacyjnych dla szkó³ i pomocy spo³ecznej
(plakaty  sygna³y ostrzegawcze, testy
przesiewowe , ulotki, broszury)
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Pe³nomocnik Wójta Gminy ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Do koñca roku

Urz¹d Gminy Gminna Komisja
ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych

Miesi¹c marzec

Urz¹d Gminy
Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

Przez ca³y rok

Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

Przez ca³y rok

Pe³nomocnik Wójta Gminy
Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

Przez ca³y rok

Pe³nomocnik Wójta Gminy
Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

Przez ca³y rok

Pe³nomocnik Wójta Gminy ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Szko³y na terenie gminy

Przez okres ca³ego roku

Pe³nomocnik Wójta Gminy ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Dyrektorzy Szkó³

Do koñca czerwca

Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych
Dyrektorzy Szkó³

Przez okres ca³ego roku

Dyrektorzy szkó³ Pe³nomocnik
Wójta Gminy ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

Przez okres ca³ego roku
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UCHWA£A Nr 24/III/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu Gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) art. 3 ust. 1
pkt 4, art. 109, art. 110, art. 112, ust. 2, art. 116, art. 117,
art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz_U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251, Nr 122, poz. 1315 z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz. 1623, z 2002 r. Nr 41, poz. 363, 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 156, poz. 1300)
Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w wysokoci 13
726 246 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do niniejszej
uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysokoci 16 917
166 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do niniejszej
uchwa³y, z których przypada na:
a) wydatki bie¿¹ce w kwocie 12 421 866 z³, w tym w
szczególnoci:
 wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ w
kwocie 7 609 867 z³,
 dotacje w kwocie 100 449 z³,
 wydatków na obs³ugê d³ugu w kwocie 506 000 z³
b) wydatków maj¹tkowych w kwocie 4 495 300 z³.
3. ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego jest kredyt
d³ugoterminowy w kwocie 3 190 920 z³.
4. Ustala siê:
 przychody w kwocie 4 310 000 z³.
 rozchody w kwocie 1 119 080 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
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napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 70 000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków:
 rodków specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do
niniejszej uchwa³y,
 Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej
uchwa³y.
§5
Okrela siê wydatki na finansowanie inwestycji, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê wydatki dla so³ectw, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 11* do niniejszej uchwa³y.
§7
Ustala siê dotacje, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12* do
niniejszej uchwa³y.
§8
Upowa¿nia siê Wójta do:
 dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem
zmian miêdzy dzia³ami,
 przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków w obrêbie dzia³u, jednostkom
bud¿etowym, z wy³¹czeniem wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ,
 zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do kwoty 950 000 z³,
 zaci¹gania d³ugu do kwoty 3 860 000 z³ oraz do sp³at
zobowi¹zañ Gminu do kwoty 1 119 080 z³.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

§2
Ustala siê rezerwê ogóln¹, w wysokoci 40 000 z³.
Ustala siê rezerwê celow¹,w wysokoci 10 000 z³.
§3
Ustala siê dotacje i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ:
1) z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminei ustawami w kwocie 1 077 475 z³
zgodnie z za³¹cznikiem 4* do niniejszej uchwa³y,
2) wynikaj¹ce z zawartych umów i porozumieñ z samorz¹dem powiatowym w kwocie 1 800 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5* do niniejszej uchwa³y,
3) realizowanych przez gminê na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej w kwocie
2 000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej
uchwa³y.
Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
*) Za³¹czników Nr 1-12 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr III/32/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lichnowy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 26, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Lichnowy stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc Uchwa³y Rady Gminy Lichnowy:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) Nr XII/6/96 z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lichnowy,
2) Nr XIII/14/96 z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lichnowy,
3) Nr I/2/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminy Lichnowy,
4) Nr XIII/128/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lichnowy,
5) Nr XIX/40/2000 z dnia 27 padziernika 2000 w sprawie
zmiany Statutu Gminy Lichnowy,
6) Nr XXVIII/54/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminy Lichnowy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Nacel
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/32/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT GMINY LICHNOWY
CZÊÆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
U¿yte w Statucie Gminy Lichnowy sformu³owania oznaczaj¹:
Gmina  Gmina Lichnowy
Wójt  Wójt Gminy Lichnowy
Przewodnicz¹cy  Przewodnicz¹cy Rady Gminy Lichnowy
Wiceprzewodnicz¹cy  Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Gminy Lichnowy
Rada  Rada Gminy Lichnowy
Komisje  komisje Rady Gminy Lichnowy
Komisja Rewizyjna  Komisja Rewizyjna Rady Gminy
Lichnowy
Radny  cz³onek Rady Gminy Lichnowy
Statut  Statut Gminy Lichnowy
Ustawa  ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591 ze zm.)
§2
1. Gmina Lichnowy jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób
maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie Gminy.
2. Gmina Lichnowy obejmuje obszar 8.870 ha. Granice
Gminy okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik
Nr 1* do Statutu.
3. Herb Gminy Lichnowy posiada nastêpuj¹c¹ kompozycjê: na tarczy dwudzielnej w skos, w polu pierwszym
z³otym wiatrak czerwony, w polu drugim zielonym snop
(pszenicy) z³oty. Wzór herbu przedstawia Za³¹cznik Nr 2
do Statutu.
Flaga Gminy Lichnowy posiada nastêpuj¹c¹ kompozycjê: p³at sk³adaj¹cy siê z dwóch pasów poziomych
jednakowej szerokoci, górny z³oty, dolny zielony (pro*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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porcja flagi 5:8). Wzór flagi przedstawia Za³¹cznik Nr 3
do Statutu.
4. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy okrela Rada w
odrêbnej uchwale.
5. W sk³ad gminy wchodz¹ nastêpuj¹ce so³ectwa:
1) Borêty,
2) D¹browa,
3) Lichnowy,
4) Lichnówki,
5) Lisewo,
6) Parszewo,
7) Pordenowo,
8) Starynia,
9) Szymankowo,
10) Tropiszewo.
6. Granice i ustrój so³ectw okrelaj¹ statuty so³ectw
uchwalane przez Radê.
§3
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów Gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
3. Gmina wykonuje swoje zadania za porednictwem
Rady i Wójta.
§4
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Lichnowy.
§5
Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej.
CZÊÆ II
USTRÓJ GMINY
Dzia³ I. CELE I ZADANIA GMINY
§6
Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków do pe³nego
uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ zadania:
1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
2) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) owiaty, w tym szkó³ podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
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10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych
i obiektów sportowych,
11) targowisk,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa obywateli,
ochrony p.po¿. i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania 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) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji Gminy,
19) wspó³dzia³ania z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³dzia³ania ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw,
21) inne zadania zastrze¿one ustawami do kompetencji Gminy.
2. Do zadañ Gminy nale¿¹ tak¿e zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów na³o¿one na Gminê z
mocy ustawy.
3. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie porozumieñ z organami tej
administracji po zapewnieniu rodków przez administracjê rz¹dow¹, jak równie¿ z zakresu w³aciwoci
powiatu i województwa na podstawie porozumieñ z
tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§8
W celu wykonywania zadañ w³asnych Gmina mo¿e
tworzyæ jednostki organizacyjne, zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
§9
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy zawiera za³¹cznik Nr 4 do niniejszego statutu.
§ 10
W celu realizacji zadañ przekraczaj¹cych mo¿liwoci
organizacyjne Gminy mo¿e ona przystêpowaæ do zwi¹zków miêdzygminnych.
Dzia³ II. W£ADZE GMINY
§ 11
1. Gmina dzia³a poprzez swoje organy.
2. Organami Gminy s¹: Rada Gminy i Wójt Gminy.
Rozdzia³ I. Rada Gminy
§ 12
1. Rada jest organem inspiruj¹cym, stanowi¹cym i kontrolnym Gminy.
2. Kompetencje Rady okrelaj¹ odrêbne ustawy oraz niniejszy Statut.
3. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
a) Przewodnicz¹cy,
b) Wiceprzewodnicz¹cy,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Komisje sta³e, wymienione w Statucie,
e) dorane Komisje do okrelonych zadañ.
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§ 13

1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Gminy, o ile ustawy nie
stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿¹:
1) uchwalanie Statutu Gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy  na wniosek Wójta,
4) uchwalanie bud¿etu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du
dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabycia, zbycia, obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awienia lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy
szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad Wójt mo¿e dokonywaæ tych czynnoci
wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
b) emitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Wójta 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 Wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Wójta w roku bud¿etowym,
9) okrelanie wysokoci sumy, do której Wójt mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ,
o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a 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 wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 590

 1774 

14) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu Gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) nadawania honorowego obywatelstwa Gminy,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady.
§ 14
W celu wykonania swoich zadañ Rada tworzy sta³e lub
dorane Komisje.

2.

§ 15
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego oraz
jednego Wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Prawo zg³oszenia na stanowisko Przewodnicz¹cego
i Wiceprzewodnicz¹cego przys³uguje ka¿demu radnemu.
3. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
w g³osowaniu tajnym.

3.

§ 16
1. Przewodnicz¹cy uprawniony jest wy³¹cznie do:
1) organizowania pracy Rady oraz prowadzenia obrad
Rady,
2) organizacji i nadzoru prac Rady miêdzy sesjami,
3) reprezentacja Rady na zewn¹trz,
4) sk³adanie owiadczeñ w sprawach, które by³y przedmiotem obrad Rady lub jej Komisji,
5) wspó³dzia³anie z Wójtem.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego.

4.

5.
6.

Rozdzia³ II. WÓJT GMINY
§ 17
Organem wykonawczym gminy jest Wójt.

7.

§ 18
Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezporednich, w g³osowaniu tajnym. Szczegó³owe uregulowania dotycz¹ce wyboru Wójta okrela odrêbna ustawa.
§ 19
Kadencja wójta trwa 4 lata i rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady lub wyboru Wójta przez Radê, a
koñczy z up³ywem kadencji Rady.
§ 20
Wójt, w drodze zarz¹dzenia, powo³uje oraz odwo³uje
swojego Zastêpcê.
§ 21
1. Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy
przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania
Wójta. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania Wójta z tej przyczy-

8.

ny na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia
Wójtowi absolutorium. Uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania Wójta Rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady w g³osowaniu imiennym.
Przed podjêciem uchwa³y Rada zapoznaje siê z opini¹
regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwa³y
Rady o nieudzieleniu Wójtowi absolutorium oraz wys³uchuje Wójta.
Rada mo¿e podj¹æ decyzjê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny innej
ni¿ nieudzielenie Wójtowi absolutorium jedynie na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
Wniosek taki wymaga formy pisemnej i uzasadnienia
przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez
Komisje Rewizyjn¹. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta
na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia z³o¿enia wniosku. Uchwa³ê w sprawie przeprowadzenia referendum Rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w
g³osowaniu imiennym.
Je¿eli zg³oszony w trybie okrelonym w pkt 2 niniejszego paragrafu wniosek o podjêcie uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny
wniosek mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji, przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okrelonych w odrêbnej ustawie.
Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji Wójta.
Wyganiêcie mandatu Wójta przed up³ywem kadencji
jest równoznaczne z odwo³aniem jego Zastêpcy.
W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji jego funkcjê, do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego Wójta, pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Po up³ywie kadencji Wójta pe³ni on swoja funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego
Wójta. Zastêpca Wójta pe³ni za swoje obowi¹zki do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo powo³anego
Zastêpcê.
Objêcie obowi¹zków przez Wójta nastêpuje z chwil¹
z³o¿enia wobec Rady lubowania.
§ 22

1. Wójt wykonuje zadania wynikaj¹ce z funkcji organu
wykonawczego Gminy oraz inne okrelone przez odrêbne przepisy. Do zadañ i kompetencji Wójta nale¿y
w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady, w tym zw³aszcza przygotowanie projektu bud¿etu,
2) okrelenie sposobu wykonania uchwa³ Rady,
3) informowanie mieszkañców Gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach programu spo³ecznogospodarczego i wykorzystania bud¿etu,
4) gospodarowanie mieniem gminnym i sprawowanie
zwyk³ego zarz¹du nad nim,
5) wykonywanie bud¿etu,
6) podejmowanie uchwa³ o koniecznych wydatkach,
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2.
3.

4.
5.
6.

które nie s¹ uwzglêdnione w bud¿ecie, b¹d te¿
uwzglêdnione w niedostatecznej wysokoci w przypadkach, gdy obowi¹zuj¹ce przepisy uprawniaj¹
Wójta do takiej decyzji,
7) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz ustalanie warunków ugody w sprawach prywatnoprawnych albo tych publicznoprawnych, w których na zawarcie takiej ugody pozwalaj¹ przepisy prawa,
8) podejmowanie uchwa³ o zaskar¿aniu rozstrzygniêæ
wskazanych w art. 91 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie
gminnym
9) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
10) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy, reprezentowanie Gminy na zewn¹trz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotycz¹cych Gminy,
11) sprawowanie funkcji kierownika urzêdu,
12) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
pozostaj¹cych w strukturze Gminy pe³nomocnictw
do zarz¹dzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody na czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
13) okrelanie zakresu powierzenia Sekretarzowi lub
Zastêpcy prowadzenia spraw w swoim imieniu,
14) wykonywanie zadañ zleconych, okrelonych odrêbnymi przepisami,
15) sk³adanie Radzie okresowych sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej Gminy.
16) wspó³dzia³anie z Rad¹ i Komisjami,
17) pe³nienie funkcji Gminnego Szefa Obrony Cywilnej,
18) sprawowanie bezporedniego i szczegó³owego
nadzoru nad dzia³alnoci¹ Sekretarza i Skarbnika,
19) wykonywanie funkcji zwierzchnika s³u¿bowego w
stosunku do pracowników urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
20) mianowanie pracowników samorz¹dowych wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów i ustalonych zasad,
21) powo³ywanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych,
22) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
23) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów
szczególnych.
Decyzje Wójta rodz¹ce skutki prawne maj¹ postaæ zarz¹dzeñ.
Wójt realizuje swoje zadania przy pomocy urzêdu gminy, którego organizacjê i zasady funkcjonowania okrela regulamin organizacyjny nadawany przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia.
Projekty uchwa³ przedk³adane Radzie przez Wójta powinny byæ zaopiniowane przez radcê prawnego.
Wójt informuje Radê na ka¿dej sesji o swojej dzia³alnoci i realizacji zadañ w okresie miêdzy sesjami.
Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w niniejszym paragrafie w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
§ 23

1. W realizacji zadañ w³asnych Gminy, Wójt podlega wy³¹cznie Radzie.
2. Rozliczenie dzia³alnoci Wójta, zw³aszcza w zakresie
wykonania bud¿etu i prowadzenia polityki finansowej
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polega na udzielaniu absolutorium przez Radê po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta z wykonania bud¿etu
Gminy.
3. O udzieleniu Wójtowi absolutorium Rada decyduje w
g³osowaniu jawnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady.
§ 24
Owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt.
§ 25
1. Czynnoci prawne powoduj¹ce powstanie zobowi¹zañ
pieniê¿nych wymagaj¹ dla swej skutecznoci kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upowa¿nionej.
2. Skarbnik, który odmówi³ kontrasygnaty dokonuje jej
na pisemne polecenie zwierzchnika powiadamiaj¹c o
tym Radê oraz regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
§ 26
Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych
w strukturze Gminy sk³adaj¹ jednoosobowe owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonego im przez
Wójta pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek.
§ 27
Wójt jest upowa¿niony do sk³adania jednoosobowo
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci Gminy.
§ 28
1. Zastêpca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez
Wójta.
2. Zastêpca Wójta wykonuje obowi¹zki wynikaj¹ce z art.
31 (kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewn¹trz) ustawy o samorz¹dzie
gminnym w razie nieobecnoci lub niemo¿noci pe³nienia tych obowi¹zków przez Wójta.
3. Z przyczyn okrelonych w punkcie 2 zastêpca Wójta
wykonuje obowi¹zki Wójta w zakresie jego kompetencji okrelonych w art. 33 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie
gminnym (kierownik urzêdu).
Dzia³ III. PRAWA I OBOWI¥ZKI RADNYCH
§ 29
1. Aktywny udzia³ w pracach Rady i jej Komisji oraz instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany
jest prawem i obowi¹zkiem radnego.
2. Radny ma obowi¹zek sta³ego i aktywnego reprezentowania wyborców, zw³aszcza przez udzia³ w spotkaniach
organizowanych z w³asnej inicjatywy lub mieszkañców
Gminy, przekazuj¹c interpelacje, wnioski i zapytania na
posiedzeniach Rady lub innych w³aciwych organów.
Rada ma obowi¹zek uwzglêdnienia interesów ca³ej
Gminy.
3. Rada i Komisje, których cz³onkiem jest radny, mog¹
zleciæ podjêcie szczegó³owego postêpowania dla zbadania i przedstawienia radzie szczegó³owych opinii w
konkretnej sprawie.
4. Radny mo¿e zwróciæ siê z interpelacj¹ do w³aciwego
organu niezale¿nie od dzia³añ Rady, czy Wójta.
§ 30
1. Rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym zatrudnionym
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na podstawie umowy o pracê, powo³ania, mianowania i spó³dzielczej umowy o pracê wymaga zgody Rady.
2. Przewodnicz¹cy powiadamia zak³ad pracy o nie wyra¿eniu zgody przez Radê na rozwi¹zanie stosunku pracy.
3. Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w
urzêdzie gminy, w której radny uzyska³ mandat. Przepis ten dotyczy równie¿ kierowników i zastêpców gminnych jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 31
1. Radny stwierdza swoj¹ obecnoæ na posiedzeniu Rady
lub Komisji podpisem na licie obecnoci.
2. W razie niemo¿noci wziêcia udzia³u w sesji lub posiedzeniu Komisji, radny usprawiedliwia swoj¹ nieobecnoæ Przewodnicz¹cemu Rady lub Komisji.
3. W sprawach naruszenia przez radnego podstawowych
obowi¹zków wynikaj¹cych z przyrzeczenia, w³aciwym
dla rozpatrzenia jest Przewodnicz¹cy Rady lub Przewodnicz¹cy Komisji, której regulamin uchwala Rada.
§ 32
Wójt informuje Radê o stosunkach cywilno-prawnych
z Gmin¹ osób wchodz¹cych w sk³ad organów Gminy. Nie
dotyczy to stosunków prawnych wynikaj¹cych z najmu
i dzier¿awy, je¿eli oparte s¹ na warunkach ustalonych
powszechnie dla danego typu przedmiotów najmu lub
dzier¿awy
§ 33
Radnym przys³uguj¹ diety w wysokociach i na zasadach ustalonych przez Radê w odrêbnych uchwa³ach.

komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po
og³oszeniu wyników wyborów do rady gminy.
6. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w
sprawie odwo³ania Rady, sesjê zwo³uje osoba, któr¹
Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia funkcji
organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
7. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady do czasu wyboru
Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecny na sesji.
§ 36
1. Na ostatniej sesji w roku, Rada uchwala ramowy plan
pracy i sposoby jego realizacji w nastêpnym roku.
2. Rada w ka¿dym czasie mo¿e dokonaæ zmian i uzupe³nieñ planów pracy wskazanych w ust. 1
§ 37
1. Do pomocy w wykonaniu zadañ Rada powo³uje sta³e
i dorane Komisje problemowe.
2. Rada powo³uje nastêpuj¹ce Komisje sta³e:
 Komisjê Rewizyjn¹,
 Komisjê Spo³eczno-Socjaln¹,
 Komisjê Rozwoju Gospodarczych,
 Komisjê Bud¿etow¹.
Dzia³ II. Rada Gminy
Rozdzia³ I. PRZYGOTOWANIE SESJI RADY
§ 38

Dzia³ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewodnicz¹cy przygotowuje sesjê Rady.
2. Przewodnicz¹cy ustala projekt porz¹dku obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji. Przy podejmowaniu decyzji o zwo³aniu sesji powinny byæ gotowe
projekty uchwa³, które bêd¹ przedmiotem obrad, a tak¿e materia³y niezbêdne radnym.

§ 34

§ 39

CZÊÆ III
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA
I TRYB PRACY RADY I JEJ ORGANÓW

1. Rada sk³ada siê z 15 radnych.
2. Jej kadencja trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.
§ 35
1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwo³ywanych
przez Przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeby, nie
rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami
uchwa³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje umieszczone w planie
pracy Rady.
3. Rada obraduje równie¿ na sesjach nadzwyczajnych
zwo³ywanych w przypadkach przewidzianych w ustawie tj.:
a) na wniosek Wójta lub
b) na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady
w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. 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
wyborów do Rady Gminy.
5. Po up³ywie terminu okrelonego w pkt 2 sesjê zwo³uje

1. Porz¹dek obrad Rady (ramowy) powinien byæ nastêpuj¹cy:
1) otwarcie obrad, stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porz¹dku obrad i proponowane
zmiany do porz¹dku,,
3) przyjêcie porz¹dku obrad,,
4) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
5) informacje i komunikaty przewodnicz¹cego,
6) rozpatrzenie projektów uchwa³,
7) informacja radnego powiatu Malborskiego z prac
Rady Powiatu,
8) informacja z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzy sesjami,
9) interpelacje i zapytania radnych,
10) odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
11) wolne wnioski,
12) zamkniêcie obrad.
2. Sprawy nie objête porz¹dkiem obrad mo¿na zg³aszaæ
na pimie przed sesj¹ lub ustnie przed zatwierdzeniem
porz¹dku obrad.
3. Rada mo¿e wprowadziæ zmianê do porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
4. Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy Rady jest zobowi¹-
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zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji
Rady projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.
§ 40
1. Radni powinni byæ powiadomieni o zwo³aniu sesji co
najmniej na 7 dni przed terminem.
Wraz z zawiadomieniem powinni otrzymaæ projekt porz¹dku obrad, projekty uchwa³ i materia³y zwi¹zane z
przedmiotem sesji.
2. Tryb i termin przygotowania sesji w sprawie uchwalenia bud¿etu oraz sprawozdañ z jego realizacji reguluj¹
odrêbne przepisy.
3. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki sesjê zwo³uje siê
bez zachowania wymogów ust. 1
4. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa
w ust. 1 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Uchwa³a o odroczeniu sesji mo¿e byæ podjêta tylko na pocz¹tku obrad przed przyst¹pieniem do uchwalenia porz¹dku
obrad.
Rozdzia³ II. OBRADY
§ 41
1. Obrady Rady s¹ jawne. Ograniczenia jawnoci mog¹
wynikaæ jedynie z ustaw. Przewodnicz¹cy podaje do
publicznej wiadomoci (przez zawiadomienie prasy,
radia, telewizji) termin, miejsce i przedmiot obrad na
co najmniej 3 dni przed sesj¹.
2. Jawnoæ dzia³ania Rady obejmuje w szczególnoci
prawo obywateli do uzyskania informacji, wstêpu na
sesje Rady, dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z
wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów
posiedzeñ Rady, Komisji.
3. Publicznoæ oraz prasa, radio i telewizja maj¹ prawo
przebywaæ w miejscu do tego przeznaczonym.
4. W sesjach Rady uczestniczy  z g³osem doradczym 
Wójt, Zastêpca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy.
§ 42
1. Sesja mo¿e odbywaæ siê w ci¹gu jednego posiedzenia
lub kilku posiedzeñ. W tym ostatnim wypadku powodem przed³u¿enia sesji mo¿e byæ nie wyczerpanie porz¹dku obrad.
2. W przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodnicz¹cy przerywa sesjê i wyznacza nowy termin. Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili salê
obrad wpisuje siê do protoko³u.
3. Ka¿d¹ nieobecnoæ na sesji radny powinien usprawiedliwiæ przed Przewodnicz¹cym Rady.
§ 43
1. Sesjê otwiera Przewodnicz¹cy, a w razie jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy formu³¹:  Otwieram obrady..... sesji Rady Gminy Lichnowy .
2. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy mo¿e przewodniczenie obradom przekazaæ Wiceprzewodnicz¹cemu.
3. Po otwarciu obrad Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
4. Rada rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady.
5. W przypadku niemo¿noci uczestnictwa w zwo³anej
sesji przez Przewodnicz¹cego Rady, obradom przewodniczy Wiceprzewodnicz¹cy.
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6. Po sprawdzeniu prawomocnoci obrad (quorum) Przewodnicz¹cy przedstawia projekt porz¹dku obrad.
7. Z wnioskiem o uzupe³nienie porz¹dku obrad mo¿e
wyst¹piæ ka¿dy radny oraz Wójt. Wniosek o uzupe³nienie porz¹dku i jego zatwierdzenie lub zdjêcie z porz¹dku obrad zapada bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady.
8. Porz¹dek obrad powinien przewidywaæ przyjêcie przez
Radê protoko³u z poprzedniej sesji, który winien byæ
udostêpniony radnym do osobistego zapoznania siê
przed terminem obrad i nie musi byæ odczytywany w
toku sesji.
9. Po wykonaniu czynnoci wskazanych w ust. 1-8 Rada
uchwala porz¹dek obrad.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug uchwalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach mo¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹ np.: 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.
3. Przewodnicz¹cy Komisji w³aciwych dla przedmiotu
obrad oraz Wójt otrzymuj¹ prawo g³osu poza kolejnoci¹.
4. Czas wyst¹pienia Przewodnicz¹cego Komisji i Wójta
jest nieograniczony. Czas wyst¹pienia radnego oraz zaproszonych goci mo¿e zostaæ ograniczony przez Przewodnicz¹cego Rady.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej
chwili obrad.
6. Oprócz zabrania g³osu, radny w tym samym punkcie
obrad ma prawo do jednej repliki. Jej czas równie¿
mo¿e zostaæ ograniczony przez Przewodnicz¹cego.
7. Po stwierdzeniu, i¿ lista mówców zosta³a wyczerpana
Przewodnicz¹cy udziela g³osu tylko w sprawach wniosków formalnych dotycz¹cych trybu g³osowania.
§ 45
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad.
2. Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³óca porz¹dek obrad,
b¹d uchybia powadze sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt taki odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Postanowienie ust. 2 stosuje siê tak¿e do wyst¹pienia
osób spoza Rady.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali przez
osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim zak³óci³y porz¹dek obrad.
§ 46
1. Z ka¿dego posiedzenia Rady sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
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1) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery
uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) nazwiska nieobecnych cz³onków rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska
osób delegowanych na posiedzenie z urzêdu,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u poprzedniej sesji,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
7) czas trwania posiedzenia,
8) podpisy przewodnicz¹cego i protokolanta.
Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnych radnych, listê zaproszonych so³tysów, listê pozosta³ych zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjête przez Radê, protoko³y g³osowañ tajnych, karty do g³osowania, zg³oszone na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych,
owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi poprzedzonymi numerem protoko³u.
Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji Rady.
Do protoko³u radni i zabieraj¹cy g³os mog¹ wnosiæ
poprawki.
Decyzjê o uwzglêdnieniu poprawki lub uwagi podejmuje Przewodnicz¹cy przed zatwierdzeniem protoko³u przez Radê.
Protokó³ przyjmuje siê na nastêpnej sesji. Uwagi do
protoko³u, zg³oszone przez radnych, uwzglêdnia siê
przez sporz¹dzenie za³¹czników do protoko³u zawieraj¹cego sprostowanie b¹d uzupe³nienie. Za³¹cznik do
protoko³u podpisuje Przewodnicz¹cy i protokolant.
§ 47

1. Wyci¹g z protoko³ów Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
2. Protoko³y z obrad przechowuje Sekretarz.
3. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek i odpisów.
§ 48
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê:  Zamykam obrady......
sesji Rady Gminy Lichnowy .
Rozdzia³ III. UPRAWNIENIA RADNEGO NA SESJI
§ 49
1. Radny ma prawo zg³aszaæ w trakcie sesji wnioski formalne, których przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoci:
1) sprawdzenie quorum,
2) zdjêcie lub oddalenie okrelonego punktu w porz¹dku obrad,
3) zakoñczenie dyskusji,
4) ograniczenie dyskutantów (taki wniosek nie mo¿e
dotyczyæ wypowiedzi Przewodnicz¹cych Komisji,
sprawozdawcy, Wójta),
5) tajnego g³osowania lub g³osowania imiennego,
6) przeliczenia g³osów.
2. Przewodnicz¹cy poddaje wniosek pod g³osowanie.
Rada podejmuje uchwa³ê w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

§ 50
1. Wnioski merytoryczne radny mo¿e sk³adaæ tylko w
odniesieniu do problematyki bêd¹cej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie wolne wnioski.
Wniosek powinien byæ przed³o¿ony Przewodnicz¹cemu na pimie lub ustnie (w trakcie obrad lub przed
rozpoczêciem sesji) i krótko uzasadniony.
2. Wnioski merytoryczne powinny zawieraæ jasno okrelony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcê.
3. Wnioski podlegaj¹ g³osowaniu.
Rozdzia³ IV. INTERPELACJE I ZAPYTANIA
§ 51
1. Interpelacje sk³ada siê w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Wójt, Przewodnicz¹cy Rady oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Interpelacje sk³ada siê ustnie na sesji w punkcie  Interpelacje i zapytania lub na pimie miêdzy sesjami.
Powinna ona zawieraæ przedstawienie stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zañ
pytania skierowane do Wójta.
§ 52
1. Adresat interpelacji zobowi¹zany jest do udzielenia
odpowiedzi ustnie bezporednio na sesji lub niezw³ocznie na pimie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu miesi¹ca
od daty jej otrzymania.
Odpowied na pimie przekazuje siê radnemu zg³aszaj¹cemu i Przewodnicz¹cemu, który w punkcie  Interpelacje i zapytania  informuje Radê o zg³oszonych miêdzy sesjami na pimie interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach.
2. . Radny ma prawo poinformowania Rady, czy uznaje
odpowied za wystarczaj¹c¹ i wnieæ o jej odczytanie.
Interpelowany zobowi¹zany jest do wyjanienia swojej odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia przez sk³adaj¹cego interpelacjê, ¿e nie zadawala go odpowied
pisemna i dodatkowe wyjanienia ustne na sesji, Rada
na wniosek interpeluj¹cego mo¿e za¿¹daæ dodatkowych wyjanieñ na pimie.
§ 53
1. Zapytania i wnioski sk³ada siê w sprawach mniej z³o¿onych, gdy pytaj¹cemu chodzi przede wszystkim o
uzyskanie informacji o faktach.
2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Wójt mo¿e upowa¿niæ kompetentnego pracownika Tryb ten odnosi siê
tak¿e do interpelacji.
3. Wobec niemo¿noci udzielenia odpowiedzi na zapytania w trakcie sesji musi byæ ona udzielona zg³aszaj¹cemu na pimie niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w
ci¹gu 14 dni.
4. Sekretarz prowadzi wykaz zg³oszonych interpelacji i zapytañ, w którym powinny byæ zawarte dok³adne informacje o sposobie za³atwienia i terminach. Do jego obowi¹zków nale¿y zawiadomienie radnych o wp³ywaj¹cych odpowiedziach na interpelacje lub zapytania.
Rozdzia³ V. UCHWA£Y I INNE AKTY RADY
§ 54
1. Rada na sesji podejmuje:
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 uchwa³y,
 postanowienia,
 rezolucje i apele,
 owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
 opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
2. W uchwa³ach Rada ustala sposoby rozwi¹zywania zagadnieñ lub zajmuje stanowisko w sprawach bêd¹cych
przedmiotem obrad.
3. W sprawach porz¹dkowych Rada podejmuje postanowienia.
4. W sprawach ogólnospo³ecznych Rada podejmuje rezolucje lub apele.
§ 55
1. Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami zawieraj¹cymi:
1) tytu³, datê i numer,
2) podstawê prawn¹,
3) cis³e okrelenie przedmiotu, rodków realizacji, organów odpowiedzialnych za nadzór nad jej realizacj¹,
4) przepisy przejciowe derogacyjne,
5) uzasadnienie
2. Uchwa³ê podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy, który przewodniczy³ obradom.
3. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
Uchylenie lub zmiana uchwa³y mo¿e nast¹piæ tylko w
drodze odrêbnej uchwa³y.
4. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okrela odrêbna ustawa. Uchwa³y Rady og³asza siê
tak¿e w sposób zwyczajowo przyjêty tzn. poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ urzêdu.
5. Uchwa³y przekazuje siê Wójtowi w celu realizacji. Wójt
ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze uchwa³
i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
§ 56
Uchwa³a mo¿e byæ nowelizowana w tym samym trybie, w jakim by³a uchwalana.
§ 57
1. Z wnioskiem o podjêcie uchwa³y przez Radê mo¿e wyst¹piæ co najmniej 1/4 radnych, Wójt i Komisje Rady.
2. Projekt uchwa³y odpowiadaj¹cy wymogom zawartym
w § 55, powinien byæ przekazany na pimie Przewodnicz¹cemu Rady w celu umieszczenia odpowiedniego
punktu w porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy Rady ma obowi¹zek przekazaæ projekt do odpowiedniej Komisji, a tak¿e Wójtowi w celu
uzyskania opinii.
3. Opinia, o której mowa w ust. 2 bêdzie odczytana na
sesji bezporednio po zapoznaniu Rady z projektem
uchwa³y.
Rozdzia³ VI. TRYB G£OSOWANIA
§ 58
1. W g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady podejmowane s¹ uchwa³y, wnioski merytoryczne, postanowienia porz¹dkowe, rezolucje i apele.
2. G³osowanie tajne odbywa siê po przeg³osowaniu wniosku formalnego w tej sprawie, a tak¿e w wypadkach
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wskazanych przez ustawy. W g³osowaniu tajnym podejmuje siê uchwa³y w sprawach osobowych.
3. Uchwa³y Rady podejmowane s¹ w g³osowaniu tajnym,
miêdzy innymi w sprawach powo³ania i odwo³ania
Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
4. W g³osowaniu imiennym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady zapadaj¹ uchwa³y
w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Wójta z powodu nieudzielenia mu przez Radê
gminy absolutorium. Równie¿ w g³osowaniu imiennym
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady zapadaj¹ uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania wójta z innej przyczyny, ni¿
nieudzielenie absolutorium.
5. Uchwa³y Rady dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych
zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 59
1. Zwyk³a wiêkszoæ g³osów jest to taka liczba g³osów
za, która przewy¿sza o jeden g³os liczbê g³osów przeciw.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza, i¿ wymagana jest liczba g³osów za przewy¿szaj¹ca co najmniej
o jeden g³os pozosta³e wa¿nie oddane g³osy.
§ 60
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady. Wyniki te odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Za g³osy oddane uznaje siê te, które oddano za, przeciwko i wstrzymuj¹ce siê.
4. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ kartami ponumerowanymi i opatrzonymi pieczêci¹ Rady, przy czym za
g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano zgodnie z ustalonymi zasadami i na w³aciwych kartach. Przekrelenie kartki oznacza, ¿e g³os zosta³ oddany bez dokonania wyboru. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej
ni¿ radnych obecnych na sesji.
5. G³osowanie imienne odbywa siê przez kolejne wywo³ywanie nazwisk radnych i odnotowywanie w protokole g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê.
§ 61
1. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy przy
pomocy Wiceprzewodnicz¹cego.
2. G³osowanie imienne i tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, powo³ana na sesji sporód radnych. Komisja
skrutacyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego i co najmniej 2 cz³onków.
Dzia³ III. KOMISJE RADY GMINY
§ 62.
1. Do pomocy w wykonywaniu zadañ Rada powo³uje sta³e i dorane Komisje problemowe.
2. Rada powo³uje nastêpuj¹ce Komisje sta³e:
 Komisjê Rewizyjn¹,
 Komisjê Spo³eczno-Socjaln¹
 Komisjê Rozwoju Gospodarczych,
 Komisjê Bud¿etow¹.
3. Tworzenie, ³¹czenie i rozwi¹zywanie Komisji sta³ych
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady.
Dzia³alnoæ Komisji wygasa z up³ywem kadencji Rady.
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§ 63
1. W sk³ad Komisji wchodz¹ radni.
2. Przewodnicz¹cym Komisji jest radny wybrany przez
cz³onków Komisji.
3. Przewodnicz¹cy Komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
a) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
b) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom
Komisji niezbêdnych materia³ów,
c) zwo³uje posiedzenia Komisji,
d) kieruje obradami Komisji.
4. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Komisji prac¹ Komisji kieruje wskazany przez niego cz³onek
Komisji, o czym informuje Przewodnicz¹cego Rady.
§ 64
1. Do zadañ Komisji sta³ych w zakresie spraw, dla których zosta³y powo³ane, nale¿¹ w szczególnoci:
1) sta³a praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie
spraw, dla których Komisja zosta³a powo³ana,
2) kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy
w zakresie kompetencji danej Komisji okrelonych
przez Radê,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
Komisji przez Radê, Wójta oraz spraw przedk³adanych przez cz³onków Komisji,
4) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz
przygotowywanie projektów uchwa³,
5) kontrola wykonania uchwa³ Rady w zakresie kompetencji danej Komisji okrelonych w jej regulaminach,
6) badanie terminowoci za³atwiania przez Wójta i administracjê samorz¹dow¹ postulatów, wniosków
i skarg mieszkañców w zakresie kompetencji danej
Komisji okrelonej w jej regulaminach,
7) badanie rzetelnoci informacji i sprawozdañ sk³adanych przez Wójta i administracjê samorz¹dow¹ w zakresie kompetencji danej Komisji.
2. Komisja Rewizyjna jest g³ównym organem wewnêtrznej kontroli finansowej Wójta oraz gminnych jednostek
organizacyjnych. Organizacjê i funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy okrela za³¹cznik
Nr 5 do niniejszego Statutu.
3. Rada okrela czêstotliwoæ i zakres uwag w sprawie
bie¿¹cej realizacji gospodarki finansowej gminy przedk³adanych na sesji.
§ 65
1. Komisje s¹ zobowi¹zane do wzajemnego informowania siê w sprawach bêd¹cych przedmiotem zainteresowania wiêcej ni¿ jednej Komisji.
2. Realizacja postanowienia zawartego w ust. 1 nastêpuje poprzez:
1) wspólne posiedzenia Komisji,
2) udostêpnianie w³asnych opracowañ i analiz,
3) powo³ywanie zespo³ów do rozwi¹zywania okrelonych problemów.
Je¿eli zadaniem zespo³u jest kontrola Wójta lub jednostki organizacyjnej Gminy, cz³onkiem zespo³u
mo¿e byæ tylko radny, chyba, ¿e Rada wyrazi zgodê
na udzia³ w zespole innych osób.
3. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz przez swych
cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne sprawy.

4. Pierwsze posiedzenie Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub jego zastêpca. Na posiedzeniu tym Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 66
1. Komisja jest w³adna do zajmowania stanowiska w sprawach, które nale¿¹ do jej kompetencji, je¿eli w posiedzeniu bierze udzia³ co najmniej po³owa cz³onków Komisji.
2. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu w g³osowaniu jawnym.
3. Prawo zwo³ywania Komisji przys³uguje jej Przewodnicz¹cemu i Przewodnicz¹cemu Rady. Posiedzenie Komisji jest zwo³ywane tak¿e na wniosek co najmniej 1/3
jej cz³onków.
4. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê wg planu pracy lub
w miarê potrzeby.
5. Komisje mog¹ wy³aniaæ podkomisje oraz odbywaæ
wspólne posiedzenia.
6. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, do którego do³¹cza siê listê obecnoci cz³onków Komisji oraz
wszelkie materia³y i projekty uchwa³ Rady podlegaj¹ce zaopiniowaniu przez Komisjê.
§ 67
1. Radny uczestniczy w pracach w wybranych przez siebie Komisji jako ich cz³onek.
Udzia³ ten oznacza prace radnego przynajmniej w jednej z nich, nie wiêcej jednak ni¿ w dwóch.
2. Radny mo¿e braæ udzia³ w posiedzeniu ka¿dej Komisji
Rady.
3. Radny, o którym mowa w ust. 2 uczestniczy w pracach
Komisji z g³osem doradczym.
§ 68
1. Cz³onkowie Komisji lub zespo³u s¹ uprawnieni do:
1) wgl¹du do ewidencji, planów pracy, sprawozdañ
oraz wszelkich innych akt i dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoci jednostki kontrolowanej,
2) wystêpowania do pracowników jednostek kontrolowanych o udzielenie ustnych i pisemnych wyjanieñ,
3) osoby przeprowadzaj¹ce kontrolê Wójta zobowi¹zani s¹ o tym powiadomiæ Wójta;
W przypadku przeprowadzenia kontroli jednostek organizacyjnych Gminy, powiadamia siê równie¿ kierownika tej jednostki.
4) kontrolê przeprowadza siê w obecnoci przedstawiciela kontrolowanej jednostki; z wyników kontroli
sporz¹dza siê sprawozdania. Jeden egzemplarz sprawozdania otrzymuje kierownik kontrolowanej jednostki.
5) wykonywanie czynnoci, o których mowa w ust. 3
nie mo¿e powodowaæ zak³óceñ normalnego toku
pracy jednostek kontrolowanych.
§ 69
Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹ jej plan pracy
na nastêpny rok oraz sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci. w sprawie przyjêcia planu pracy Rada podejmuje
uchwa³ê.
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§ 70

§ 76

1. Przewodnicz¹cy Komisji sta³ych co najmniej raz w roku
przedstawia na sesji Rady plan pracy oraz sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji niesta³ych sk³adaj¹ sprawozdania, o których mowa w ust. 1 po wykonaniu zadania.

W sprawie zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym
so³ectwu stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego
statutu o mieniu Gminy.

CZÊÆ IV
SAMORZ¥DOWE JEDNOSTKI POMOCNICZE
Dzia³ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 71
Jednostk¹ pomocnicz¹ podzia³u Gminy jest so³ectwo.
§ 72
1. Wykaz so³ectw wraz z okreleniem wsi wchodz¹cych
w sk³ad ka¿dego so³ectwa oraz wykaz osiedli okrela
Rada w formie uchwa³y.
2. W drodze uchwa³y Rada nadaje ka¿demu so³ectwu statut, w który okrela granice jednostek pomocniczych,
ich ustrój, a tak¿e zakres dzia³alnoci i zasady finansowania.
3. Rada w drodze uchwa³y rozstrzyga o utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy z
uwzglêdnieniem zasad okrelonych w Dziale III zatytu³owanym  Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u oraz
znoszenia so³ectw.
4. Uchwa³y, o jakich mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu
powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 73
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie
wiejskie, a organem wykonawczym w so³ectwie jest
so³tys i rada so³ecka.
2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³tys wspó³dzia³a z rad¹
so³eck¹, której jest przewodnicz¹cym.
3. Sk³ad oraz liczebnoæ rady so³eckiej okrela statut so³ectwa.
4. Wybory so³tysa i rady so³eckiej s¹ tajne i bezporednie.
§ 74
1. Statut so³ectwa okrela szczegó³owo przys³uguj¹ce
dotychczas mieszkañcom wsi, wchodz¹cym w sk³ad
so³ectwa, prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe (mienie gminy).
2. Statut so³ectwa okrela szczegó³owo przekazanie so³ectwu w zarz¹d sk³adniki mienia komunalnego.
§ 75
1. W sprawach dotycz¹cych zwyk³ego zarz¹du mieniem
komunalnym przekazanym so³ectwu na zasadach i w
zakresie okrelonym statutem so³ectwa decyduje zebranie wiejskie.
2. Przygotowuj¹c projekt uchwa³y Rady w przedmiocie
rozporz¹dzenia mieniem Wójt bierze od uwagê opiniê
zebrania wiejskiego je¿eli w tej sprawie zebranie wiejskie podejmowa³o uchwa³ê.

§ 77
1. Uchwa³a bud¿etowa przyjmowana przez Radê mo¿e
okreliæ w jakiej czêci dochody z mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwom pozostaj¹ w dyspozycji so³ectw w danym roku bud¿etowym.
2. W zakresie rozporz¹dzania dochodami z mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwom w³aciwe
jest zebranie wiejskie.
§ 78
1. Statut so³ectwa okreli rodzaj czynnoci prawnych, w
których owiadczenie woli z³o¿one przez wskazane statutem organy so³ectwa jest skuteczne wzglêdem osób
trzecich.
2. Umocowanie takie ma moc jak stosowne upowa¿nienie Wójta w przedmiocie sk³adania owiadczeñ woli.
Dzia³ II. KOMPETENCJE ORGANÓW SO£ECTWA
§ 79
Organami so³ectwa s¹: zebranie wiejskie i rada so³ecka.
§ 80
Zebranie wiejskie jest uprawnione miêdzy innymi do:
1) podejmowania uchwa³ w sprawie przejêcia sk³adników
mienia komunalnego, przekazanego do zarz¹dzania
i korzystania uchwa³¹ Rady. W przypadku uchylenia siê
zebrania wiejskiego od przyjêcia wskazanych sk³adników mienia komunalnego, uchwa³a zebrania wiejskiego powinna zawieraæ uzasadnienie.
2) wyst¹pienia w formie uchwa³y do Rady z uzasadnionym wnioskiem o przekazanie wskazanych sk³adników
mienia komunalnego do skorzystania i zarz¹dzania nim
w zakresie zwyk³ego zarz¹du,
3) wszczynania postêpowania w sprawach zmian obszaru so³ectwa lub po³¹czenia z innym so³ectwem,
4) podejmowania uchwa³ w sprawie zmian w statucie
so³ectwa. Uchwa³a w tej sprawie zapada bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po jej zatwierdzeniu przez
Radê.
5) wystêpowania do Rady o dotacje celowe na okrelone zadania planowane do realizacji przez mieszkañców
so³ectwa lub organ wykonawczy zebrania wiejskiego
 radê so³eck¹.
§ 81
1. Rada so³ecka upowa¿niona jest do:
1) opiniowania planów szczegó³owych zagospodarowania przestrzennego so³ectwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego, komunikacji, handlu, gastronomii i owiaty,
2) wspierania inicjatyw spo³ecznych w so³ectwie zmierzaj¹cych do poprawy warunków ¿ycia mieszkañców, rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej,
handlu i us³ug,
3) wykonuje uchwa³y zebrania wiejskiego.
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2. So³tys uczestniczy w pracach Rady na podstawie zaproszenia Przewodnicz¹cego Rady bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.
3. Za udzia³ w pracach organów Rady so³tys otrzymuje
dietê na zasadach ustalonych przez Radê dla radnych.

CZÊÆ V
MIENIE KOMUNALNE
I GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

§ 82

§ 85

1. Rada so³ecka bezporednio zarz¹dza mieniem komunalnym przekazanym przez Gminê rozporz¹dzaj¹c jego
dochodami i ponosi odpowiedzialnoæ za straty.
2. Cz³onek rady so³eckiej wskazany uchwa³¹ zebrania
wiejskiego sk³ada jednoosobowe owiadczenia woli w
imieniu so³ectwa w zakresie udzielonego pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem komunalnym.

1. Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do Gminy oraz mienie komunalne jednostek organizacyjnych. Ogóln¹ formê dzia³alnoci
przez te jednostki okrelaj¹ organy Gminy.
2. Mieniem komunalnym zarz¹dzaj¹ organy Gminy b¹d
inne powo³ane przez nie podmioty.
3. Podmioty posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹ samodzielnie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych w zakresie okrelonym
w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowi¹zuj¹cych przepisach.
4. Mieniem pozostaj¹cym w zarz¹dzie komunalnym jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, dysponuj¹ kierownicy tych jednostek na
podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Wójta.Do czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa wymagana jest odrêbna zgoda wójta gminy.
5. Jednostki pomocniczego podzia³u gminy zarz¹dzaj¹
i korzystaj¹ z mienia komunalnego oraz rozporz¹dzaj¹
dochodami z tego ród³a.
6. Statut ustala równie¿ zakres czynnoci dokonywanych
samodzielnie przez so³ectwo w zakresie przys³uguj¹cego mu mienia.

§ 83
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuje
Rada oraz Wójt a w zakresie gospodarki finansowej
Skarbnik, który przedk³ada informacjê w tym zakresie
Wójtowi.
2. Wójt czuwa nad tym, aby mienie komunalne przekazane so³ectwu nie by³o nara¿one na szkodê i uszczuplone, oraz aby dochody so³ectwa i wydatki realizowane
by³y zgodnie z przepisami i statutem.
3. Rada nadzoruje dzia³alnoæ jednostek pomocniczych
za pomoc¹ w³asnych komisji.
4. Wójt ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu do
pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do jednostek pomocniczych.
Dzia³ III. Zasady tworzenia, ³¹czenia,
podzia³u oraz znoszenia so³ectw

Dzia³ I. MIENIE KOMUNALNE

Dzia³ II. GOSPODARKA KOMUNALNA

§ 84

§ 86

1. So³ectwo, jako jednostkê pomocnicz¹ tworzy Rada w
drodze uchwa³y, po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub na wniosek mieszkañców proponowanego so³ectwa podpisany przez co najmniej 50%
osób pe³noletnich.
2. Konsultacje w sprawie utworzenia so³ectwa przeprowadza siê na zebraniach wiejskich zwo³ywanych przez
Wójta. Na zebranie zaprasza siê mieszkañców zamieszkuj¹cych obszar proponowany dla nowo tworzonego
so³ectwa oraz mieszkañców so³ectw s¹siednich.
3. Zebranie wiejskie w sprawie utworzenia so³ectwa koñczy siê sporz¹dzeniem stanowiska uczestników zebrania w sprawie utworzenia so³ectwa z zaznaczeniem jego
obszaru i wyników g³osowania.
4. Rada mo¿e dokonaæ tak¿e po³¹czenia so³ectw w razie
podjêcia uchwa³y przez ka¿de z zebrañ wiejskich ³¹cz¹cych siê so³ectw. Zasady okrelone w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje siê odpowiednio.
5. Rada gminy na wniosek zebrania wiejskiego so³ectwa
lub z w³asnej inicjatywy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o jego
podziale. Zasady okrelone w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje siê odpowiednio.
6. Rada z w³asnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, b¹d z inicjatywy zebrania wiejskiego so³ectwa mo¿e
podj¹æ uchwa³ê o zniesieniu so³ectwa. Zasady okrelone w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje siê odpowiednio.

1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu.
2. Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Samorz¹dowe jednostki pomocnicze nie tworz¹ w³asnych bud¿etów i prowadz¹ dzia³alnoæ finansow¹ w
zakresie okrelonym przez bud¿et Gminy.
§ 87
1. Projekt bud¿etu przygotowuje Wójt.
2. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego z objanieniami Wójt przedk³ada Radzie
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy bud¿etowej.
3. Projekt bud¿etu opracowany jest w uk³adzie dzia³ów,
rozdzia³ów i paragrafów klasyfikacji bud¿etowej oraz
zawiera wykaz najwa¿niejszych zadañ gospodarczych
i kosztów utrzymania sfery bud¿etowej gminy.
4. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, jednak nie póniej ni¿ do 31 marca
nastêpnego roku bud¿etowego.
§ 88
1. Rada mo¿e wyodrêbniæ w bud¿ecie gminy rodki finansowe do dyspozycji w postaci dotacji celowych.
2. Podstaw¹ ubiegania siê o dotacjê celow¹ jest wniosek
z uzasadnieniem z³o¿ony w terminie do 15 padziernika lub innym terminie okrelonym przez Wójta. Szczegó³owe zasady przyznawania dotacji okrela odrêbna
uchwa³a.
3. Rada na wniosek Wójta mo¿e podj¹æ uchwa³ê o cof-
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niêciu dotacji w przypadku stwierdzenia mo¿liwoci wykorzystania jej niezgodnoci z przeznaczeniem lub braku dzia³añ organów wykonawczych so³ectwa.
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3. Wójt rozpatruje odwo³ania od kar porz¹dkowych i upomnieñ nak³adanych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 89

§ 95

Rada mo¿e okreliæ szczegó³ow¹ procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaj i szczegó³owoæ niezbêdnych materia³ów informacyjnych.

Wójt wykonuje obowi¹zki kierownika zak³adu pracy wobec osób powo³anych na stanowisko Zastêpcy Wójta,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierownika GOPS,
dyrektora GOKiS, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

CZÊÆ VI
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 90
1. Na podstawie wyboru pracownikiem samorz¹dowym
zatrudnionym w ramach stosunku pracy jest Wójt.
2. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta dokonuje na podstawie upowa¿nienia
zawartego w odrêbnej uchwale Przewodnicz¹cy Rada,
poza ustaleniem wysokoci wynagrodzenia Wójta, czego dokonuje Rada w drodze uchwa³y.
§ 91
1. Pracownikami samorz¹dowymi na podstawie powo³ania s¹: Zastêpca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik
Gminy, kierownik GOPS.
2. Stosunek pracy na podstawie powo³ania z Zastêpc¹
Wójta, Sekretarzem Gminy,Skarbnikiem Gminy i kierownikiem GOPS nawi¹zuje Wójt.
3. Nawi¹zanie lub rozwi¹zanie stosunku pracy na podstawie powo³ania nastêpuje w wykonaniu uchwa³y
Rady lub zarz¹dzenia Wójta.
§ 92
1. Pracownikami samorz¹dowymi mianowanymi s¹ osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych urzêdu gminy.
2. Stosunek pracy na podstawie mianowania nawi¹zuje
Wójt, albo osoba przez niego upowa¿niona.
3. Kierownik urzêdu (wójt) albo osoba przez niego upowa¿niona jest na mocy niniejszego statutu upowa¿niona do dokonywania w stosunku do pracowników samorz¹dowych mianowanych czynnoci prawnych
okrelonych w art. 7 ustawy o pracownikach samorz¹dowych.
4. Rada mo¿e w drodze uchwa³ okreliæ szczegó³owe
warunki i tryb sprawdzania kwalifikacji osób, o których
mowa w ust. 1.
§ 93
1. Pozostali urzêdnicy zatrudniani s¹ na podstawie umowy o pracê.
2. Stosunek pracy na podstawie umowy o pracê nawi¹zuje Wójt albo Zastêpca Wójta, je¿eli zgodnie z upowa¿nieniem udzielonym przez Wójta powierzy³ on Zastêpcy dokonywanie powy¿szych czynnoci.
3. Zagadnienia szczegó³owe w zakresie umownego stosunku pracy reguluj¹ przepisy Kodeksu pracy.
§ 94
1. Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym w stosunku do
pracowników samorz¹dowych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Wójt wykonuje czynnoci zmieniaj¹ce stosunek pracy
pracowników samorz¹dowych, przewidziane w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa.

§ 96
Zasady przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych okrela rada w odrêbnej uchwale.
§ 97
Wójt wyznacza rzecznika dyscyplinarnego sporód pracowników samorz¹dowych mianowanych.
CZÊÆ VII
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ
OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY,
KOMISJI, WÓJTA
§ 98
1. Ka¿dy obywatel ma prawo do uzyskania informacji
zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ organów gminy oraz prawo
do wgl¹du do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych Gminy.
2. Obywatelom umo¿liwia siê w szczególnoci dostêp do
nastêpuj¹cych rodzajów dokumentów:
1) protoko³ów i uchwa³ Rady,
2) protokó³ i uchwa³ Komisji Rady,
3) zarz¹dzeñ Wójta.
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu.
§ 99
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, Komisji i Wójta
udostêpnia siê w komórce organizacyjnej Urzêdu Gminy
zajmuj¹cej siê ich obs³ug¹ w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 100
1. Obywatele maj¹ prawo do:
1) przegl¹dania dokumentów,
2) sporz¹dzania z nich notatek oraz odpisów, wyci¹gów oraz kserokopii
3) uzyskiwania informacji o publikacji aktu prawa miejscowego w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w obecnoci
pracownika Urzêdu Gminy.
§ 101
Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych w
§ 100 oraz odbitek kserograficznych.
§ 102
Uprawnienia okrelone w § 102 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia na podstawie ustaw jawnoci,
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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.
§ 103
Dane osób pozwalaj¹ce na okrelenie to¿samoci podlegaj¹ udostêpnieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 104
Udostêpnianie dokumentów odbywa siê na pisemny
lub ustny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek ustny podlega zaprotoko³owaniu przez osobê upowa¿nion¹
i podpisaniu przez wnioskodawcê. W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu przez wnioskodawcê osoba protoko³uj¹ca wniosek umieszcza adnotacjê o przyczynie odmowy z³o¿enia podpisu.
§ 105
Odmowa udzielenia informacji nastêpuje w drodze decyzji.
§ 106
Udostêpnianie dokumentów prasie, radiu i telewizji odbywa siê na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 26
stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze
zm.)
§ 107
Osoba upowa¿niona do udostêpniania informacji prowadzi ewidencjê udostêpniania dokumentów, w której
wpisuje siê:
1) datê, miejsce i rodzaj udostêpnianego dokumentu,
2) adnotacjê o potwierdzeniu odpisu dokumentu,
3) czytelny podpis i parafê wnioskodawcy otrzymuj¹cego odpis.
CZÊÆ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 108
Zmiana Statutu Gminy nastêpuje uchwa³¹ Rady.
§ 109
Statut Gminy i zmiany Statutu Gminy podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Uchwa³y te wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia ich w Dzienniku.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Lichnowy
WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poz. 590
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Gminne Orodek Pomocy Spo³ecznej w Lichnowach.
Szko³a Podstawowa w Szymankowie
Zespó³ Szkó³ w Lichnowach
Zespó³ Szkó³ w Lisewie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach.
Gminny Orodek Kultury i Sportu w Lichnowach.

Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Lichnowy
Organizacja i funkcjonowanie
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy
I. Zadania i zasady funkcjonowania Komisji
§1
Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisj¹ jest organem
Rady powo³anym do przeprowadzania kontroli dzia³alnoci Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych Gminy.
§2
Komisja dzia³a na podstawie ustawy o samorz¹dzie
gminnym, Statutu Gminy Lichnowy, ustaw szczególnych
oraz innych uchwa³ Rady.
§3
Komisja podlega wy³¹cznie Radzie i dzia³a w jej imieniu.
§4
Do zadañ Komisji zwi¹zanych z realizacj¹ funkcji kontrolnej Rady nale¿y w szczególnoci:
1) kontrolowanie dzia³alnoci Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
2) gromadzenie, analizowanie i opracowywanie dla potrzeb oceny Wójta:
a) sprawozdañ Wójta z wykonania uchwa³ Rady,
b) wyników kontroli jednostek organizacyjnych.
3) wystêpowanie do Rady o zainicjowanie kontroli
Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
4) przygotowywanie corocznej oceny pracy Wójta,
5) opiniowanie wykonania bud¿etu Gminy i wystêpowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia
lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
II. Tryb sprawowania kontroli przez Komisjê.
§5
1. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy
zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze doranym.
3. Rada zlecaj¹c Komisji przeprowadzenie kontroli okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
§6
Przedmiotem kontroli jest dzia³alnoæ Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie:
1) gospodarki finansowo- ekonomicznej,
2) gospodarowania mieniem gminnym,
3) przestrzegania i realizacji postanowieñ Statutu Gminy, uchwa³ Rady oraz innych przepisów,
4) realizacji bie¿¹cych zadañ Gminy.
§7
Komisja przeprowadza kontrolê w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:
1) legalnoci (badanie zgodnoci dzia³ania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwa³ami
Rady,
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3)
4)
5)

gospodarnoci,
rzetelnoci,
celowoci,
sprawnoci organizacyjnej
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
§8

Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia Wójta (kierownika jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia
kontroli co najmniej 3 dni przed terminem kontroli.
§9
1. Kontrolê przeprowadza zespó³ kontrolny licz¹cy co
najmniej 2 cz³onków.
2. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego dzia³aj¹ na podstawie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodnicz¹cego Rady.
3. W upowa¿nieniu winny byæ wyszczególnione:
 termin,
 przedmiot,
 zakres przeprowadzonej kontroli.
4. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
a) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
b) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia,
c) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku dalszego postêpowania podmiotu.
§ 10
Zespó³ kontrolny (komisja) uprawniony jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki
kontrolowanej,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce i zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych
przedmiotem kontroli,
5) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych
przedmiotu kontroli,
6) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§ 11
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do zapewnienia kontroluj¹cym warunków i rodków
niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Komisja Rewizyjna w toku swojej dzia³alnoci zobowi¹zana jest do uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego wynikaj¹cego z przepisów w zakresie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej oraz ochrony dóbr
osobistych.
3. Dzia³alnoæ Komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce porz¹dku pracy, w tym kompetencji
organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 12
Zadaniem Komisji jest:
1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2) ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków
i przyczyn ich powstania,
3) wskazanie przyk³adów dobrej i sumiennej pracy.
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§ 13

1. Z przebiegu kontroli Komisja sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u kontrolnego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokóle ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki
kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoci, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady dobrej pracy.
3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
 nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane
osobowe kierownika,
 imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
 okrelenie zakresu kontroli,
 czas trwania kontroli,
 ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej,
 wykaz za³¹czników.
4. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik
jednostki kontrolowanej, drugi Przewodnicz¹cy Rady,
trzeci pozostaje w aktach Komisji.
§ 14
Komisja kieruje do Przewodnicz¹cego Rady oraz Wójta wnioski pokontrolne, zawieraj¹ce uwagi i wnioski w
sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci i wyci¹gniêcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawid³owoci.
§ 15
Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane s¹ obowi¹zani w wyznaczonym
terminie zawiadomiæ Radê (komisjê) o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków. W razie braku
mo¿liwoci wykonania wniosków nale¿y podaæ przyczynê ich niewykonania i propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 16
W razie ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ, Komisja przekazuje sprawê Radzie za porednictwem Wójta
III. Organizacja pracy komisji
§ 17
1. W sk³ad Komisji wchodz¹ radni wybierani przez Radê
w g³osowaniu jawnym.
2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 18
1. Do kierowania prac¹ Komisji, cz³onkowie Komisji w
g³osowaniu tajnym lub jawnym wybieraj¹ Przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy Komisji:
1) organizuje pracê Komisji,
2) zwo³uje posiedzenia z urzêdu lub na wniosek Przewodnicz¹cego Rady Gminy,
3) kieruje obradami Komisji,
4) sk³ada radzie sprawozdania z dzia³alnoci Komisji.
3. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeby,
zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radê.
4. Je¿eli porz¹dek posiedzenia Komisji przewiduje rozpatrzenie spraw zwi¹zanych bezporednio z zakresem
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przedmiotowym dzia³ania innej Komisji Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zawiadamia o posiedzeniu
w³aciwego Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 19
Cz³onkowie Komisji zobowi¹zania s¹ do:
1. Aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji.
2. Przestrzegania postanowieñ zawartych w Statucie
Gminy oraz innych przepisach prawa.
§ 20
1. W posiedzeniu Komisji, bez prawa g³osu stanowi¹cego, mo¿e braæ udzia³:
1) Przewodnicz¹cy Rady i jego zastêpca,
2) radny, przedstawiciel Komisji Rady,
3) osoby zaproszone do udzia³u w posiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Komisji.
2. Posiedzenia Komisji s¹ protoko³owane. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy Komisji i protokolant.

tury informacyjnej i kulturalnej, w szczególnoci odnonie literatury.
§4
W celu umo¿liwienia realizacji zadañ biblioteki, Gmina
Osiek zapewnia jej stosowne lokale oraz rodki finansowe w drodze odrêbnej uchwa³y.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osiek.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Usarkiewicz

§ 21
1. Komisja sk³ada pisemne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci raz w roku w terminie ustalonym przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
 zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
 je¿eli zachodzi koniecznoæ wnioski o podjêcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych
powsta³ych nieprawid³owoci.

591
UCHWA£A Nr III/26/2002
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazw¹
Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku.
Na podstawie art. 2, art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
z 1997 r. Nr 86, poz. 539) oraz art. 9 i art. 11 ustawy z dnia
26 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123)
oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Gminy w Osieku uchwala, co nastêpuje:

592
UCHWA£A Nr IV/37/03
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Krynica Morska miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych, a tak¿e wprowadzenia czasowego i sta³ego zakazu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 2 w zwi¹zku z art. 14 ust. 6
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu
wtrzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 167
poz. 1372) Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co
nastêpuje:
§1
Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y na terenie Miasta Krynica Morska mo¿e byæ prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza
Miasta Krynica Morska po zasiêgniêciu opinii Miejskiej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
§2

Tworzy siê instytucjê kultury pod nazw¹ Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku.

Punkty sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów
alkoholowych nie mog¹ byæ po³o¿one na terenie nastêpuj¹cych nieruchomoci:
 obiektów nale¿¹cych do Zgromadzenia Sióstr Zakonnych,
 cmentarza,
 obiektów kultu sakralnego.

§2

§3

1. Siedzib¹ Gminnej Biblioteki Publicznej jest wie Osiek.
2. Biblioteka prowadzi dzia³alnoæ na terenie ca³ej gminy
Osiek w oparciu o filie biblioteczne.

1. Sprzeda¿ detaliczn¹ napojów alkoholowych powy¿ej
4,5% (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona:
a) w sklepach bran¿owych ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych
b) w wydzielonych stoiskach tj. oddzielone od pozosta³ej powierzchni punktu sprzeda¿y lad¹ zamkniêt¹
w³asn¹ kas¹ fiskaln¹  w placówkach hurtowni;
c) w pozosta³ych placówkach handlowych i innych pla-

§1

§3
Przedmiotem dzia³ania Gminnej Biblioteki Publicznej w
Osieku jest edukacja spo³eczna w oparciu o zbiory biblioteczne oraz wszechstronne zaspokajanie potrzeb spo³ecznych w zakresie dostêpu do szeroko pojêtej infrastruk-
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cówkach samoobs³ugowych, w których sprzedawca
prowadzi bezporedni¹ sprzeda¿ napojów alkoholowych.
2. Zakazuje siê sprzeda¿y napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego w godz.23.006.00.
3. Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w
lokalach:
a) w budynkach o sta³ej konstrukcji budowlanej (zgodnie z ustaw¹ prawo budowlane),
b) wyposa¿onych w powszechnie dostêpne toalety
i bie¿¹c¹ wodê.
§4
1. Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa) nie mo¿e byæ
prowadzona w nastêpuj¹cych placówkach gastronomicznych:
 rollbarach,
 pijalniach piwa,
 barach mlecznych,
 ogródkach letnich
oraz w innych obiektach nie bêd¹cych budynkami
zgodnie z ustaw¹ prawo budowlane.
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych w zak³adach gastronomicznych typu restauracja z obs³ug¹ kelnersk¹ mo¿e
odbywaæ siê w godz.6.oo do 3.oo w nocy.
3. W pozosta³ych zak³adach gastronomicznych oraz zak³adach, w których spo¿ywanie alkoholu nastêpuje na
wolnym powietrzu, pod parasolami, pod zadaszeniem
w ogródkach i tym podobne, sprzeda¿ mo¿e byæ prowadzona w godz. 6.oo do 24.oo.
4. Na terenie pla¿ dopuszcza siê wy³¹cznie sprzeda¿ napojów alkoholowych do 4,5% zawartoci alkoholu oraz
piwa ze spo¿yciem w miejscu sprzeda¿y.
§5
W miejscu sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych powinna byæ uwidoczniona:
1) kopia wa¿nego zezwolenia,
2) informacja o szkodliwoci spo¿ywania alkoholu,
3) informacja o zakazie sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzewym
oraz na kredyt lub pod zastaw.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 od dnia opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta
D. Szczurek

593
UCHWA£A Nr IV/38/03
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia dla terenu Miasta Krynica Mor-
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ska liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1231, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 167 poz. 1372) Rada
Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê maksymaln¹ liczbê punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y w liczbie nie przekraczaj¹cej
50, a w miejscu sprzeda¿y w liczbie nie przekraczaj¹cej
70.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XX/132/2000 r.
z dnia 6 marca 2000 r., Uchwa³a Nr XLII/318/02 z dnia
5 czerwca 2002 r., uchwa³a Nr XLIII/326/02 z dnia 16 lipca
2002 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
D. Szczurek

594
UCHWA£A Nr IV/39/03
Rady Miasta Krynica Morska
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y nr XXXVIII/284/01 Rady
Miasta Krynica Morska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad prowadzenia handlu na terenie Gminy Krynica Morska
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 art. 18 ust. 1 i art. 41
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 nr 9 poz. 84 za zmianami) Rada
Miasta uchwala:
§1
1. § 2 uchwa³y skrela siê.
2. W § 3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1. Na nieruchomociach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miasta Krynica Morska oraz bêd¹cych w jej posiadaniu handel odbywaæ siê bêdzie w miejscach
wskazanych przez Burmistrza Miasta okrelonych w
za³¹cznikach do zawieranych umów dzier¿awy.
2. Zasady wydzier¿awiania miejsc handlowych na terenach okrelonych w ust. 1, warunki umów oraz
wysokoæ czynszu okreli Burmistrz Miasta.
3. § 4 skrela siê.
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Za³¹cznik graficzny, o którym mowa w § 1 ust. 2 zmienia siê na za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.

UCHWA£A Nr V/25/2003
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 25 lutego 2003 r.

§3
Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§4
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
D. Szczurek
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UCHWA£A Nr V/24/2003
Rady Miasta Jastarni
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr III/13/02 Rady Miasta
Jastarni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatków
i op³at lokalnych obowi¹zuj¹cych na terenie Miasta Jastarnia w 2003 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr III/14/02 Rady Miasta
Jastarnia z dnia 11 grdnia 2002 r. w sprawie okrelenia
stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2003 r.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683)
Rada Miasta Jastarni uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr III/14/2002 Rady Miasta Jastarni z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawek od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany : w § 1 pkt 2 wyrazy 900
z³zastêpuje siê wyrazami 1084 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Jastarnia.
§3

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153,poz. 1271) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6,
ust. 8 pkt 1, art. 7 ust. 2, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tj.Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683) Rada Miasta Jastarnia
uchwala, co nastêpuje:

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

§1

UCHWA£A Nr V/28/2003
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 25 lutego 2003 r.

1. W uchwale Nr III/13/02 Rady Miasta Jastarnia z dnia 11
grudnia 2002 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych
obowi¹zuj¹cych na terenie Miasta Jastarnia w 2003 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 5 ust. 2 skrela siê;
2) w § 3 po wyrazie terenu dopisuje siê wyraz portu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Jastarnia
E. Budzisz

Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Jastarnia
E. Budzisz

597

w sprawie okrelenia zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14 a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 26, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) Rada
Miasta Jastarni uchwala, co nastêpuje
§1
1. Gmina Miasta Jastarnia przyznaje stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Gminy Miasta Jastarnia.
2. Stypendia przyznawane s¹ przez Komisjê powo³ywan¹ przez Burmistrza Miasta Jastarni.
3. Zasady przyznawania stypendiów okrela Regulamin
przyznawania stypendiów Miasta Jastarnia stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2

*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na
stypendia, o których mowa w niniejszej uchwale, na dany
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rok kalendarzowy, okrelana bêdzie corocznie w uchwale bud¿etowej miasta Jastarnia.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Jastarni.
§4
Uchyla siê Uchwa³ê Nr XXXIII/332/2001 Rady Miasta
Jastarnia z dnia 25 wrzenia 2001 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Jastarnia
E. Budzisz
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr V/28/03
Rady Miasta Jastarni
z dnia 25 lutego 2003 r.
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MIASTA JASTARNIA
§1
1. Do ubiegania siê o stypendium Miasta Jastarnia maj¹
prawo uczniowie i studenci studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich o uprawnieniach szkó³ publicznych, którzy zameldowani s¹ na sta³e na terenie
gminy Jastarnia.
2. Stypendia s¹ przyznawane:
a) uczniom gimnazjów,
b) uczniom szkó³ rednich (do czasu ich wyganiêcia),
c) uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych  liceów i techników,
d) studentom szkó³ wy¿szych za osi¹gniête wyniki w
nauce po ukoñczonym roku szkolnym lub akademickim oraz
e) uczniom szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³
rednich i ponadgimnazjalnych bêd¹cych laureatami konkursów ogólnopolskich lub miêdzynarodowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w
ka¿dej dziedzinie, bez wzglêdu na redni¹ ocen.
§2
1. Stypendium za naukê w gimnazjum wynosi 50 z³ miesiêcznie i jest przyznawane uczniom, którzy spe³niaj¹
³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
a) uczeñ uzyska³ w poprzednim roku szkolnym redni¹ ocen co najmniej 5,1,
b) uczeñ uzyska³ wzorow¹ ocenê ze sprawowania,
c) uczeñ jest laureatem konkursu lub olimpiady przedmiotowej przynajmniej na szczeblu szkolnym,
d) uczeñ bierze aktywny udzia³ w ¿yciu szko³y lub lokalnej spo³ecznoci.
2. Stypendium za naukê w szko³ach rednich i ponagimnazjalnych wynosi 100 z³ miesiêcznie i jest przyznawane uczniom, którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
a) uczeñ uzyska³ w poprzednim roku szkolnym redni¹ ocen co najmniej 4,7,

Dziennik Urzêdowy
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b) uczeñ uzyska³ ze sprawowania ocenê przynajmniej
dobr¹,
c) uczeñ jest laureatem konkursu lub olimpiady przedmiotowej przynajmniej na szczeblu szkolnym,
d) uczeñ bierze aktywny udzia³ w ¿yciu szko³y lub lokalnej spo³ecznoci.
3. Stypendium naukowe dla studentów szkó³ wy¿szych
wynosi 200 z³ miesiêcznie i jest przyznawane studentom, których rednia ocen ze wszystkich egzaminów
w ka¿dym semestrze, zaliczonych w pierwszym terminie wynios³a co najmniej 4,3.
4. Stypendium dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ rednich i ponadgimnazjalnych bêd¹cych
laureatami konkursów ogólnopolskich lub miêdzynarodowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim wyp³acane jest jednorazowe i wynosi co najmniej 100 z³.
§3
1. Z wnioskami o przyznanie stypendium wystêpuj¹:
a) osoby zainteresowane,
b) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,
c) wychowawca klasy,
d) dyrekcje szkó³.
2. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miasta Jastarnia do:
a) 30 wrzenia ka¿dego roku  uczniowie gimnazjów,
szkó³ rednich i ponadgimnazjalnych,
b) 31 padziernika ka¿dego roku  studenci szkó³ wy¿szych i laureaci konkursów ogólnopolskich lub miêdzynarodowych.
Wnioski z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
3. Wnioski sk³adane przez osoby niepe³noletnie powinny
byæ potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Wzór wniosku stanowi za³¹cznik Nr 1* do Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Jastarnia.
5. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
a) potwierdzone kserokopie wiadectw,
b) zawiadczenia o udziale w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych,
c) studenci winni przed³o¿yæ komisji potwierdzon¹
przez dziekanat kserokopiê indeksu.
§4
1. Stypendia naukowe przyznawane s¹ na okres jednego
roku.
2. Stypendium wyp³acane jest z do³u, od wrzenia do
czerwca, w ostatnim roboczym dniu miesi¹ca.
3. W przypadku zaprzestania nauki stypendium nie przys³uguje. O fakcie zaprzestania nauki osoba otrzymuj¹ca stypendium natychmiast powinna zawiadomiæ
Urz¹d Miasta w Jastarni.
4. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w ostatniej klasie gimnazjum jest dostarczenie przez ucznia w
terminie do 30 wrzenia dokumentu potwierdzaj¹cego kontynuacjê nauki.
5. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w ostatniej klasie szko³y redniej lub ponadgimnazjalnej jest
dostarczenie przez ucznia w terminie do 31 padziernika dokumentu potwierdzaj¹cego kontynuacjê nauki w
szkole wy¿szej o uprawnieniach szkó³ publicznych na
studiach stacjonarnych licencjackich lub magisterskich.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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§5
1. Stypendia przyznaje Komisja powo³ana przez Burmistrza Miasta, zwana dalej Komisj¹ na podstawie udokumentowanych wniosków.
2. W sk³ad Komisji wchodz¹:
a) Przewodnicz¹cy Komisji Owiaty, Kultury, Turystyki
i Sportu Rady Miasta,
b) Przewodnicz¹cy Rady Miasta,
c) Dyrektor Gimnazjum w Jastarni,
d) przedstawiciel Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Jastarni,
e) przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum w Jastarni,
f) pracownik Urzêdu Miasta.
3. Cz³onek Komisji, którego dziecko ubiega siê o stypendium nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu nad wnioskiem.
§6
1. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej
przez Komisjê zatwierdza Burmistrz Miasta Jastarni.
2. Od decyzji Komisji przys³uguje odwo³anie do Burmistrza Miasta Jastarni w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
3. Lista osób, którym przyznano stypendia Miasta Jastarnia, podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta Jastarnia oraz w prasie lokalnej.

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271) Rada Gminy
Zblewo, uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr II/9/2002 Rady Gminy Zblewo z dnia 10
grudnia 2002 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych na
2003 rok stanowi¹cych dochody gminy wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 punkt 1 litera d otrzymuje brzmienie:
 od gruntów pozosta³ych wysokoci 0,10 z³ od 1 m2,
2) w § 3 zmienia siê treæ tiretu 1, który otrzymuje
brzmienie:
 z podatku od nieruchomoci budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty s³u¿¹ce do realizacji zadañ komunalnych niezale¿nie od tego w czyim
znajduj¹ siê w³adaniu.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
E. Jêdrzejewska
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z dnia 14 marca 2003 r.

UCHWA£A Nr VI/51/2003
Rady Gminy Zblewo
z dnia 13 marca 2003 r.

w sprawie sprostowania b³êdu.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr II/9/2002 Rady Gminy Zblewo
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i op³at
lokalnych na 2003 rok stanowi¹cych dochody gminy
Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2, art. 14,
art. 15, art. 17, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9
poz. 31, Nr 101 poz. 444, Nr 116 poz. 502, z 1992 r. Nr 21
poz. 86, Nr 94 poz. 467 z 1993 r., Nr 121 poz. 540 z 1994 r.,
Nr 123 poz. 600, Nr 132 poz. 675 z 1995 r., Nr 147 poz. 715
z 1996 r., Nr 149 poz. 704, Nr 91 poz. 409 z 1997 r., Nr 5
poz. 24, Nr 123 poz. 780, Nr 121 poz. 770, Nr 107 poz. 689,
Nr 143 poz. 956 z1998 r., Nr 106 poz. 668, Nr 146 poz. 954,
Nr 150 poz. 983, Nr 160 poz. 1058 z 1999 r., Nr 96
poz. 1129 z 2000 r., Nr 88 poz. 983, Nr 95 poz. 1041 Nr 105
poz. 1115, Nr 122 poz. 1315, Dz. U. z 2001 r. Nr 111
poz. 1197, Nr 125 poz. 1371, Dz. U. z 2002 r. Nr 200
poz. 1683) i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 usta-

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm.:
z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984) w Uchwale Nr IV/32/2002 Rady Gminy Ustka z
dnia 23 grudnia 2002 r. Park Wiatrowy Nr 1 Duninowo 
Wodnica w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 1 w miejscowociach Duninowo, Wodnica (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 24,
poz. 258) prostuje siê b³¹d w ten sposób, ¿e w tytule
uchwa³y po s³owie Nr nale¿y wpisaæ IV zamiast VI.
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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